
Sprint™ e Stroller®

Unidades Portáteis de Oxigénio 
Líquido

Liberdade de movimentos
Passeie tranquilamente pela praia, faça compras 
com todo o conforto ou visite quem mais gosta sem 
quaisquer problemas com o Sprint ou o Stroller da 
CAIRE, que combinam altas taxas de fluxo de oxigénio 
com unidades ultraleves. A opção de fluxo contínuo 
permite aos utilizadores a capacidade de se manterem 
em movimento, independentemente do fluxo necessário. 
A curva ergonómica permite que as unidades assentem 
confortavelmente junto ao corpo. Os pacientes podem 
manter-se ativos com as unidades de oxigénio líquido 
portáteis e de fácil utlização da CAIRE.

VERSATILIDADE

• Configurações de enchimento 
lateral e superior disponíveis

• Opções de escala e medidor de 
nível de líquido LED

• Todos os conectores comuns 
disponíveis para permitir a utilização 
dos sistemas líquidos existentes

• Acessórios de mochila e carrinho 
disponíveis

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

• O medidor LED é simples de ler
• Os utilizadores finais podem realizar 

rapidamente as operações de 
enchimento

• Design com contorno para ajuste 
ergonómico ao corpo

• Estojo macio para maior conforto

LEVE E DURADOURO

• O Sprint ultraleve oferece a máxima 
mobilidade com um peso mínimo de 
apenas 2,72 kg cheio

• Opções de fluxo contínuo de até 
6 LPM no Stroller

• O Stroller pesa apenas 3,63 kg 
(8,0 lb)

• Maior facilidade de movimentação

A CAIRE conta com a mais vasta gama de produtos de oxigénio disponível, com opções para responder 
às necessidades de receituário e mobilidade de cada paciente. Visite www.caireinc.com para saber mais 
sobre as unidades de LOX portáteis personalizadas e de elevado fluxo e sobre os nossos concentradores 
de oxigénio portáteis, transportáveis e estacionários.



Sprint™ e Stroller®

Unidades Portáteis de Oxigénio Líquido

Especificações do produto
Sprint Stroller

Capacidade de LOX 0,68 kg (1,5 lb) 1,36 kg (3,0 lb)
Capacidade gasosa equivalente 513 L 1.026 L

Peso, Vazio 2,04 kg (4,5 lb) 2,27 kg (5,0 lb)
Peso, Cheio 2,72 kg (6,0 lb) 3,63 kg (8,0 lb)

Altura 298 mm (11,75 pol.) 343 mm (13,5 pol.)
Tempo de utilização típico a 2 LPM 4,3 horas 8,5 horas

Pressão de funcionamento 20 psi (137 kPa) 20 psi (137 kPa)
Taxa de evaporação normal 0,57 kg/dia (1,3 lb/dia) 0,57 kg/dia (1,3 lb/dia)

Intervalos de controlo de fluxo padrão Desligado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM

Desligado, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM

Informações para 
encomendas*

Descrição Número do 
Catálogo

Sprint SF (enchimento lateral) 15103150 

Sprint TF (enchimento por cima) 10956671 

LED do Stroller SF 
(enchimento lateral)

10845200 

LED do Stroller SF 
(enchimento por cima)

10956680 

Invólucro macio do LED do 
Stroller TF (enchimento por cima)

14768264

Escala Stroller SF 
(enchimento lateral)

14909784 

Escala do Stroller SF 
(enchimento por cima)

12993791

Invólucro macio da escala do 
Stroller TF (enchimento por cima)

14765549

* Os números do catálogo refletem os números de peças em inglês 
(Estados Unidos); para obter os números de peça de um idioma específico, 
contacte a assistência ao cliente
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CONSULTE A DECLARAÇÃO DA GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER 
INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções de utilização do produto 
aplicáveis para obter as indicações do produto, contraindicações, avisos, 
precauções e informações de segurança detalhadas.  

© 2021 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados. 

Informações de 
contacto da CAIRE:  
Número gratuito para 
fornecedores
+49 2027395540
www.caireinc.com

Stroller, Sprint

Invólucro macio do Stroller


