
Freespira is an FDA-Cleared Digital Therapeutic for Panic and Anxiety 

Disorders Freespira là một liệu pháp kỹ thuật số được FDA chứng nhận 

cho các chứng rối loạn hoảng sợ và lo âu 

Freespira, a digital therapy treatment for anxiety and panic disorders that 

has been approved by the FDA, is now available. Freespira, một liệu 

pháp kỹ thuật số điều trị chứng rối loạn lo âu và hoảng sợ đã được FDA 

chấp thuận, hiện đã có mặt trên thị trường. 

We discuss the side effects and cost of the treatment as well as patient 

satisfaction. Chúng tôi thảo luận về các tác dụng phụ và chi phí điều 

trị cũng như sự hài lòng của bệnh nhân. 

We also examine the FDA approval process. Chúng tôi cũng kiểm tra quy 

trình phê duyệt của FDA. 

This device is an excellent choice for anxiety and panic sufferers who wish 

to manage their symptoms. Thiết bị này là một lựa chọn tuyệt vời cho 

những người bị lo lắng và hoảng sợ, những người muốn kiểm soát các 

triệu chứng của họ. 

Analyse of FDA-cleared digital therapeutic treatments for panic attacks

 Phân tích các phương pháp điều trị kỹ thuật số đã được FDA chứng 

nhận cho các cơn hoảng sợ 

Recent research has shown that panic attacks can be treated with an FDA-

approved digital therapeutic treatment. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng 

các cơn hoảng sợ có thể được điều trị bằng phương pháp điều trị kỹ thuật 

số được FDA chấp thuận. 

This treatment was also highly recommended by 94% of the participants.

 Phương pháp điều trị này cũng được đề xuất bởi 94% người tham 

gia. 

This therapy is still in development and requires a clinical trial. Liệu pháp 

này vẫn đang được phát triển và cần phải thử nghiệm lâm sàng. 

Side effects of Freespira Tác dụng phụ của Freespira 



Freespira, an FDA-approved digital therapy, helps patients manage panic 

attacks and post-traumatic stress disorder symptoms. Freespira, một 

liệu pháp kỹ thuật số được FDA chấp thuận, giúp bệnh nhân kiểm soát các 

cơn hoảng sợ và các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. 

It works by increasing CO2 levels and lowering respiratory rate. Nó hoạt 

động bằng cách tăng mức CO2 và giảm tốc độ hô hấp. 

This has been shown to reduce symptoms. Điều này đã được chứng 

minh là làm giảm các triệu chứng. 

The device can be used to treat a variety of symptoms such as chest pain, 

rapid heartbeat and shortness of breathe. Thiết bị có thể được sử 

dụng để điều trị một loạt các triệu chứng như đau ngực, tim đập nhanh và 

khó thở. 

It is also designed to stop patients from holding their breath and causing 

panic attacks. Nó cũng được thiết kế để ngăn bệnh nhân nín thở và gây 

ra các cơn hoảng loạn. 

One study by Dr. David Tolin (Director of the Anxiety Disorders Center, 

Yale University School of Medicine) found that Freespira dramatically 

reduced symptoms and helped patients achieve their treatment goals.Một 

nghiên cứu của Tiến sĩ David Tolin (Giám đốc Trung tâm Rối loạn Lo âu, 

Trường Y Đại học Yale) cho thấy Freespira làm giảm đáng kể các triệu 

chứng và giúp bệnh nhân đạt được mục tiêu điều trị. 

Participants were also more likely to be satisfied and adhere to the 

treatment plan. Những người tham gia cũng có nhiều khả năng hài lòng 

và tuân thủ kế hoạch điều trị. 

Patients who received Freespira treatment experienced a significant 

decrease in panic attacks. Những bệnh nhân được điều trị bằng 

Freespira đã giảm đáng kể các cơn hoảng sợ. 

Half of participants also reported that their symptoms had decreased six 

months after the treatment. Một nửa số người tham gia cũng báo cáo 

rằng các triệu chứng của họ đã giảm sáu tháng sau khi điều trị. 



The drug was also cost-effective, according to the study. Theo nghiên 

cứu, loại thuốc này cũng tiết kiệm chi phí. 

The average patient cost was 35% lower than it was before the study. Chi 

phí trung bình cho bệnh nhân thấp hơn 35% so với trước khi nghiên cứu. 

