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NEWLIFE® ELITE®
Concentrador de Oxigénio Domiciliário de 5 LPM

ROBUSTO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO
O robusto Elite é altamente qualificado quanto à eficácia 
e desempenho em ambientes difíceis, temperaturas 
extremas, climas tropicais e países em desenvolvimento 
onde a capacidade de assistência é limitada. É também 
uma opção perfeita para instalações de cuidados a de 
longa duração.
O design interno simplista torna a assistência e a 
manutenção simples. Estes concentradores laboriosos são 
os preferidos dos técnicos em todo o lado.  

MAIS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
Exclusiva da série de concentradores NewLife®, a opção 
de Fluxo duplo possui dois medidores de fluxo separados 
que podem fornecer um total de 5 LPMs. Permitir que dois 
pacientes recebam oxigénio de um dispositivo ao mesmo 
tempo é a solução ideal para hospitais, instalações de 
cuidados de longa duração, clínicas, salas de espera ou em 
contextos diurnos e noturnos.
Se forem necessárias várias aplicações de baixo fluxo, o 
Elite pode ser combinado com a estação de divisão de fluxo 
SureFlowTM para atender até cinco pacientes ao mesmo 
tempo O Elite também pode ser usado para alimentar 
um tratamento de nebulização portátil em vez de um 
compressor com a saída de ar opcional.

AQUELE QUE 
ESTABELECE OS 
PADRÕES
Com um desempenho adequado aos 
ambientes mais difíceis, este concentrador 
de 5 LPM é fácil de operar, com uma 
qualidade e fiabilidade comprovadas.  
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Acessórios disponíveis

ADAPTADOR E GARRAFA DO 
HUMIDIFICADOR  

Adaptador do humidificador (23 cm) 

Pergunte ao seu médico ou terapeuta se 

a humidificação é adequada para si. 

CÂNULAS NASAIS

Estão disponíveis vários comprimentos. 

(2,1 m e 7,6 m)

Fale com a nossa equipa de Atendimento 

ao Cliente para saber mais. 

TUBO DE OXIGÉNIO

Disponível em: 2,1 m, 7,6 m e 15,2 m.

Características do produto
• Altamente qualificado para  
ambientes difíceis

• Robustez e fiabilidade comprovadas  
do NewLife®

• De fácil assistência e manutenção

Inclui
• Concentrador de oxigénio

Especificações

• Fluxómetro bloqueável

• Opção de fluxo duplo

• Contador de horas de dupla função

• Monitor de Oxigénio Opcional

• Tubo adaptador do humidificador

TAXA DE FLUXO
1,0 - 5,0 LPM

DIMENSÕES
28,5 x 15,7 x 14,5 pol.  
(72,4 x 40,0 x 36,8 cm)

PESO
24,5 kg (54 lb)

NÍVEL SONORO
53 dB(A)

CONCENTRAÇÃO DE 02
90 % (+5,5 / -3 %)

AMBIENTE DE 
FUNCIONAMENTO
5 °C a 40 °C (41 ºF a 104 
ºF)
15-90% de humidade

AMBIENTE DE 
ARMAZENAMENTO
De -25 °C a 70 °C (-13 °F a 
158 °F) 
0-90% de humidade

TUBO MÁXIMO
15,2 m (50 pés)

PLANO DE MANUTENÇÃO
Filtro de entrada  – Limpar 
semanalmente
Filtro de feltro (excluindo 
os modelos AS005-4, 
AS005-241 e AS005-263) - 
Substituição após 1 ano

GARANTIA
3 anos
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