
FREESTYLE® COMFORT®  

UM NOVO PADRÃO DO 
OXIGÉNIO PORTÁTIL.

Fornecimento 
inteligente de O2.  
Conforto inigualável.  
Design duradouro.

O2 is what we do.O2 is what we do.



Fornecimento de oxigénio com eficácia clínica

Conforto e comodidade inigualáveis

Assistência e qualidade comprovadas

Aumente a zona de conforto dos seus pacientes com este dispositivo inovador e eficaz. O seu desempenho clínico 
avançado faz com que seja fácil para os pacientes permanecerem saturados, ativos e saudáveis.

Tecnologia inteligente para assegurar a saturação
autoSAT®  Titulação automática para corresponder à frequência  

respiratória do paciente 
autoDOSE  Fornecimento automático de impulsos quando não  

é detetada respiração
UltraSense®  Deteção de respiração sensível
myCAIRE™  Solução de telessaúde

Débitos flexíveis para ajustar conforme as necessidades
Com 5 definições e até 1050 mL de oxigénio por minuto, o FreeStyle Comfort oferece flexibilidade nas opções 
de tratamento e abrange uma grande variedade de prescrições.

Compacto e leve
Com apenas 25,4 cm de altura e 2,3 kg, 
tem o tamanho de um livro e é mais leve 
do que uma mala.

Design ergonómico
A silhueta curva e reduzida da estrutura 
reduz a oscilação e os ressaltos.

Autonomia para todo o dia
O conjunto de baterias de 8 células dura 
até 8 horas e o conjunto de baterias de 
16 células dura até 16 horas.*

Silencioso
A 39,9 dBa, o nível sonoro é ligeiramente 
superior a um sussurro e inferior a um 
frigorífico.**

Ecrã de fácil leitura
Letras grandes, ecrã LCD multicores e 
teclado que brilha no escuro.

Pode levar consigo no avião
Cumpre os requisitos da FAA para voos 
comerciais de companhias aéreas.

Fiabilidade líder no setor
Taxa de fiabilidade de fábrica  
superior a 99%.

Garantia abrangente  
a longo prazo
A CAIRE é o primeiro fabricante a oferecer 
uma garantia de 3 anos para o dispositivo 
E para as camadas de peneira molecular.

Manutenção reduzida
O design robusto contém uma tecnologia 
de camada de peneira molecular superior 
que reduz a manutenção exigida.

UMA FUSÃO ENTRE INOVAÇÃO 
E OXIGENOTERAPIA.



Design ergonómico 
curvo para permitir 
que os pacientes se 
movam livremente

SATISFAÇÃO DO PACIENTE 
INCORPORADA.

Pequeno e leve (2,3 kg) 

Ecrã grande,  
fácil de ler e a cores

Funcionalidades 
inteligentes para 
manter os pacientes 
saturados 

Bateria com grande autonomia – o suficiente 
para permitir que os pacientes passem o dia 
todo fora de casa



Servir os seus pacientes através 
do continuum da CAIRE.
Com produtos inovadores que dão resposta às 
necessidades de todos os pacientes, desde os 
novos e altamente ativos aos que se encontram 
numa fase avançada de alto débito, com produtos 
de uma fonte fiável.

O2 is what we do.
Há mais de 50 anos que a CAIRE desenvolve e fornece 
as melhores tecnologias e serviços para apoiar a 
oxigenoterapia. 

Pacientes, fornecedores, profissionais de saúde e 
militares de todo o mundo reconhecem a fiabilidade 
dos produtos CAIRE. Deixe-nos ajudá-lo com a nossa 
experiência.

Saiba mais em:
caireinc.com

O2 is what we do.
CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS. 
Consulte as instruções de utilização do produto para obter mais informações sobre as indicações, as 
contraindicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto aplicável.
*Autonomia na definição de impulsos 1.  **Na definição de impulsos 2  
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