This includes the costs of emergency room visits and pharmaceuticals.

 Chi phí này bao gồm chi phí khám bệnh tại phòng cấp cứu và dược 

phẩm. 

The trial participants were highly involved and adherent during the 28-day 

intervention. Những người tham gia thử nghiệm tham dự tích cực và 

tuân thủ trong suốt 28 ngày cải thiện tình trạng rối loạn y tế. 

There was no drop-off during the last week. Không có lượt giảm trong 

tuần trước. 

PD patients were able to tolerate Freespira, despite the fact that very few of 

them provided satisfaction data. Bệnh nhân PD có thể dung nạp 

Freespira, mặc dù thực tế là rất ít người trong số họ cung cấp dữ liệu về 

sự hài lòng. 

It has been proven that this treatment can reduce the need to seek out 

behavioral health care. Nó đã được chứng minh rằng phương pháp điều trị 

này có thể làm giảm nhu cầu tìm kiếm chăm sóc sức khỏe hành vi. 

Cost of Freespira Chi phí của Freespira 

Freespira, a biofeedback device that treats panic attacks, is called 

"Freespira". Freespira, một thiết bị phản hồi sinh học điều trị các cơn 

hoảng sợ, được gọi là "Freespira". 

It helps patients reduce anxiety and the need for treatment. Nó giúp 

bệnh nhân giảm bớt lo lắng và nhu cầu điều trị. 

Recent research showed that the treatment had a significant impact on 

both the patient's and the provider of their health insurance. Nghiên 

cứu gần đây cho thấy việc điều trị có tác động đáng kể đến cả bệnh nhân 

và nhà cung cấp bảo hiểm y tế của họ. 



The overall medical cost dropped by 35% after the 12-month-long study.

 Chi phí y tế tổng thể đã giảm 35% sau cuộc nghiên cứu kéo dài 12 

tháng. 

Freespira users also experienced significant savings in prescription and 

emergency room visits. Người dùng Freespira cũng tiết kiệm được đáng kể 

chi phí khám theo toa và phòng cấp cứu. 

The program is highly recommended. Chương trình đáng được khuyến 

khích. 

Panic attacks can affect many people, causing disruptions in their lives and 

an increase in health care costs. Các cuộc tấn công hoảng sợ có thể ảnh 

hưởng đến nhiều người, gây gián đoạn cuộc sống của họ và tăng chi phí 

chăm sóc sức khỏe. 

Highmark, a western Pennsylvania health insurance company, funded a 

study that examined 50 people who had used Freespira. Highmark, một 

công ty bảo hiểm y tế phía tây Pennsylvania, đã tài trợ cho một nghiên cứu 

kiểm tra 50 người đã sử dụng Freespira. 

Eighty percent of patients experienced no panic attacks twelve months 

after treatment. Tám mươi phần trăm bệnh nhân không bị hoảng sợ trong 

mười hai tháng sau khi điều trị. 

Patients also experienced fewer panic attacks after treatment. Bệnh nhân 

cũng ít bị hoảng sợ hơn sau khi điều trị. 

After the treatment, the cost of medical care dropped by nearly half. Sau 

khi điều trị, chi phí chăm sóc y tế giảm gần một nửa. 

This includes fewer trips to an emergency room and lower medication 

costs. Điều này bao gồm ít chuyến đi đến phòng cấp cứu hơn và chi 

phí thuốc thấp hơn. 

The program resulted in a decrease of $2,880 per capita in medical 

expenses compared to the previous year. Chương trình đã làm giảm 

chi phí y tế bình quân đầu người là $2,880 so với năm trước. 



Freespira can be used as a digital therapy that is not prescribed.

 Freespira có thể được sử dụng như một liệu pháp kỹ thuật số không 

được kê đơn. 

It is a digital therapeutic that can be used to treat panic attacks, PTSD, and 

other related disorders. Đây là một liệu pháp kỹ thuật số có thể được sử 

dụng để điều trị các cơn hoảng sợ, PTSD và các rối loạn liên quan khác. 

Cost depends on what coverage you have and what type of health 

insurance you have. Chi phí phụ thuộc vào loại bảo hiểm bạn có và loại 

bảo hiểm sức khỏe bạn có. 

