Invacare

®

Oxigenoterapia

Toda a informação facultada é suposto estar correcta no momento da impressão.
A Invacare (Portugal) reserva-se o direito de modificar as especificações do produto sem aviso prévio.
É proibida toda e qualquer reprodução deste catalogo seja no seu todo ou em parte, em qualquer forma,
seja meio electrónico, mecânico, ou outro incluindo fotocopias ou outra acção informática sem autorização
prévia por escrito da Invacare Internacional Sarl.
Atenção : Alguns produtos poderão, neste catálogo, estar apresentados numa versão configurada e não
standard.

2

Table of contents
Invacare

®

Oxigenoterapia

Oxigenoterapia Alto débito

Invacare Platinum 9

4-5

Oxigenoterapia

Invacare Perfecto 2

6-9

®

®

®

Invacare Perfecto 2V

10-11

Invacare Homefill II

12-15

Invacare Solo 2

16-19

®

Oxigenoterapia
ambulatória

®

®

®

®

Invacare XPO2

20-23

Analisador de oxigénio

Invacare CheckO2 Plus

24-25

Consumíveis

Invacare Acessórios

26-27

®

®

®

Pictogramas

Profundidade

Largura

Altura

Profundidade

Largura

Altura

Peso produto

Conteúdo em Litros

Tempo de
enchimento

% de oxigénio

Ø
Altura

Diâmetro

O2

kg
g
Altura x
Comprimento

Peso

Voltagem

Consumo de energia

Pressão

Nível Sonoro

Altitude

Standards e Aprovações

Taxa de fluxo

% de oxigénio

3

Invacare

®

Platinum 9
®

O desempenho optimizado de um concentrador
com alto débito
A gama Invacare Platinum alargou-se com o Invacare Platinum 9, o
concentrador de alto débito compatível com o compressor Invacare
HomeFill® ll.
Proporcionando uma concentração de oxigénio optimizada no dia a
dia, o Platinum 9 oferece uma nova autonomia ao utilizador porque
necessita de poucas intervenções por parte do prestador, comparando
com os fornecimentos habituais de oxigénio liquído. Os utilizadores
poderão apreciar o conforto e a segurança deste aparelho graças à sua
simples utilização.
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Invacare

®

Platinum 9
®

Performance e segurança no dia a dia

Económico

ma tecnologia inovadora e uma
U
electrónica de ponta
■ A ssegura uma concentração de oxigénio
até 95.6 % a 9 lt / min
■ Sistema de auto diagnóstico identificado
por sinais luminosos e alarmes visuais
e sonoros
■ O sistema Sens O 2 controla em
permanência a FiO2

A manutenção é simplificada graças a :
■ 
Somente 4 parafusos para aceder aos
componentes internos
■ 
À porta de acesso ao filtro de
admissão
■ A memorização dos códigos de erro no
cartão electrónico identificada por luzes
para ajudar ao diagnóstico do técnico

■

Opções e características técnicas

Conexão do cabo de energia
segura

Porta de acesso ao filtro de
admissão

Saída para conexão do Invacare
HomeFill ll
®

Características técnicas

kg
g
Platinum 9

365 mm

467 mm

670 mm

24 kg

230 V, 50 - 60 Hz

475 W

Up to 1230m

ISO8359, MDD

O2
Platinum 9

1 - 9 l/min

62 kPa

SensO2-System
Sistema de controlo da
concentração de oxigénio
SensO2
Superior a 85 %
Sinal verde
Normal

< 47 dB(A)

87-96%

Intervalo de serviço

Garantia 2 anos

Sem manutenção programada 3
anos. Substituição preventiva de
componentes de manutenção
conforme necessidade.

Entre 73% e 85 %
Sinal amarelo
Verificar os filtros e o débito

0434

Abaixo de 73 %
Sinal vermelho
Ligue ao serviço técnico
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Invacare

®

Perfecto2

O silêncio em todas as circunstâncias
O concentrador de oxigénio compacto Invacare Perfecto 2 foi
desenvolvido a partir das necessidades apuradas do utilizador e do
prestador de serviço.
Compacto, elegante e discreto ele adapta-se à perfeição a qualquer tipo
de decoração interior.
O Perfecto2 pode ser prescrito até 5 l/mn e é compatível com o
sistema HomeFill® II. É adequado para tratamento de oxigenoterapia
ambulatória a longo prazo.
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Invacare

