
O EVERGO™ ELIMINA OS CUSTOS COM A
ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO E DÁ MAIS

LIBERDADE AOS PACIENTES PARA 
DESFRUTAR A VIDA. 
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Apresentamos o concentrador de oxigênio portátil EverGo, que inclui
bateria com duração de 8 horas, capacidade para 1050 ml/min. de

oxigênio e certificação para viagens aéreas.*



MAIS TEMPO E LIBERDADE PARA 
VOCÊ IR MAIS LONGE.

Quando os pacientes não precisam
esperar em casa pelas remessas de
oxigênio, eles são livres para explorar 
o mundo. Com o EverGo, eles têm um
mundo todo a descobrir. Pesando menos
de 4,5 kg e homologados pela agência 
de aviação dos Estados Unidos (FAA)*
para uso em aviões, o EverGo é ideal para
pacientes ativos e que estão sempre em
movimento. Seus pacientes podem ir a
qualquer lugar, quando bem entenderem.

* Nota: As políticas das companhias aéreas para 

embarques com concentradores de oxigênio podem 

variar. Os pacientes devem consultar sua agência 

de viagem antes de embarcar com o EverGo.

BATERIA COM DURAÇÃO DE 8 HORAS,* 
A CAPACIDADE DE 1050 ML/MIN. DE
OXIGÊNIO SIGNIFICA MAIS LIBERDADE 
PARA SEUS PACIENTES.

O EverGo é a solução de terapia com
oxigênio portátil que realmente oferece 
a seus pacientes mais ativos a liberdade
que eles merecem. Sua bateria de 
uso prolongando oferece liberdade 
de movimento, e sua maior capacidade 
de oxigênio significa que os pacientes
podem ampliar seus limites, sem 
estarem confinados ao dispositivo.

* Com base em 20 respirações por minuto e na 

configuração 2 típica do dispositivo
.

TENHA MAIS LIBERDADE COM REDUÇÃO DE CUSTOS E AUMENTE SUA RECEITA COM O EVERGO.™

O concentrador de oxigênio portátil EverGo da Respironics permite controlar os custos associados à terapia com oxigênio,
pois ajuda a eliminar alguns de seus aspectos mais dispendiosos. Até 72% dos custos com oxigenoterapia do fornecedor
de cuidados de saúde resultam da distribuição, manutenção e outros custos não relacionados ao equipamento. Com o
EverGo, no entanto, a maioria desses custos desaparece. Ao reduzir os custos, você pode fazer melhor uso das taxas de
reembolso reduzidas para terapia com oxigênio, e isso é bom para seus negócios. 

O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO QUE VOCÊ E SEUS
PACIENTES PODEM CONFIAR.

O EverGo combina a tecnologia de detecção de dose-pulso na
respiração e a capacidade de 1050 ml/min. de oxigênio para
garantir a seus pacientes mais ativos a quantidade correta de
oxigênio. Ao iniciar a inspiração, o dispositivo administra uma
dose-pulso medida de oxigênio no momento exato necessário.

A MAIOR CAPACIDADE DE OXIGÊNIO PERMITE OFERECER MAIS
MOBILIDADE AOS PACIENTES ATIVOS.

Outras unidades de concentração portáteis fornecem, no máximo,
somente 500 a 750 ml de oxigênio por minuto. O EverGo, porém,
fornece 1050 ml de oxigênio por minuto por meio de doses fixas,
aumentando a quantidade de oxigênio com cada configuração. Isso
significa que seus pacientes têm acesso a mais oxigênio em cada
respiração, com muito menos chance de descarregar o dispositivo. 

Concentrador 
EverGo

Outros concentradores de 
oxigênio portáteis 

CONFIGURAÇÃO DOSAGEMSEIS CONFIGURAÇÕES DE
DOSAGEM QUE PERMITEM
PERSONALIZAR A TERAPIA
DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES DE 
SEUS PACIENTES. 

*Com base em uma taxa respiratória de 15 respirações por minuto.



Leve
pesa menos de 4,5 kg.

Interface sensível 
ao toque
fácil de usar e controla
todas as funções do
EverGo, indicando

claramente a vida 
útil da bateria e a

configuração predefinida.

Manutenção mínima 
apenas um filtro de fácil

remoção para limpeza 
que o prório paciente
pode realizar.

Acesso conveniente 
às baterias 
facilita a troca e recarga 
das baterias. Além disso, é

possível carregar e operar o
EverGo de maneira simultânea.

Design discreto 
parece uma bolsa comum 
ou estojo de filmadora.

