
NewLife® 

 Intensity® 10
Concentrador estacionário de alto fluxo O2 is what we do.

DESENHO COMPROVADO PELO TEMPO

ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÉNIO VERSÁTIL

FACILIDADE DE ASSISTÊNCIA



Solução de oxigénio terapêutico de confiança, 
concebida para frotas de equipamento médico 
em todo o mundo

Desenho comprovado pelo tempo 

• Fiabilidade líder da indústria - 
taxa de fiabilidade fora da caixa 
superior a 99% e taxa de reparação 
de garantia inferior a 2%*

• Garantia abrangente - 3 anos de 
garantia do dispositivo

• Durabilidade - concebido com 
compressores e filtros de grandes 
dimensões para minimizar a 
assistência

Inovação na administração de oxigénio criada para durar

Administração de oxigénio versátil

• Administração de oxigénio - até 
95,5% de concentração até 10 LPM, 
satisfazendo uma vasta gama de 
prescrições de doentes

• Alta pressão de saída - o primeiro 
concentrador de oxigénio que 
oferece 20 psi para suportar 
aplicações especiais e até 60 m de 
tubo de oxigénio

• Eficiência energética - consumo 
de energia reduzido para 
minimizar o ónus financeiro da 
conta de energia do paciente

Desde a sua apresentação em 2009, o NewLife Intensity 10 tem sido um concentrador estacionário de alto fluxo 
de confiança que responde às necessidades de fornecimento de oxigénio dos pacientes em mais de 100 países 
incluindo aplicações de especialidade em instalações domésticas e de cuidados de saúde.

Facilidade de assistência 

• Manutenção mínima - desenho 
e desempenho de qualidade 
comprovada para minimizar a 
assistência necessária

• Design modular - menos 
componentes reduzem o tempo 
e o esforço de manutenção do 
dispositivo

• Diagnósticos melhorados - os 
alertas de alarme incorporados 
permitem a rápida resolução de 
problemas

*dados em ficheiro



Especificações do NewLife Intensity 10

TAXA DE FLUXO
2,0 – 10,0 LPM

DIMENSÕES
27,5 x 16,5 x 14,5 pol.
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

PESO
26,3 kg (58 lb)

NÍVEL DE SOM
58 dB(A)

PRESSÃO DE SAÍDA
20 psig (138 kPA)

ALIMENTAÇÃO
600 W

TUBO MÁXIMO
61 m (200 pés)

GARANTIA
3 anos  

CALENDÁRIO DE MANUTEN-
ÇÃO
Filtro de feltro - Substituição 
após 1 ano
Filtro de admissão – Limpar 
semanalmente  

TUBOS DE OXIGÉNIO
7 pés (2,1 m) CU004-2
25 pés (7,6 m) CU004-3
50 pés (15,2 m) CU004-1

CÂNULA NASAL
Adulto

7 pés (2,1 m) CU002-1
25 pés (7,6 m) CU002-4

Pediátrica
7 pés (2,1 m) CU002-7

GARRAFA HUMIDIFICADORA

Número do artigo HU003-1

Caudal 6-15 LPM HU014-1

ADAPTADOR DA SAÍDA DE 
OXIGÉNIO
Números dos artigos
Preto F0025-1
Verde B-776945-00

MÁSCARA
Adulto, Concentração
(modelo sobre 
a orelha)
7 pés (2,1 m)
CU006-1

Pediátrica, Concentração
7 pés (2,1 m)
CU007-1

Acessórios

O2 is what we do.



Saiba mais sobre o NewLife Intensity 
10 e produtos de acessórios em

CAIREinc.com

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.

© 2022 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados. ML-CONC0084-6 H

Combine a Intensidade do NewLife 
10 com a estação de fluxo de 
oxigénio SureFlow multi-pacientes 
para servir vários pacientes de forma 
económica com uma única fonte de 
oxigénio. O SureFlow é uma estação 
de fluxo de engenharia única, que 
administra eficazmente o oxigénio 
de grau médico de um concentrador 
de oxigénio ou de outra fonte 
única de oxigénio. O SureFlow 
está configurado com cinco 
medidores de baixo fluxo e pode 
ser utilizado numa vasta gama de 
configurações para acomodar uma 
grande variedade de necessidades 
dos pacientes, permitindo a 
administração de oxigénio para 
cuidados críticos até 10 LPM.

Posicionamento
• Colocado sobre uma mesa ou 

secretária
• Montado na parede

Controlo de fluxo multi-pacientes

SureFlowTM 
Administração de oxigénio económica para 
vários pacientes a partir de uma única fonte

Especificações do SureFlow

FLUXÓMETROS
É possível usar fluxómetros de 
baixo fluxo, de 1/10 LPM a 1 LPM 
com aumentos de 0,1/10 LPM com 
linhas pretas para um ângulo de 
visão apropriado.

PRECISÃO DOS FLUXÓMETROS
±10% ou 200 mL, o que for maior

PRESSÃO MÁXIMA DE ADMISSÃO 
20 psig (138 kPa)

DIMENSÕES
5,8 x 9,7 x 7,2 pol. 
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

PESO
1,49 kg (3,28 lb)

GARANTIA
3 anos em peças 

HOMOLOGAÇÕES 
INTERNACIONAIS
CE 0459 (apenas FM069-2)
Certificação ISO 13485:2016 

Aplicações diversificadas
• Uso pediátrico e para adultos 

em hospitais, clínicas, abrigos de 
emergência

• Áreas subdesenvolvidas com 
infraestruturas reduzidas ou 
inexistentes para a administração de 
oxigénio terapêutico

• Necessidades de oxigénio pediátrico 
de baixo fluxo numa creche de 
cuidados críticos em países de baixo 
a médio rendimento

Utilização ideal
• Serve até cinco indivíduos por 

unidade SureFlow
• Ligue duas ou mais unidades 

SureFlow para servir mais 
indivíduos