®

Perfecto2

A performance em silêncio
Compacto e ultra-silencioso, o design do
concentrador Invacare Perfecto2 pode
facilmente se integrar no ambiente do
paciente. Técnicas inovadoras permitiram
reduzir o som do filtro do compressor a um
nível sonoro praticamente indetectável.
O nível sonoro < 37 dB é aprovado pelo
laboratório Alemão TUV.
O utilizador fica num ambiente sereno e
tranquilo recebendo o ar enriquecido em
oxigénio até 95.6% a 5 l/min.
Muito compacto
Tendo em conta os comentários dos
utilizadores e prestadores de serviços,
a Invacare utilizou todos os seus
conhecimentos
relacionados
com
design. Ergonómico e elegante, é o
mais compacto dos concentradores
do mercado, a Invacare concebeu o
Perfecto2 ; pequeno em tamanho, e
grande pelo desempenho !
Poupança de energia
Graças a uma tecnologia de ponta, o
Perfecto2 consome pouco e optimiza os
gastos em termos de energia.
Um cartão inteligente situado no centro
do aparelho permite regular os diferentes

sistemas internos de pressão. Para os
utilizadores que necessitam de um débito
inferior a 3 l/min, que equivale a uma
poupança de 20 Watts por hora no fraco
consumo médio de 300 Watts.

Opções e características técnicas

Poupanças de energia
Protecção do ambiente graças
ao cartão electrónico de baixo
consumo.
280 Watts < 3 l/min
300 Watts < 5 l/min

A longevidade de uma fonte
de oxigénio
O compressor não necessita de
manutenção durante 5 anos.

Conservação facilitada
A substituição do filtro de
admisão efectua-se através de
uma porta prevista para esse
efeito.

Tecnologia SensO2
O
SensO2
controla
em
permanência a pureza do
oxigénio para o bem estar e
tranquilidade dos pacientes.
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Invacare

®

Perfecto2

Opções e características técnicas

Simples de utilização
O humidificador é fácil de alojar-se e é de fácil leitura. O debimétro e o
conjunto dos elementos do painel de controlo são legivéis.

Exemplo de Solução completa para um paciente
Dois aparelhos : o XPO2 para a deambulação e o Perfecto2 para o
tratamento estacionário oferecem ao paciente uma resposta completa
para todo o dia.

Compatível com o Invacare HomeFill II

Debimétro pediátrico
Compatível com toda a gama de concentradoes Invacare, permite
fornecer débitos inferiores a 0.75 l/min

®
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Invacare

®

Perfecto2

Características Técnicas

kg
g
Perfecto2

305 mm

380 mm

585 mm

20,5 kg

230 V, 50 Hz

Até 2500 m

ISO8359, MDD

280 W @ ≤
3 l/min
max. 300 W

0.5 - 5 l/min

O2
Perfecto2

87 - 96%

34.5kPa ± 10%

<37 dB (A)

SensO2-System
Sistema de controlo da
concentração de oxigénio
SensO2
Superior a 85 %
Sinal verde
Normal
Entre 73% e 85 %
Sinal amarelo
Verificar os filtros e o débito
Abaixo de 73 %
Sinal vermelho
Ligue ao serviço técnico

Intervalo de serviço

Garantia 2 anos

Sem manutenção programada 3 anos. Substituição
preventiva de componentes de manutenção conforme
necessidade.
Alarme sem bateria

0434

Disjuntor ■ SensO2 para controlo da pureza do
oxigênio ■ Válvula de segurança alta pressão do
compressor ■ Segurança de alta temperatura
■ Alarmes de alta e baixa pressão ■ Função autodiagnóstico com memorização dos códigos
■ Alarmes de baixo fluxo
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Invacare

®

Perfecto2 V
NOVI

DA D E

Mais leve, o companheiro ideal compatível para
cada modo de vida
O novo concentrador de oxigénio PerfectO2 V foi concebido para
um tratamento de oxigenoterapia até 5 lt/mn em posto fixo e/ou
deambulatório acoplado com o sistema Invacare Homefill II. Mais leve
e tão compacto como o concentrador PerfectO2 , ele irá suduzir tantos
os prescritores como os utilizadores !

10

Invacare

®

Perfecto2 V

Silencioso e leve

Poupança de energia

Novas
tecnologias
ligadas
ao
compressor interno permitiram reduzir
o som por forma a conseguir um nível
sonoro quase imperceptível. Dotado de
peneiras inovadoras, de ultíma geração,
o PerfectO2 V é mais leve (18,2 kg)
mantendo um excelente desempenho
incomparável em termos de pureza de
oxigénio até 5 lt/mn.