RESPIRONICS® FREEDOM SERIES™–

UMA NOVA FAMÍLIA DE PRODUTOS. E 

UMA MANEIRA NOVA E CONVENIENTE 

DE TERAPIA COM OXIGÊNIO.

O concentrador de oxigênio portátil EverGo integra a linha de produtos de
terapia com oxigênio da Freedom Series, uma família inteira de produtos
projetados para oferecer tratamento clínico de qualidade superior e mais
liberdade para você. Agora não é  mais preciso se preocupar com as
entregas e com as manutenções  complicadas. Portanto, os produtos da
Freedom Series livra seus pacientes de alguns aspectos inconvenientes 
da terapia com oxigênio, resultando em mais tranquilidade para todos.



INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

SISTEMAS CONCENTRADORES NÚMERO DE PEÇA
Sistema EverGo com 900-000
estojo para transporte preto
Sistema EverGo com estojo 900-002
para transporte azul marinho

ACESSÓRIOS
Filtro de entrada de ar 900-150
(embalagem com 6)

Estojo para transporte 900-200
do EverGo preto

Estojo para transporte 900-202
do EverGo azul

Bateria de íon-lítio recarregável 900-102

Bolsa para acessórios 900-250

Carregador de 900-103
bateria/recalibrador

Carrinho para transporte 900-100

Cabo de alimentação CC 900-101

Fonte de alimentação CA 900-105

Cabo de alimentação CA 900-104

Manual do usuário 900-098

GARANTIA ESTENDIDA
Garantia estendida de 1038653
1 ano com compressor

Serviço de atendimento ao cliente: +1 724-387-4000
Respironics na Europa, África e Oriente Médio: +33-1-47-52-30-00
Respironics Ásia-Pacífico: +852-3194-2280
Respironics Australia: +61-2-9666-4444
www.respironics.com

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. 

©2007 Respironics, Inc. e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Alimentação CA Entrada universal: 100-240 Vca, 50-60 Hz, 1.0 amp; 

Saída: 18 Vcc, 5 amp 

Alimentação CC 12-18 Vcc, 5 amp

Consumo de energia 110 W a 100 Vca (em recarga), 
120 W a 240 Vca (em recarga), 70 W (normal)

Concentração de oxigênio 89% +/- 3%

Dose-pulso de administração de oxigênio Configurações 1-6 em incrementos de 0.5

Peso 4.5 kg (10 lbs) com 2 baterias, 3.9 kg (8.5 lbs) com 1 bateria

Dimensões Comprimento: 30.5 cm (12”) Largura: 15,2 cm (6”)  
Altura: 21,6 cm (8.5”)

Duração da bateria 2 baterias = 8 horas (configuração de 2, 20 respirações 
por minuto (rpm)), 
1 bateria = 4 horas (configuração de 2, 20 respirações 
por minuto (rpm))

Nível sonoro 47 dBA típico com configuração 2

Filtros Filtro de entrada de ar para partículas grandes, microfiltro 
(bactérias)

Alarmes de pureza do oxigênio Oxigênio baixo a 83% 

Temperatura operacional 5ºC a 40ºC  (41ºF a 104ºF)

Temperatura de armazenamento/transporte -20ºC a 60ºC  (-4ºF a 140ºF) até 95% de umidade 
sem condensação

Umidade relativa Até 95%, sem condensação

Pressão de saída 3 psi

Altitude operacional Até 2400 m (8000 ft)

Alarmes e indicadores Alarme de descarga da bateria 17 minutos antes da descarga 
total; status da bateria na tela sensível ao toque e na bateria; 
alarme de não-respiração após 2 minutos 

Capacidade de oxigênio 1,05 litros por minuto (dose-pulso)

O sistema básico inclui: Concentrador de oxigênio

portátil EverGo, estojo para transporte (opção de cor),

duas baterias de íon-lítio recarregáveis, carrinho para

transporte, cabos de alimentação CC/CA, estojo com

acessórios e manual do usuário.

ACESSÓRIOS

EVERGO™

ESTOJO PARA TRANSPORTE DO EVERGO (disponível em duas cores) BATERIA DE ÍON-LÍTIO
RECARREGÁVEL
900-102

Preto
900-200

CARREGADOR DE
BATERIA/RECALIBRADOR
900-103

CABO DE ALIMENTAÇÃO CC
900-101

CABO DE ALIMENTAÇÃO CA
900-104

MANUAL DO USUÁRIO
900-098

BOLSA PARA 
ACESSÓRIOS
900-250

CARRINHO PARA
TRANSPORTE
900-100

Azul marinho
900-202


