
Companion 5TM

 
Concentrador de oxigénio estacionário O2 is what we do.

DESENHO COMPROVADO PELO TEMPO

SATISFAÇÃO DO PACIENTE 

FACILIDADE DE ASSISTÊNCIA



A base da oxigenoterapia 
dos seus pacientes

O Companion 5 é um concentrador estacionário 
de última geração que oferece um renovado 
design elegante e compacto, capaz de satisfazer 
a maioria das necessidades de administração de 
oxigénio dos seus pacientes.

Desenho comprovado pelo tempo 

• Fiabilidade líder da indústria - superior a 99% 
com as definições de fábrica

• Garantia abrangente - 3 anos de garantia do 
dispositivo

• Funcionalidade autoFLOWTM própria - tempo 
do ciclo variável, com base em taxas de fluxo 
para assegurar o funcionamento no pico de 
eficiência

• Durabilidade comprovada - concebido com 
compressores e filtros de grandes dimensões 
para minimizar as interrupções no serviço

Satisfação do paciente incorporada

• Administração de oxigénio eficaz - até 95,5% 
de concentração de 0,5 a 5,0 LPM, satisfazendo 
uma grande variedade de prescrições de 
pacientes

• Interface de utilizador simples - alertas fáceis 
de compreender

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

• Design elegante e compacto - combina com o 
ambiente

Facilidade de assistência 

• Manutenção sem esforço - desempenho de 
qualidade comprovada para minimizar tarefas 
de assistência não programadas

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

• Diagnósticos melhorados - alertas de alarme 
incorporados que aumentam a capacidade de 
resolução rápida de problemas

• Conectividade de telessaúde - o único 
concentrador estacionário com capacidade 
sem fios para ligação à myCAIRETM Telehealth 
Solution

Concebido para durar



Especificações do Companion 5

TAXA DE FLUXO
0,5 – 5,0 LPM

DIMENSÕES
21,5 x 12,5 x 13,5 pol.
(54,6 x 31,8 x 34,2 cm)

PESO
16,3 kg (36 lbs)

NÍVEL DE SOM
50 dB(A) a 2 LPM
Versão MDD:  
43,74 ± 0,45 dB(A) a 3 LPM*

ALIMENTAÇÃO
285 W a 2 LPM,
350 W Máximo

TUBO MÁXIMO
15,2 m (50 pés) 

GARANTIA
3 anos  

Filtro de admissão

Número do artigo 15062925

ADAPTADOR DO 
HUMIDIFICADOR 
(9 pol. /23 cm.)
Número do artigo 20843882

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

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

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

GARRAFA HUMIDIFICADORA

Número do artigo HU003-1

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

Acessórios

O2 is what we do.

Certificação CE



Saiba mais sobre o Companion 5 e produtos 
de acessórios em

CAIREinc.com

*de acordo com a norma de ensaio n.º 14-1 10/2018 MDS-Hi 
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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Reduza os custos operacionais e o 

tempo no terreno, ao mesmo tempo que 

melhora os cuidados ao paciente com a 

solução CAIRE de não administração 

- a combinação do concentrador de 

oxigénio portátil FreeStyle® Comfort® 

com o concentrador de oxigénio 

estacionário Companion 5, comprovado 

pelo tempo.

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, 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.

Solução de não administração

Servir os seus pacientes através 
do continuum da CAIRE.