Graças à tecnologia de ponta, o
PerfectO2 V consome pouco e otimiza os
gastos de energia.
Um cartão inteligente situado no interior
do aparelho permite regular diferentes
sistemas internos de pressão. O
concentrador só tem um consumo de
320 watts.

Características e opções

Facilidade de manutenção
A substituição do filtro de
admissão efectua-se através de
uma porta de entrada prevista
para o efeito.

Simplicidade de utilização
O humidificador é fácil de
colocação e de verificação. O
regulador de débito e o conjunto
dos elementos do painel de
controlo são bem visíveis.

Compatibilidade com Homefill ll
O sistema Homefill II acoplado
ao PerfectO2 V permite o
enchimento de botijas no
domicílio para a deambulação
e permite ainda tratamento em
posto fixo.
®

Regulador
de
débito
pediátrico
Compatível com toda a gama
de concnetradores Invacare,
permite o fornecimento dos
débitos inferiores a 0,75 l/mn.
(Ref. : 1522424-IRCPF16AW)

Características técnicas

Sistema SensO2

kg
g
Perfecto 2 V

305 mm

380 mm

585 mm

18.2 kg

O2
Perfecto 2 V 230 V, 50 Hz (±10%)

0434

Perfecto 2 V

34.5 kPa ± 10%

320 W

0.5 – 5.0 LPM

< 39 dB (A)

87 – 96%

Up to 2500m

ISO8359, MDD

Concentração de
oxigénio
a 85%
- Sinal verde Normal
Entre 73% e 85 %
- Sinal amarelo Verificar os filtros
e o débito
Abaixo de 73 %
- Sinal vermelho Contactar com o
serviço técnico

Alarmes e Segurança

Serviço de manutenção

Alarme sem bateria ■ Disjuntor ■ Controlo SensO2 para controlo da pureza do
oxigénio ■ Válvula de segurança alta pressão do ■ compressor ■ Segurança de
alta temperatura ■ Alarmes de alta e baixa pressão ■ Função autodiagnóstico
■ com memorização dos códigos ■ Alarme de baixo fluxo

Não há necessidade de manutenção
durante os primeiros 3 anos.
Substituição dos filtros - Ver manual

11

Invacare

®

HomeFill II
®

Passear com máxima autonomia !
O Invacare HomeFill II é um sistema revolucionário que permite
deambular fora de casa enchendo uma garrafa de 1 l ou 1.7 L
acoplando-o com o seu concentrador de oxigénio Invacare Perfecto2 ,
PerfectO2 V ou Platinum® 9. Este sistema completo de oxigenoterapia
ao domicílio para deambulação combina inovação e simplicidade de
uso, oferecendo ao utilizador liberdade e independência seja qual for o
tipo de ambiente.
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Invacare

Revolucionário
deambulatória

®

HomeFill II
®

em

oxigenoterapia

 paciente é autónomo e pode encher
O
a garrafa sozinho em casa com maior
segurança e com muita facilidade.
■ 
Acabaram-se os fornecimentos, o
paciente já não precisa de esperar !
Sereno e livre, a qualidade de vida do
paciente é muito melhorada.
O Invacare HomeFill II é uma alternativa à
oxigenoterapia deambulatória de oxigénio
liquido particularmente adequado aos
pacientes activos, mas também para
aqueles que passeiam pouco ou que
vivem numa habitação onde é difícil alojar
o aparelho ou que apresentam contra
indicações para o uso de oxigénio líquido.
■ 
Graças aos 3 tipos de garrafas ou com
um débito contínuo de 0,25 a 6l / min ou
com uma válvula a pedido de 1 a 5 em
débito pulsado (equiv. L / min) e 2 l / min
em débito contínuo, o sistema fornece
ao paciente até 16 horas de autonomia.
■ 
Graças à oxigenoterapia deambulatória,
a esperança de vida do paciente é
aumentada.
■

Funcionamento
■

O sistema Invacare HomeFill II é
um compressor acoplado a um
Concentrador da gama Invacare.

■

 compressor comprime o ar
O
enriquecido com O2 produzido pelo
concentrador para encher as garrafas
para esta finalidade.

Opções e características técnicas

Viajar e passear com confiança.

