Eclipse 5

®

Inovação e assistência para ajudar
a sua empresa a prosperar

O2 is what we do.

O premiado Eclipse 5 tem um desempenho superior ao dos dispositivos da
concorrência no fornecimento de oxigénio, com a capacidade de fornecer
bolus até 192 mL através de dose de impulsos, e até 3 L/min de fluxo contínuo,
satisfazendo as necessidades de uma grande variedade de pacientes.
CUIDADOS DE QUALIDADE PARA OS SEUS PACIENTES
O Eclipse 5 proporciona um fornecimento de O2 inteligente inigualável,
incluindo a autoSAT ®, a única tecnologia que se ajusta automaticamente às
necessidades respiratórias do paciente.
Otimize os cuidados ao paciente ao oferecer uma solução versátil e
transportável que proporciona um fornecimento de oxigénio personalizável
para acomodar uma variedade de condições dos pacientes.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL MELHORADA
Reduza os custos operacionais ao simplificar a gestão de inventário com um
dispositivo que satisfaz mais necessidades dos pacientes.
Minimize as necessidades de assistência para reduzir os custos de
manutenção e o seu custo total de propriedade.
Reduza os contactos telefónicos dos pacientes graças a menos falhas nos
dispositivos.
Resolva problemas relacionados com alarmes à distância com a
conectividade sem fios ao serviço myCAIRE™.
HISTÓRIA DE QUALIDADE E FIABILIDADE
Mais de 50 anos de experiência no fabrico de soluções de oxigenoterapia
robustas e fiáveis.
Pioneiros numa solução transportável inovadora que oferece fornecimento
de oxigénio em dose contínua e por impulsos desde 2006.
O primeiro fabricante a oferecer uma garantia de 3 anos, incluindo as
camadas de peneira molecular.
Registo de desempenho comprovado com uma taxa média de reparação
ao abrigo da garantia inferior a 5%*.
UM PARCEIRO DE CONFIANÇA
O único portfólio completo de soluções de oxigenoterapia para prestar os
cuidados adequados aos seus pacientes.
Um conjunto completo de soluções de assistência para oferecer terapias aos
seus pacientes de uma forma eficiente.
Criação de uma parceria consigo para um controlo total da assistência e das
vendas no seu mercado.

* A taxa de reparação da garantia exclui a substituição de ATF.

Saiba mais sobre o Eclipse 5 e os
acessórios em

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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