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O que é ReDS?
ReDS é uma ferramenta não invasiva para a medição de
fluido pulmonar. Ela fornece o status do volume do
fluido pulmonar para auxiliar no tratamento médico de
pacientes com insuficiência cardíaca e outros
problemas de gerenciamento de fluidos.

PRECISO
ABSOLUTO
ACIONÁVEL

ReDS provou precisão com
correlação às medições de TC.1
ReDS fornece medições de volume
de fluido absoluto, em vez de em
relação ao valor basal do paciente.
ReDS fornece dados acionáveis
para auxiliar nas decisões de
tratamento e gerenciamento de
medicamentos.

Qual é o Conteúdo
Normal de Fluido
Pulmonar?
O conteúdo normal de fluido
pulmonar é de cerca de 20-35%.

Volume Alvo de ReDS 3
Mais de 50%

Sobrecarga Extrema.

Mais de 41%

Status Hipervolêmico.

36-41%

Possível Estado de Hipervolemia.

21-35%

Status de Volume Ideal.

Abaixo de 21%

Abaixo do Normal.

16

Reinternações por
Insuficiência Cardíaca
foram reduzidas em
87% enquanto o ReDS
estava sendo usado2

Número de Hospitalizações

Em um estudo clínico, as
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3 Meses Antes
do ReDS

3 Meses
Com ReDS

1 - Amir, Offer et al. “Validation of Remote Dielectric Sensing (ReDS™) Technology for Quantification of Lung Fluid Status: Comparison to High Resolution Chest Computed Tomography in Patients With and Without Acute Heart Failure.”
International Journal of Cardiology 221. (2016) 841-846.
2 - Amir, Offer et al. “Evaluation of Remote Dielectric Sensing (ReDS) Technology-guided Therapy for Decreasing Heart Failure Re-hospitalizations.” International Journal of Cardiology 240. (2017) 279-284.
3 - As faixas de fluido mencionadas neste documento são apenas exemplos e foram desenvolvidas por um cliente para ajudar sua equipe a interpretar as informações de volume de fluido fornecidas pelo ReDS.
Consulte o Manual do Usuário para obter informações sobre o desempenho, avisos e contraindicações do dispositivo.
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Para mais informações: www.sensible-medical.com e info@sensible-medical.com.
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Quebre o ciclo.
“ReDS é o quinto sinal vital para pacientes
com insuficiência cardíaca congestiva.”
- Dr. William Abraham

Estudo de Detecção de Sobrecarga de Volume

1

Em um estudo desenvolvido pelo Dr. Peacock, ReDS demonstrou eficácia na detecção de sobrecarga de volume
no Departamento de Emergência. ReDS corroborou a detecção de fluido pulmonar com a determinação clínica
padrão ouro de fluido exibindo sensibilidade e especificidade de 89% e 83%, respectivamente para uma leitura
de ReDS de corte de 37%.

1

2

A determinação de fluido por
ReDS tem forte concordância
com o diagnóstico clínico por
uma equipe de médicos com
todos os dados disponíveis 30

3
A determinação rápida e precisa

O ReDS pode ajudar a fazer a

do fluido por ReDS pode levar a

triagem de pacientes do

melhores resultados clínicos e

Departamento de Emergência

pode ajudar a economizar

com falta de ar rapidamente.

dinheiro com melhorias no
rendimento do paciente.

dias após a alta.

Remova a Sobrecarga do Departamento de Emergência

2

Alamance Regional teve uma taxa de internação de mais de 90% para falta de ar no Departamento de Emergência
(ED). Este estudo examinou 58 pacientes com história de insuficiência cardíaca que se apresentaram ao ED com
queixa de piora da falta de ar (SOB) ou inchaço.

Leitura de ReDS no ED

Nº de Pacientes (n=58)

≤ 35%

33% (19)

36-39%

26% (15)

≥40%

41% (24)

33% dos pacientes apresentaram SOB por outras
razões além da insuficiência cardíaca congestiva e não
devem ser internados por insuficiência cardíaca.

26% dos pacientes poderiam potencialmente ser
tratados com terapia diurética sob observação para evitar
uma internação hospitalar.

Até

59% dos pacientes no ED poderiam se beneficiar do
ReDS para serem potencialmente cuidados sem uma
internação hospitalar.
1 - Nguyen H, Fisch E, Sekhon N, MaArthur R, Peacock FW, Rafique Z, ‘Remote Dielectric Sensing in Emergency Department Dyspnea’. Academic Emergency Medicine, Vol. 26 No. 1S, May 2019, p.
S290 https://doi.org/10.1111/acem.13756.
2 - Curran L, Peck K, Stanfield L, Gillispie C, Johnson T, Bensimhon D, ‘Use of ReDS Technology to Triage Heart Failure Patients in the Emergency Department’. Journal of Cardiac Failure, Vol. 24 No.
8S, August 2018, p. S49, https://www.onlinejcf.com/article/S1071-9164(18)30502-5/abstract.
Consulte o Manual do Usuário ReDS para obter informações sobre o desempenho, avisos e contraindicações do dispositivo.

Para mais informações: www.sensible-medical.com e info@sensible-medical.com
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Quebre o ciclo.
“ReDS é o quinto sinal vital para pacientes
com insuficiência cardíaca congestiva.”
- Dr. William Abraham

Estudo de Estratificação de Risco com ReDS

1

Ao fornecer uma porcentagem absoluta e precisa de fluido medido no pulmão, o ReDS pode ajudar a
estratificar o risco de pacientes com vários graus de congestão de fluido. O Dr. Scott Feitell, do Rochester
General Hospital, projetou um estudo de 163 pacientes medindo readmissões que utilizaram ReDS para
identificar o estado de fluidos e ajudar pacientes com diurese adequada na alta.