Saco de transporte
Confortável, fácil de limpar o
saco é disponível em 2 formatos
(para garafas de 1 Lt ou 1.7 Lt)
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Invacare

®

HomeFill II
®

Opções e características técnicas

Compatível com o concentrador
Platinum 9 para altos débitos.
®

Garrafa de oxigénio
disponível com válvula em
débitos pulsados
Para uma maior autonomia, é
possível ser fornecido de O 2
graças à válvula de débitos
pulsados.

Painel frontal do Homefill II
Indicadores indicam o estado do
enchimento.

Válvula de débitos pulsados com
regulador de pressão integrado.

Oxylock
Um
sistema
de
conexão
exclusivo que permite uma
colocação rápida e simples da
garrafa.

Acessórios de série
Uma pega de transporte e um
contador horário para facilitar a
vigilância do paciente (tempo
de enchimento vs tempo de
deambulação diário).

Segurança e Fiabilidade
O Homefill II controla automaticamente a pureza do oxigénio
para garantir uma concentração
optimizada > 93 % na garrafa
para o paciente.

Gama de garrafas de
oxigénio Invacare
Fácil de transportar, em formato
1Lt ou 1.7 Lt, em débitos
contínuos ou pulsados, a vasta
escolha permite responder às
diferentes necessidades dos
pacientes.
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Invacare

®

HomeFill II
®

Cracterísticas técnicas: HomeFill II

O2

kg
g
HomeFill II

400 mm

515 mm

380 mm

15 kg

230 V, 50 Hz

175 W

>90%

Cracterísticas técnicas: Garrafas de oxigénio
Autonomia em horas
Definição do débito 1
pulsado (Lt/min)
Garrafa 1 Lt
9.3
Garrafa 1.4 Lt
11.9
Garrafa 1.7 Lt
14.3

2

3

4

5

Débito contínuo (2Lt/min)

5.9
7.6
9.1

4.5
5.7
6.9

3.6
4.6
5.6

3.0
3.9
4.7

1 hr 20m
1 hr 40m
2 hrs 5m

Autonomia em horas
Definição do débito 0.25 0.5
contínuo (Lt/min)
Garrafa 1.7 Lt
16
8

0.75

1.0

5h 20 4

1.5

2.0

2h 40 2

2.5

3

4

1h 30 1h 20 1

5

6

50m

40m

Tempo de
enchimento
1 hr 20m
1 hr 40m
2 hrs 5m

Tempo de
enchimento
2 hrs 5m

Funcionamento do aparelho
O Homefill II é um compressor que é acoplado com um concentrador da gama Invacare.
O compressor comprime o ar enriquecido em O 2 produzido pelo concentrador para encher as garrafas
disponíveis para esse efeito.
Referências clínicas

Garantia 2 anos

CHEST 2002: Refillable Oxygen Cylinders May Be an Alternative for Ambulatory
Oxygen Therapy in CPOD. Antoine Cuvelier, Jean-François Nuir, Nadia Chakroun,
Jérôme Aboab, Gabriella Onea & Daniel Benhamou.
Respiratory Care 2003: A Clinical Comparison of Portable Oxygen Systems:
Continuous Flow Compressed Gas VS HF Cyl. J Lewarski.
McCoy & Bliss: Evaluation of the HomeFill II Oxygen System During Activities
of Daily Living; Robert McCoy & Peter Bliss – December 2001.
CPLF 2008: Efficacy of gaseous oxygen cylinders filled with a compressor: C.
Molano, I Huet, H. Aouina, C. Viacroze, JF Muir, A. Cuvelier (Antidir).
ERS 2009: HomeFill II oxygen concentrator system – “better for your patient and
your pocket” Phyllis Murphie, Stuart Little, Jane Gysin, Paul Rafferty. Respiratory
Medicine, Dumfires and Galloway, Dumfries, Dumfries and Galloway, United
Kingdom.

