COMPANION 5 ™

Concentrador de oxigênio domiciliar de 5 L/min
Marcação CE para distribuição internacional

Qualidade.
Desempenho.
Credibilidade.
O Companion 5 é pequeno, cabe facilmente em qualquer
lar e não atrapalha as suas atividades diárias. Fabricado
com componentes internos resistentes, o Companion 5
também conta com um sistema exclusivo de entrada
de ar para durabilidade máxima, produzindo 5 L/min.
O desempenho de qualidade comprovada maximiza
a confiança do paciente e minimiza a necessidade de
manutenção.
Agora, graças à solução opcional de telessaúde, o
myCAIRE™, seu provedor de cuidados pode monitorar
periodicamente a localização e o desempenho do
dispositivo e solucionar problemas de alertas, tudo isso
com a conveniência de um computador de mesa ou de um
dispositivo inteligente.

TECNOLOGIA DE QUALIDADE

DESEMPENHO EXCELENTE

CONFORTO E FACILIDADE NO USO

A tecnologia autoFLOW™ mantém o baixo

Projetado com um sistema de alarme

Assista ao seu programa de TV favorito,

consumo de energia, economiza o seu

e controles de fácil compreensão,

torça para o seu time ou passe tempo com

dinheiro e recupera o investimento com a

o Companion 5 vem equipado com

seus entes queridos sem se preocupar

economia de energia.

tecnologia wireless que pode conectar

com seu fornecimento de oxigênio. O

você ao myCAIRE, uma solução em

Companion 5 é perfeito para a sua rotina

telessaúde que seu provedor de cuidados

diária quando você está em casa.

poderá usar para garantir que você receba
o suporte necessário.

Informações de contato da CAIRE:
www.caireinc.com

COMPANION 5 ™

Concentrador de oxigênio domiciliar de 5 L/min
Marcação CE para distribuição internacional

Inclui
•	Concentrador de oxigênio

•	Tubo adaptador do umidificador

Características do produto
•	Marcação CE

•	O tamanho pequeno é adequado para
uso em casa

•	
Solução opcional em telessaúde:
myCAIRETM

•	Baixo consumo de energia
•	Suporte para o umidificador de fácil acesso
•	Controles e alarmes de fácil leitura

Especificações
TAXA DE FLUXO

NÍVEL DE SOM

0,5 a 5,0 L/min

43.74 dB(A) ±0.45 dB(A)
a 3 LPM*

DIMENSÕES

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

CONCENTRAÇÃO DE O2

PESO

CONSUMO DE ENERGIA

16,3 kg (36 lb)

90% +5.5%/-3%

ALTURA MÁXIMA
DA TUBULAÇÃO

15,2 m (50 pés)
GARANTIA

3 anos

285 W a 2 L/min,
Máximo de 350 W

Acessórios disponíveis

RESERVATÓRIO E ADAPTADOR
DO UMIDIFICADOR

CÂNULAS NASAIS

TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO

Disponíveis em 2,1 m (7 pés)

Disponível em: 2,1 m (7 pés), 7,6 m

Adaptador de umidificador

e 7,6 m (25 pés)

(25 pés) e 15,2 m (50 pés).

(23 cm/9 pol.)

Fale com nossa equipe de serviço

Pergunte ao seu médico ou terapeuta

ao cliente para saber mais.

se a umidificação é adequada para você.

Informações de
contato da CAIRE:
www.caireinc.com

* por padrão de teste Nr. 14-1 10/2018 MDS-Hi
CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA VER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções
aplicáveis do produto para receber indicações, contraindicações, avisos, precauções e informações de segurança detalhadas.
myCAIRE é uma solução de telessaúde destinada a compartilhar dados específicos do dispositivo do concentrador de oxigênio
CAIRE habilitado. myCAIRE não afeta as configurações do concentrador de oxigênio, desempenho ou terapia de oxigênio e
não se destina ao monitoramento, diagnóstico ou tratamento de pacientes. Procure o conselho de um médico antes de tomar
qualquer decisão médica.
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