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CUIDADOS DE QUALIDADE PARA OS SEUS PACIENTES

O FreeStyle Comfort oferece um fornecimento de O2 inteligente inigualável 
que inclui a autoSAT® – a única tecnologia que se ajusta automaticamente 
às necessidades respiratórias do paciente. 

Otimize os cuidados prestados aos pacientes ao juntar um dos 
concentradores estacionários de alta qualidade da CAIRE ao FreeStyle 
Comfort.

  Estudos publicados demonstram que os sistemas portáteis por si só 
não proporcionam o mesmo nível de oxigenação e qualidade de vida 
que a combinação de sistemas estacionários e portáteis proporciona.

  Foram encontradas saturações de oxigénio baixas (SpO2 < 90%) com 
uma frequência significativamente maior durante a utilização de 
apenas um concentrador portátil do que com o sistema combinado.1

EFICIÊNCIA OPERACIONAL MELHORADA

Diminua os custos operacionais ao eliminar as entregas mensais e 
simplificar a gestão de inventário. 

Minimize as necessidades de assistência para reduzir os custos de 
manutenção e o seu custo total de propriedade. 

Reduza os contactos telefónicos dos pacientes graças a menos falhas nos 
dispositivos.

Resolva problemas relacionados com alarmes à distância com a 
conectividade sem fios ao serviço myCAIRE™.

HISTÓRIA DE QUALIDADE E FIABILIDADE

Mais de 50 anos de experiência no fabrico de soluções de oxigenoterapia 
robustas e fiáveis.

Pioneiros na tecnologia inovadora de separação de ar portátil desde 2000.

O primeiro fabricante a oferecer uma garantia de 3 anos, incluindo as 
camadas de peneira molecular.

Registo de desempenho comprovado com uma taxa média de reparação 
ao abrigo da garantia inferior a 2%.

UM PARCEIRO EM QUEM PODE CONFIAR

O único portfólio completo de soluções de oxigenoterapia para prestar os 
cuidados adequados aos seus pacientes. 

Um conjunto completo de soluções de serviço para oferecer terapias aos 
seus pacientes de uma forma eficiente.

Estabelecimento de uma parceria consigo para um serviço e controlo de 
vendas completo no seu mercado.