0434

ERS 2009: A comparison of four portable oxygen devices on exercise performance
in adult COPD patients who become hypoxaemic on activity; Lynn McDonnell,
Louise Ellis, Rexford Muza, Jimstan Periselneris, Leyla Osman, Andrew Grieve,
Eleanor Main, Craig Davidson – Guy’s & St Thomas’ London UK.
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Invacare

®

SOLO2

®

Aprovado FAA

O concentrador de oxigénio transportável para
maior independência
O Invacare SOLO 2 é a solução para recuperar a confiança e
independência durante as suas deslocações. A nova tecnologia
SOLO 2 oferece ao paciente a oportunidade de transportar o
concentrador de oxigénio com a maior da tranquilidade onde quer
que ele deseja afim de melhorar a sua qualidade de vida com toda a
segurança e de uma forma muito silenciosa.
A possibilidade de obter um débito contínuo de 3 L/min ou de utilizar
um débito pulsado o torna versátil, cobrindo todas as necessidades do
paciente durante a deambulação, mas também em tratamento estável
dia e noite.
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Invacare

®

SOLO2

®

Uma solução completa
Com Invacare SOLO2 , a emissão de
oxigénio no modo pulsado (de 1 a 5)
ou em modo contínuo (de 0,5 a 3 L /
min) pode cobrir todas as necessidades
do paciente dia e noite, em repouso
e durante o exercício. O concentrador
portátil SOLO2 combina qualidade e alto
desempenho. Efectivamente, o SOLO2
consome pouco, é fácil de usar e requer
pouca manutenção. Montado sobre
um carrinho com rodízios de série, o
concentrador pode ser ligado à corrente,
a uma tomada isqueiro ou com bateria.
Excelentes performances para maior
conforto
A tecnologia avançada do SOLO2 permite
concentrar uma elevada fracção de
oxigénio a partir do ar ambiente. O sistema
Sensi-Pulse™ da válvula em modo pulsado
fornece rapidamente oxigénio através
das vias respiratórias do paciente, para
garantir uma eficácia máxima. O SensiPulse assegura ao paciente um volume /
minuto constante, imitando desta forma a
respiração natural do paciente.

Silencioso e durável
O design inovador do circuito pneumático
do SOLO2 permite melhorar o conforto
do paciente graças à redução do nível
de ruído para menos de 40 dB. Dois
ventiladores silenciosos foram instalados
para permitir que o compressor arrefeça
e aumentar então a sua duração de vida.
O cartão electrónico patenteado Invacare

foi desenvolvido para um consumo
máximo de 135 W. Para optimizar o
tempo de manutenção, os filtros são
acessíveis a partir do exterior, sem ter
que abrir o concentrador. Desta forma, o
SOLO2 permite reduzir custos associados
ao seu uso.

Opções e Características técnicas
Modo contínuo e modo pulsado
Para satisfazer todas as necessidades dos pacientes,
o débito contínuo também pode ser utilizado durante o
sono. O modo pulsado melhora a autonomia.
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Invacare

®

SOLO2

®

Opções e Características técnicas

Design funcional
O SOLO2 é fornecido com
carrinho com rodas, e pega
telescópica para fácil transporte.

Mudança dos filtros
Todos os filtros estão acessíveis
sem abrir o concentrador para
facilitar a manutenção.

Independência e autonomia
O SOLO2 pode ser ligado à
corrente, no isqueiro do carro
ou é recarregável por bateria
amovível e intermutável para
aumentar a autonomia durante
as deslocações.

Ecrã Intuitivo
O contador de tempo integrado
e visível no ecrã digital permite
uma verificação do tratamento.
Cada posição e alarme podem
ser facilmente identificados no
ecrã de controlo.

Acessórios standard
1533371-TP0132 - Cabo de alimentação de rede
1533371-TP0140 - Cabo de alimentação isqueiro (carro)
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Aprovado pela Administração Federal de Aviação
Aprovado pela FAA para uma utilização a bordo do avião.

1533371-TP0120
Carrinho de transporte

1533371-TP0170
Kit humidificador

Para o conforto dos pacientes
A localização do humidificador
foi estudada por forma a impedir
a entrada de água nas vias
respiratórias do paciente durante
o uso.

1533371-TPO110
Bateria adicional recarregável no
concentrador.