To find out if Freespira is included in your plan, it's a good idea to speak to 

your representative at your health plan. Để tìm hiểu xem Freespira có 

được bao gồm trong chương trình của bạn hay không, bạn nên thảo luận 

với đại diện của bạn tại chương trình sức khỏe của bạn. 

Freespira, an FDA-cleared digital therapy, combines a at-home device with 

software and telehealth coaching. Freespira, một liệu pháp kỹ thuật số đã 

được FDA chứng nhận, kết hợp thiết bị tại nhà với phần mềm và huấn 

luyện sức khỏe từ xa. 

It is used to normalize breathing for people suffering from panic disorder 

and PTSD. Nó được sử dụng để bình thường hóa hơi thở cho những 

người bị rối loạn hoảng sợ và PTSD. 

Freespira has been credited with cost savings by health plans. Freespira 

đã được ghi nhận là tiết kiệm chi phí bởi các chương trình sức khỏe. 

Freespira ensures patient satisfaction Freespira đảm bảo sự hài lòng 

của bệnh nhân 

Clinically, the Freespira intervention demonstrated clinically significant 

improvements in key clinical outcomes. Về mặt lâm sàng, can thiệp 

Freespira đã chứng minh những cải thiện đáng kể về mặt lâm sàng trong 

các kết quả lâm sàng chính. 

The intervention did not meet with high levels of patient satisfaction. Việc 

can thiệp không đạt được mức độ hài lòng cao của người bệnh. 



The NPS did not increase despite the fact that the intervention had been 

associated with anxiety and depression symptoms being reduced. NPS 

không tăng mặc dù thực tế là can thiệp đã làm giảm các triệu chứng lo âu 

và trầm cảm. 

These results suggest that Freespira needs to be evaluated in a larger 

group. Những kết quả này cho thấy Freespira cần được đánh giá 

trong một nhóm lớn hơn. 

The trial involved Comcast employees with PD, who were being treated at 

a Midtown health center in New York City. Thử nghiệm có sự tham gia 

của các nhân viên Comcast với PD, những người đang được điều trị tại 

một trung tâm y tế Midtown ở Thành phố New York.   

50 providers received training to offer confidential and free services to 

patients. 50 nhà cung cấp đã được đào tạo để cung cấp các dịch vụ bảo 

mật và miễn phí cho bệnh nhân. 

Clinic staff made 45 referrals for Freespira after completing the training.

 Nhân viên phòng khám đã giới thiệu 45 lần cho Freespira sau khi 

hoàn thành khóa đào tạo. 

The assessment packet was sent via secure email to these patients. Gói 

đánh giá đã được gửi qua email an toàn cho những bệnh nhân này. 

They were also given a number to register. Họ cũng được cung cấp một 

số để đăng ký. 

The Freespira fully-bundled case rate is usually paid as a medical benefit 

and may be covered by the employee assistance program (EAP). Tỷ lệ 

trường hợp trọn gói của Freespira thường được thanh toán dưới dạng 

phúc lợi y tế và có thể được chi trả bởi chương trình hỗ trợ nhân viên 

(EAP). 

A recent Evernorth survey found that 44 percent of HR professionals plan 

to increase access to mental health services. Một cuộc khảo sát gần đây 

của Evernorth cho thấy 44% chuyên gia nhân sự có kế hoạch tăng cường 

khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần. 



Freespira's efficacy is supported by evidence. Hiệu quả của Freespira 

được chứng minh bởi các bằng chứng. 

Four peer-reviewed clinical trials have confirmed its effectiveness. Bốn 

thử nghiệm lâm sàng được đánh giá ngang hàng đã xác nhận hiệu quả 

của nó. 

Many patients have reported that Freespira can reduce their asthma 

attacks. Nhiều bệnh nhân đã báo cáo rằng Freespira có thể làm giảm 

các cơn hen suyễn của họ. 

A recent study by Alicia Kaplan MD showed that the Freespira treatment 

decreased symptoms by 91%. Một nghiên cứu gần đây của Alicia 

Kaplan MD cho thấy việc điều trị bằng Freespira đã làm giảm các triệu 

chứng đến 91%. 

Patients' insurance companies also saw significant savings due to the 

treatment. Các công ty bảo hiểm cho bệnh nhân cũng tiết kiệm đáng kể do 

việc điều trị. 

Average medical costs for the study subjects dropped by 35% in a year.

