
Guia de Introdução Rápida EverGo

1. Fixe a alça de mão e a alça tiracolo na maleta de transporte.

2. Coloque as baterias. 
Para colocar as duas baterias de íon de lítio, abra o zíper superior 

da unidade, levante a parte superior da maleta e abra a tampa.

 

Puxe o retentor cinza para trás na parte de cima do EverGo 

e coloque cuidadosamente uma bateria com a etiqueta da 

Respironics virada para o lado de dentro do aparelho. O retentor 

se encaixará sobre a bateria. Coloque a segunda bateria usando o 

mesmo processo. Feche o zíper da maleta.

 

Importante: Se uma das baterias se projetar acima da superfície cinza, é 

provável que ela esteja ao contrário. Retire-a e coloque-a corretamente.

3. Coloque o EverGo em lugar bem ventilado com o filtro de partículas 
encaixado no pequeno compartimento de rede com zíper.

4. Carregue as baterias usando o cabo de alimentação de CA.
Primeiro, ligue firmemente o cabo de alimentação à fonte de 

alimentação. Em seguida, conecte o cabo de saída da fonte de 

alimentação de CA na tomada de entrada na lateral do EverGo. 

Ligue o cabo de alimentação de CA em uma tomada elétrica. 

Importante: Antes de usar o aparelho pela primeira vez é necessário 

carregar completamente as baterias EverGo (mínimo de 4 horas) 

usando o cabo de alimentação de CA. Só ligue o aparelho para 

funcionar com bateria quando elas estiverem totalmente carregadas.

 

5. Conecte a cânula nasal na saída de oxigênio, localizada na 
parte de cima do aparelho.

6. Ligue o aparelho EverGo.
Toque levemente em qualquer lugar da tela. Em seguida, toque 

no símbolo de ligar/desligar em até 5 segundos, caso contrário, a 

tela se desligará.

 Leia o verso para obter mais informações e etapas adicionais.
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Etapa 3
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Etapa 5



7. Regule o fluxo.
Toque no número grande no centro da tela (o ajuste 2 é 

mostrado aqui). Use as setas para cima e para baixo para 

regular o fluxo de acordo com a vazão prescrita pelo seu médico.  

8. Posicione a cânula nasal em seu rosto e respire 
normalmente pelo nariz.

Duração da bateria EverGo

Operação do carrinho de transporte EverGo

A tabela a seguir mostra a duração aproximada com uso de 20 respirações por minuto (RPM).  

Os períodos de tempo variam de acordo com o nível de atividade e o estado das baterias.

1 12 horas 6 horas

2 8 horas 4 horas

3 6 horas 3 horas

4 4 horas 2 horas 

5 4 horas 2 horas

6 4 horas 2 horas

Regulagem 

do fluxo  
Freqüência respiratória de 20 RPM

(2 baterias)

Freqüência respiratória de 20 RPM

(1 bateria)

Etapa 7

Para montar e usar o carrinho de transporte, siga estas instruções:
1. Coloque o carrinho de transporte em uma superfície plana, segure a alça com 

uma mão e abra o apoio da base.

2. Puxe para trás a tira elástica na traseira da maleta de transporte e deslize-a na 

alça do carrinho. Em seguida, deslize a bolsa de acessórios na alça do carrinho.

3. Pressione o botão “PUSH” localizado na parte de cima da alça. Em seguida, 

puxe a alça para cima, para levantar os braços do carrinho até a altura desejada.

4. O carrinho agora está pronto para transportar o concentrador de oxigênio e a 

bolsa de acessórios.
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ATENÇÃO: A lei federal dos Estados Unidos limita a venda destes dispositivos por um médico ou 
por meio de receita médica.

Respironics é marca comercial registrada, e EverGo e Freedom Series são marcas comerciais 
da Respironics, Inc. e de suas afiliadas. Coberto por uma ou mais patentes. Outras patentes 
requeridas.
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