Invacare

SOLO2

11-16 VDC

135 W

12 psig
máximo

IPX2 - índice de protecção
contra as projecções de
água quando o aparelho
está inclinado até 15º

®

®

Características técnicas

kg
g
420 mm

SOLO2

280 mm

200 mm

9 kg
(without cart)

100-240 VAC,
50/60 Hz

O2
SOLO2

Aprovado pela FAA

Até 3046 m
3 Lt/mn em corrente < 40 dB (A) para
(10000 pés) acima DC e com bateria cada posição em
do nível do mar
Até 2lt/min em
débitos pulsados ;
corrente DC
< 40 dB (A) até 2
Lt/mn em débito
contínuo

87% - 96%

Sensi-Pulse
Fornecimento de oxigénio com a válvula Sensi-Pulse:
A tecnologia Sensi-Pulse (modo pulsado) oferece um volume por minuto constante, imitando a respiração natural
do paciente. Isto significa que qualquer que seja a frequência respiratória do paciente a qualquer momento, o mesmo
volume de Otaxa respiratória do paciente em uma determinada posição, o mesmo volume de O2 é emitido. Será
fornecido. Se a frequência respiratória diminui, o tamanho do bolus aumenta. O botão é muito sensível e pede um
esforço mínimo do paciente para activar o débito, ou seja, uma pressão -0,20 cm H2O. Uma generosa quantidade
de oxigénio é então fornecida ao paciente para a eficiência do tratamento e facilidade de utilização. Activação do
gatilho -75 m sec; Frequência max.respiratória: 35 IPM; óculo nasal Lúmen simples : 2,1 m.
Débitos Pulsados Sensi-Pulse (para uma 1
frequência respiratória de 20 IPM)
Volume Minuto (cc)
400
Autonomia da bateria (horas)
4.5
Débitos contínuos
Débitos
Autonomia da bateria (horas)

0.5
4.5

2

3

4

5

800
3.5

1200
3

1600
2.5

2000
2.5

1
3.5

1.5
3

2
2.5

2.5
2

3
1.5

SensO2-System
Sistema de controlo da
concentração de oxigénio
SensO2
Superior a 85 %
Sinal verde
Normal
Entre 73% e 85 %
Sinal amarelo
Verificar os filtros e o débito

0120

Abaixo de 73 %
Sinal vermelho
Ligue ao serviço técnico
19

Invacare

®

XPO2

Aprovado FAA

Oxigénio logo à mão !
O Invacare XPO2 é um concentrador de oxigénio portátil, ideal para
pacientes activos desejosos de manter a autonomia para as idas de
férias, em viagens ou para executar todos os tipos de deslocações
diárias. A válvula pneumática pulsada fornece ar enriquecido com
oxigénio a cada respiração do paciente, em função do seu volume e
da sua frequência respiratória. O design do XPO2 foi cuidadosamente
trabalhado para facilitar a sua utilização, graças ao seu tamanho
compacto, a sua leveza e robustez !

20

Invacare

®

XPO2

Liberdade e Independência
Compacto e leve (apenas 2,9 kg), o
Invacare XPO2 incentiva os pacientes
com oxigénio a passear livremente sem
contrariedades e ajuda a melhorar o
modo de vida no dia a dia. Ele pode ser
recarregado em quase todo lado, tanto
ligado à corrente clássica ou ao isqueiro
do carro. As baterias externas do XPO2
proporcionam uma vida adicional de 2 ½
horas* por bateria.
*
Na posição 2 sobre uma frequência
respiratória de 20 RPM.
O parceiro ideal para a deambulação
A tecnologia do concentrador XPO 2
oferece um conforto de vida e
liberdade de movimentos ao paciente.
A simplicidade do dispositivo faz com
que a sua utilização seja adequada para
pacientes em busca de autonomia e que
queiram ou necessitem de viajar. O XPO2
é a solução para cobrir as necessidades
de oxigénio dos pacientes activos !

Fornecimento de oxigénio em modo pulsado : eficácia clínica
A saturação arterial em oxigénio do
paciente melhora graças a emissão de
oxigénio no modo pulsado. A válvula
patenteada do XPO 2 foi concebida
para minimizar o volume entregue em
débito contínuo, mantendo autonomia
para deambulação. O benefício clínico
fornecido pela válvula pulsada traduzse pelo fornecimento de oxigénio ao
início da inspiração , optimizando desta
forma as trocas gasosas. Com a sua

produção de oxigénio de 900 ml, a FIO2
alta, a sensibilidade elevada do gatilho, a
eficiência imediata e graças ao conforto
do pulso, o XPO2 mantém o paciente
oxigenado. O XPO 2 assegura uma
oxigénoterapia eficaz numa frequência
respiratória máxima de 35 RPM em cada
posição. O XPO2 produz ar enriquecido de
oxigénio em 5 posições para cobrir 95%
das necessidades.

Características e opções

1522884-XPO150
Bolsa de transporte
acessórios.

para

1522884-XPO112
Bateria externa suplementar.

