
SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS DE OXIGÉNIO 
DE CONFIANÇA PARA FORNECEDORES EM 
TODO O MUNDO

Oxigénio de alta pureza
Entrega económica
Fiabilidade comprovada  
pelo tempo O2 is what we do.



Vantagens da CAIRE
A nossa linha de concentradores estacionários excede as expectativas dos clientes há mais de 30 anos, oferecendo 
fiabilidade, durabilidade e desempenho que podem melhorar a sua frota e reduzir o seu custo total de propriedade.

Parceria com a CAIRE
Estamos empenhados em apoiá-lo desde a venda inicial até ao fim da vida útil do produto. 

Com um amplo espetro de capacidades de caudal, incluindo aplicações pediátricas ou especializadas de elevado 
caudal, a linha de concentradores de oxigénio estacionários e acessórios CAIRE trata uma ampla variedade de 
pacientes. Servindo milhões de pacientes em mais de 140 países, a CAIRE fornece oxigénio terapêutico de forma 
económica e oferece as melhores soluções para satisfazer as necessidades atuais de oxigénio, tanto a fornecedores 
de equipamento como aos pacientes.

Fiabilidade
Criados para um desempenho 
consistente para minimizar as 
necessidades de serviço

Robustez
O desenho e fabrico de alta qualidade 
que resistem à operação nos ambientes 
mais duros

Garantia abrangente
A nossa linha completa oferece uma 
garantia de 3 anos líder no setor

Assistência e formação 
contínuas
A formação prática e abrangente 
dos nossos engenheiros de campo 
experientes garante que a sua equipa 
se sinta confortável com os produtos

UMA LINHA COMPLETA DE CONCENTRADORES DE 
OXIGÉNIO ESTACIONÁRIOS

Redução do consumo de energia
Criteriosamente concebidos para 
proporcionarem o menor consumo  
de energia da indústria, diminuindo  
a carga sobre os pacientes

Facilidade de assistência
Desfrute de menos tempo, esforço e custos  
na manutenção dos nossos concentradores

Conectividade da telessaúde
Somos o único fabricante a oferecer 
conectividade sem fios no nosso concentrador 
estacionário, proporcionando a capacidade de 
resolução de problemas remota e a melhoria 
da eficiência operacional

Linha alargada de administração 
de O2
As nossas linhas de produtos abarcam todo o 
espetro das necessidades dos pacientes em 
casa e em unidades de saúde



Tecnologia avançada de concentradores de oxigénio  
há três décadas
A história da CAIRE de inovação e especialização na tecnologia de fornecimento de oxigénio produziu uma 
vasta linha de concentradores de oxigénio estacionários dos quais os fornecedores de todo o mundo passaram 
a depender. Pioneiros de numerosos avanços tecnológicos, os equipamentos CAIRE chegam a todos os cantos 
do globo. O nosso equipamento pode ser encontrado na linha da frente da pandemia COVID-19 em regiões 
onde o fornecimento de oxigénio é escasso, fornecendo terapia contínua aos recém-nascidos na África do Sul 
e em clínicas médicas de zonas de guerra que prestam cuidados de saúde essenciais a membros das forças 
militares e civis feridos. Nenhum outro fabricante global de equipamento de oxigénio oferece o legado de 
assistência e apoio, apoiado por marcas de confiança comprovadas pelo tempo.

NEWLIFE® ELITE
Em 1992, o Elite foi introduzido 
como um novo SOC de 5 LPM e 
uma versão de 8 LPM em 2003. 
Milhões de pacientes foram 
servidos globalmente por este 
portentoso equipamento fiável.

FORLIFE
Em 1987, este foi um dos 
primeiros concentradores 
estacionários de 5 LPM para uso 
doméstico. Foi considerado um 
portento de produtividade com 
armários de chapa metálica.

INTEGRA 
Em 2001, foi lançado o primeiro 
concentrador estacionário de 
10 LPM, expandindo as opções 
de cuidados em casa para os 
pacientes.

COMPANION 5TM

Em 2014, este novo SOC de 5 LPM 
foi introduzido, criteriosamente 
projetado com menos componentes 
para uma maior facilidade de 
assistência. Em 2018, foi atualizado 
para se tornar o primeiro SOC a 
oferecer conectividade sem fios.

NEWLIFE® INTENSITY
Em 2009, o NewLife Intensity 
10 foi introduzido, oferecendo 
até 10 LPM e 20 psi de débito, 
expandindo as aplicações 
médicas especializadas que 
podem ser suportadas nos 
cuidados domiciliários. 

VISIONAIRETM

Originalmente introduzido em 2007 
como um SOC novo e leve com uma 
estrutura compacta que oferece 
dimensões mais reduzidas para a 
utilização em casa. Com a inovação 
contínua, a mais recente remodelação 
em 2018 trouxe o VisionAire 5 
para o mercado com melhorias, 
transformando-o no concentrador 
de eleição com dimensões mais 
compactas e menos ruído. Em 2022, 
uma versão de 3 LPM - o VisionAire 3L - 
foi introduzida no mercado chinês.



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 é o que fazemos.
Há mais de 50 anos que a CAIRE desenvolve e 
fornece as melhores tecnologias e serviços para 
apoiar a oxigenoterapia. 

Pacientes, prestadores de cuidados, 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.
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