
ECLIPSE 5®  

FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO 
TRANSPORTÁVEL TESTADO.

Clinicamente eficaz.
Versatilidade inigualável.
Desempenho de confiança.

O2 is what we do.



Fornecimento de oxigénio com eficácia clínica

Versatilidade inigualável e facilidade de utilização

Desempenho e qualidade comprovados

O premiado concentrador de oxigénio transportável Eclipse 5 combina opções de fluxo de oxigénio contínuo e por 
impulsos num único dispositivo, oferecendo maior flexibilidade para altas hospitalares, viagens e portabilidade para a 
vida quotidiana. O desempenho clínico comprovado permite que o dispositivo se adapte ao paciente, em vez de ser o 
paciente a se adaptar ao dispositivo. É o companheiro perfeito para os pacientes se manterem ativos.

Tecnologia inteligente para assegurar a saturação
autoSAT® – Ajuste automático à frequência respiratória do paciente
Tempo de subida ajustável – Maximização do oxigénio inalado
UltraSense® – Tecnologia de deteção sensível da respiração
myCAIRE™ – Solução de telessaúde

Fornecimento de dose contínua ou por impulsos para satisfazer as 
necessidades dos pacientes
Com 6 definições de fluxo contínuo até 3 L/min e 9 definições de fluxo por impulsos com bolus até 
192 mL, o Eclipse 5 serve uma grande variedade de pacientes.

Compacto e transportável
Pesa apenas 8,3 kg, com um carrinho de 
viagem fácil de fixar com pega extensível e 
rodas resistentes.

Autonomia da bateria 
prolongada
Mais de 5 horas de autonomia da bateria com 
capacidade de recarregar enquanto está ligado 
à corrente CC na maioria das definições.

Silencioso
A 40 dBa, o nível de som é um dos mais 
silenciosos do mercado.

Ecrã de fácil leitura
Tipos de letra grandes e ecrã LCD em L/min 
ou mL para uma verificação da prescrição 
mais precisa.

Permitido em viagens aéreas
Aprovado pela FAA para viagens comerciais 
em companhias aéreas.

Utilização constante, 
todos os dias
Satisfaz uma variedade de necessidades de 
todas as fases de atividade.

Fiabilidade líder da indústria
Taxa de fiabilidade superior a 99% com as 
definições de fábrica.

Garantia abrangente de 
longo prazo
A CAIRE é o primeiro fabricante a oferecer 
uma garantia de 3 anos para o dispositivo E 
para as camadas de peneira molecular.

Manutenção reduzida
O design robusto conta com tecnologia 
superior de camadas de peneira molecular 
reduzindo a manutenção necessária.

Tecnologia avançada de 
separação de ar
Adsorção sob vácuo (VPSA), a forma mais 
eficiente de fornecimento de oxigénio de 
elevada pureza.

ESTABELECER O PADRÃO DO 
OXIGÉNIO PORTÁTIL.



SATISFAÇÃO DO PACIENTE GARANTIDA

Funcionalidades 
inteligentes para manter os 
pacientes saturados 

Carrinho amovível 
para maior flexibilidade

Bateria com grande  
autonomia, o suficiente para 
permitir que os pacientes se 
mantenham ativos

Capacidades de fornecimento de 
oxigénio personalizado para satisfazer 
uma vasta gama de prescrições

Gama de acessórios que 
permitem ir a todo o lado

Ecrã grande e 
fácil de ler



Servir os seus pacientes através 
do continuum da CAIRE.

O2 is what we do.

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.

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:
eclipseoxygen.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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