1522884-XPO132 - Cabo de
Alimentação sector
1522884-XPO136 - Adaptador
AC/DC, UK (opcional)
1522884-XPO140 - Cabo de
alimentação isqueiro

Carrinho de Transporte (opcional)
Pega telescópica com duas varas.
Para facilitar o transporte e ajudar
os pacientes com poli-artrite.
Rodas grandes para optimizar
conforto durante a caminhada.
Código : 1522884-XPO120

21

Invacare

®

XPO2

Opções e características técnicas

XPO2 & Perfecto2
Uma solução completa para tratamento em posto fixo e para
deambulação.

Eficácia clínica
A
concentração
de
O2
mantem-se elevada durante
cada pulso fornecido em todos
as posições.

Verdadeiramente Portátil
Pesando 2,9 kg, é fácil de
transportar ao ombro ou sobre
um carrinho adaptado.

Compacto e leve
O tamanho pequeno e o
peso favorece o conforto e
a deambulação durante as
viagens.

Rápido e eficaz
Fornece oxigénio no início da
inspiração para favorecer as
trocas de gases.

Painel de controle
Claro e legível, o painel de controle é fácil de utilizar.

Filtro e Contador horário
O filtro é acessível e fácil de
limpar.
Verificação fácil através do
contador horário digital.
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Para ir mais longe, durante
mais tempo
A bateria externa garante
mais 7 horas de autonomia
suplementares.

Aprovado pela Administração Federal de Aviação
Aprovado pela FAA para uma utilização a bordo do avião.

Invacare

®

XPO2

Características técnicas

kg
g
250 mm

XPO2

180 mm

100 mm

2.9 kg, bateria extra
0,7 kg

100-240 VAC
50/60 Hz

60 W

< 45 dB (A) para
a posição 2

12-16 VDC

Aprovado pelo FAA

O2
XPO2

Débito pulsado
1-5
900 cc por minuto

87% - 96%

IPX2 - índice de
protecção contra as
projecções de água

Sensi-Pulse
Fornecimento de oxigénio com a válvula Sensi-Pulse:
A tecnologia Sensi-Pulse (modo pulsado) oferece um volume por minuto constante, imitando a respiração natural
do paciente. Isto significa que qualquer que seja a frequência respiratória do paciente a qualquer momento, o mesmo
volume de Otaxa respiratória do paciente em uma determinada posição, o mesmo volume de O2 é emitido. Será
fornecido. Se a frequência respiratória diminui, o tamanho do bolus aumenta. O botão é muito sensível e pede um
esforço mínimo do paciente para activar o débito, ou seja, uma pressão -0,20 cm H2O. Uma generosa quantidade
de oxigénio é então fornecida ao paciente para a eficiência do tratamento e facilidade de utilização. Activação do
gatilho -75 m sec; Frequência max.respiratória: 35 IPM; óculo nasal Lúmen simples : 2,1 m.

1
15 ml

2
23 ml

3
31 ml

4
37 ml

5
42 ml

10 ml

15 ml

21 ml

25 ml

28 ml

3.5

2.5

2

1.5

1

+ 3,5

+ 2,5

+2

+ 1,5

+1

0120

Posição
Volume Médio pulsado
em 20 RPM
Volume Médio pulsado
em 30 RPM
Autonomia bateria
Interna (horas)
Autonomia bateria
Externa (horas)
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Check O2 Plus
Analisador de oxigénio
NOVI

DA D E

O analisador de oxigénio Invacare Check O2 Plus
O analisador de oxigénio Invacare Check O2 Plus é um instrumento
de medição que permite efectuar as verificações todas necessárias
para confirmar o bom funcionamento do concentrador de oxigénio.
O analisador Invacare Check O2 Plus é um 3 em 1, que mede a
concentração de oxigénio, o o valor do débito (fluxo) e a pressão à
saída do aparelho.
É de fácil uso, tem a grande vantagem de não necessitar de
calibração nem de substituição da célula de combustível.
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Check O2 Plus Analisador de oxigénio

Características
■

■

■

 ede os 3 parâmetros importantes,
M
sem haver necessidade de recorrer a
outro aparelho de medição : pureza do
oxigénio, a taxa de fluxo e a pressão
Mede com precisão a pureza de oxigénio
do concentrador portátil Invacare XPO2
Muito fácil de uso, através de apenas
dois botões