 Chi phí y tế trung bình cho các đối tượng nghiên cứu giảm 35% trong 

một năm. 

Emergency room and pharmacy costs also declined by 68%. Chi phí 

phòng cấp cứu và dược phẩm cũng giảm 68%. 

Freespira is highly rated by patients. Freespira được bệnh nhân đánh 

giá rất cao. 

Patients with panic disorders or post-traumatic stress disorder (PTSD) can 

also benefit from the self-management skills that Freespira helps to 

develop. Bệnh nhân bị rối loạn hoảng sợ hoặc rối loạn căng thẳng sau 

chấn thương (PTSD) cũng có thể được hưởng lợi từ các kỹ năng tự quản 

lý mà Freespira giúp phát triển. 

Patients are better able to manage panic attacks and post-traumatic stress 

disorder symptoms. Bệnh nhân có khả năng kiểm soát tốt hơn các cơn 

hoảng sợ và các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. 



Freespira can save you money Freespira có thể giúp bạn tiết kiệm tiền 

Highmark Health has found that Freespira significantly reduces the cost of 

anxiety-related medication. Highmark Health đã phát hiện ra rằng 

Freespira làm giảm đáng kể chi phí của thuốc liên quan đến lo lắng. 

Freespira was found to reduce costs in some cases by as much as $200 

per member per year. Freespira được phát hiện là có thể giảm chi phí 

trong một số trường hợp xuống tới 200 đô la cho mỗi thành viên mỗi năm. 

Because users don't have to see a doctor in order to get medication, it also 

makes it easier to access care. Vì người dùng không phải gặp bác sĩ để 

lấy thuốc, nên việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc cũng dễ dàng hơn. 

The Freespira device teaches patients how to breathe differently. Thiết 

bị Freespira dạy bệnh nhân cách thở khác nhau. 

This has been proven to decrease panic attacks. Điều này đã được 

chứng minh là làm giảm các cơn hoảng loạn. 

A study by Highmark, a western Pennsylvania health insurance company, 

found that after 12 month's of use, 80% of subscribers felt calmer and 93 

percent experienced fewer symptoms. Một nghiên cứu của Highmark, 

một công ty bảo hiểm sức khỏe phía tây Pennsylvania, cho thấy sau 12 

tháng sử dụng, 80% người đăng ký cảm thấy bình tĩnh hơn và 93% gặp ít 

triệu chứng hơn. 

The study also found that participants had lower medical expenses, 

including fewer hospital visits and lower medication bills. Nghiên cứu cũng 

cho thấy những người tham gia có chi phí y tế thấp hơn, bao gồm ít lần 

đến bệnh viện hơn và hóa đơn thuốc thấp hơn. 

Health care professionals highly recommend Freespira. Các chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe khuyên dùng Freespira. 

Another study found that Freespira was more cost-effective than other 

anxiety medication options. Một nghiên cứu khác cho thấy Freespira tiết 

kiệm chi phí hơn các lựa chọn thuốc lo âu khác. 



Over six million Americans have panic disorder. Twenty-seven million 

suffer from panic attacks. Hơn sáu triệu người Mỹ bị rối loạn hoảng sợ. 

27 triệu người bị hoảng loạn. 

This is a very expensive condition and can lead to depression. Đây là một 

tình trạng rất tốn kém và có thể dẫn đến trầm cảm. 

Freespira is now more readily available and many health plans cover it.

 Freespira hiện đã có sẵn nhiều hơn và nhiều chương trình sức khỏe 

chi trả cho nó. 

Freespira's proprietary technology includes a sensor, connected tablet and 

software that tracks breathing patterns and CO2 levels. Công nghệ độc 

quyền của Freespira bao gồm một cảm biến, máy tính bảng được kết nối 

và phần mềm theo dõi kiểu thở và mức CO2. 

It provides real-time information and personalized guidance to patients to 

help them regulate their CO2 levels. Nó cung cấp thông tin thời gian 

thực và hướng dẫn được cá nhân hóa cho bệnh nhân để giúp họ điều 

chỉnh mức CO2 của mình. 

It can also help patients develop self-management skills and can be used 

in as little as 28 working days. Nó cũng có thể giúp bệnh nhân phát 

triển các kỹ năng tự quản lý và có thể được sử dụng trong vòng 28 ngày 

làm việc. 