O Método
Abaixo de 21%
de fluido

>>>>

Considerado manter diurético

>>>>

Considerada redução da dose diária de
diurético

21-35%
de fluido

36-42%
de fluido

Mais de 43%
de fluido

Os Resultados

2

>>>>

Padrão de cuidado continuado

>>>>

Dose diurética adicional considerada

>>>>

Leitura de ReDS verif nov em ≥ 6 horas

>>>>

Considerado adiamento da alta

>>>>

Dose diurética adicional considerada

>>>>

Consid. aumento da dose diária de diurético

>>>>

Considerado adiamento da alta

25%

Intervenções
múltiplas
necessárias e alta
foi atrasada devido
ao alto risco de
readmissão.

55%

Pode ter alta normal,
apresentando baixo
risco.

20%

Recebeu alta condicionalmente
com atraso, modificação
diurética ou encaminhamento
clínico de risco moderado.

Rochester viu uma

redução de 57,7% na
readmissão de 33% para 14%.

1

Dar Alta a Pacientes em Estado Seco - Estudo

44%

3

Um ensaio clínico randomizado e controlado pelo Dr.
Daniel Bensimhon da Cone Health, com medições cegas
de ReDS na alta planejada, mostrou que quase metade

12%

(44%) de todos os pacientes tinham congestão moderada
a grave (ReDS > 35%), corroborando a conclusão do
estudo ADHERE.4 Os pacientes no braço de tratamento
com ReDS > 39% foram encaminhados para o Serviço de
HF e tiveram diurese eficaz conforme demonstrado por

56%

32%

dos pacientes que
receberam alta
apresentaram
congestão
moderada (12%) a
grave (32%)

uma segunda leitura de ReDS.
O grupo correspondente no controle recebeu alta
conforme planejado e teve mais readmissões.
A taxa de readmissão foi menor para pacientes que
receberam alta conforme planejado com ReDS < 39%.
>3
1 - Roy S, Zafar A, Vazquez C, Biniwale N, Tong Q, Singh H, Barssoum K, Oates P, Wojciechowski K, Feitell S. Noninvasive Remote Dielectric Sensing Vest Significantly Reduces Readmission Rate
of Patients with Heart Failure. Journal of Cardiac Failure Vol. 24 No. 8S August 2018, p. S92. (Estudo retrospectivo de único centro)
2 - Fluid ranges and protocols, here and in the previous page, are only examples developed by clients for their use or for study purposes, to help interpret the fluid volume information provided by the
ReDS system.
3 - Bensimhon D, et al. Readiness for Discharge of Heart Failure Patients Based on ReDS Lung Fluid Measurement. Journal of Cardiac Failure Vol. 23 NO 8S August 2017, p. S66.
4 - Abraham, William et al. “In-Hospital Mortality in Patients with Acute Decompensated Heart Failure Requiring Intravenous Vasoactive Medications: an Analysis from the Acute Decompensated Heart
Failure National Registry (ADHERE).” Journal of the American College of Cardiology, U.S. National Library of Medicine, 5 July 2005, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15992636.
Consulte o Manual do Usuário ReDS para obter informações sobre o desempenho, avisos e contraindicações do dispositivo.

Para mais informações: www.sensible-medical.com e info@sensible-medical.com
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Quebre o ciclo.
“ReDS é o quinto sinal vital para pacientes
com insuficiência cardíaca congestiva.”
- Dr. William Abraham

Um Ciclo Vicioso de Reinternação
Durante um período relativamente longo (1 mês), os pacientes descompensam de maneiras quase invisíveis, sem
falta de ar perceptível ou ganho de peso visível, até alguns dias antes de um evento agudo.

HOSPITALIZAÇÃO

Agudo

Agudo

O acompanhamento após a
hospitalização com ReDS na clínica
ambulatorial fornece informações
críticas sobre fluidos a um médico para
ajudá-lo a impedir que o paciente volte a
subir.

Pós-agudo

Pré-agudo
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Em uma análise de dados do mundo
real projetada pelo Dr. Sean Pinney,
Diretor de Insuficiência Cardíaca e
Transplante do Mount Sinai Medical
Center, o uso do sistema ReDS na
clínica
de
acompanhamento
demonstrou uma

redução de 38%
na taxa de reinternação por todas as
causas em 30 dias.

Taxas de Reinternação em 30 dias1
RFU +
ReDS

10.7%
7 de 56 Pacientes no Total

RFU
Only

17.2%
21 de 122 Pacientes no Total

No
RFU

22.6%
7 de 30 Pacientes no Total

Acompanhamento + ReDS é uma Fórmula Simples para Melhoria
No ambulatório, o paciente
pode ser avaliado com ReDS,
ter a medicação verificada e
o tratamento pode ser
ajustado antes da alta.

CENTROS HOSPITALARES

CLÍNICA

INICIAR

1 - Lala A, et al. “Point of Care Testing Using Remote Dielectric Sensing Reduces Heart Failure Readmission.” Journal of Cardiac Failure Vol. 24 No. 8S, August 2018, p. S52. www.onlinejcf.com/article/ S1071
-9164(18)30511-6/pdf
Consulte o Manual do Usuário ReDS para obter informações sobre o desempenho, avisos e contraindicações do dispositivo.

Para mais informações: www.sensible-medical.com e info@sensible-medical.com

AMA171