■

■

■
■
■

 uas pilhas AA fornecem mais de 16
D
mil leituras
Desliga-se automaticamente para

ampliar a vida útil da bateria
Não requer calibração em campo
Auto-diagnóstico
Inclui o tubo de ligação e uma capa de
proteção

Dados técnicos

Invacare
Check O2 Plus
Concentrador de
oxigénio

Peso :
185 g

Quantidade
por caixa :
1

q

#
Fluxo de oxigénio
0-10 l/min
± 0,2 l/min

q q q q
q q
q

q q q q
q
q q

kg
g

q q q q q q

q

Intervalo da
Pressão
0,5-50 PSI
± 0,5%

O2
Intervalo de
Oxigénio
21%-95,6%
±1,5%

Temperatura
tolerável
15°-40°C

Garantia
2 anos

25

Invacare

®

Consumíveis e Acessórios

Canulas nasais
Canulas nasais
Adulto :
1.2 m, débito até 6l/min
15.2, débito elevado
1.2m, débito elevado
2.1m, débito elevado
Quiet, 2.1m, débito elevado até 8l/min
Canula nasal Micro, 2.1 m débito até 3l/min
Canula nasal Micro 1.2 m débito até 3l/min
2.1m, débito até 6l/min
Pediátrico, 2.1 m
Recem nascido, 2.1 m

Máscara de oxigénio

Extensões de tubo

Para adulto
Ref. M3210

Extensão 2.1 m
ref. 1513831
Extensão 15.2 m
ref. M1522
Extensão 4.5 m
ref. M4150
Extensão 7.6 m
ref. M4250
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Referência
1498231
1509581
1524235
1524236
M3110
M3115
M3117
M3120
M3121
M3122

Invacare

®

Consumíveis e Acessórios

Conectores

Conector tubular
Referência : M4650

Peça de junção universal
cuba oxigénio
Referência : M4610

Clip rotativo clip em tubo
conector para pele delicada
Referência M1222

Colector de condensação
Referência : M1523

Conector tubular giratório
Referência : M1220

Conector tubular giratório
com clip
Referência : M1221

Conector tubular giratório
macho/femea
Referência : M1225

Humidificação

Humidificador Platinum 9
Referência : 1509582
®

Humidificador Perfecto2
Referência : M5120
Conexão tubular para
humidificador
Referência 1110768
Suporte para humidificador
Referência M1521

Acessórios

Debimetro Pediátrico - de 50
a750 cc/mn
Referência :
1522424-IRCPF16AW

Check O2 Plus - 3 em 1
Analisador de nível de Oxigénio
Referência : IRC400A
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DEPARTAMENTO COMERCIAL - VENDAS E SERVIÇO A CLIENTES
Director Vendas :

Telefone :

Fax :

E-mail :

Eduardo Brandão

965 029 443

225 105 739

ebrandao@invacare.com

225 193 375

225 105 739

aleite@invacare.com

966 088 341

225 105 739

jcalvar@invacare.com

225 193 372

225 105 739

scmcosta@invacare.com

961 328 088

225 105 739

pansilva@invacare.com

225 193 374

225 105 739

mpereira@invacare.com

Fax :

E-mail :

962 027 135

225 105 739

gneves@invacare.com

962 027 130

225 105 739

efsilva@invacare.com

Responsável Serviço a Clientes :
Ana Leite
Zona Norte/Centro Norte:
Vendedor :
José Carlos Calvar
Assistente :
Susana Costa

Zona Centro Sul/Lisboa/Grande Lisboa/Sul :
Vendedor :
Paulo Nascimento
Assistente :
Mariluz Pereira

DEPARTAMENTO COMERCIAL - MARKETING
Telefone :
Chefe Produto Linha Difusão/Comunicação :
Graça Neves
Chefe de Produto Linha Selecção :
Ezequiel Silva

Prospector e Técnico Especialista Cadeiras de Desporto (Top End) :
João Correia

961 328 057

225 105 739

info@joaocorreia.com

Telefone :

Fax :

E-mail :

225 193 376

225 105 020

mfreitas@invacare.com

225 193 376

225 105 020

pfonseca@invacare.com

SERVIÇO PÓS VENDA
Responsável Ass. Técnica :
Marcio Freitas
Assistente :
Beatriz Fonseca

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha n° 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal
Tel : +351 22 5193360
Fax : +351 22 5105739
portugal@invacare.com
www.invacare.pt
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