
SimplyGo, pronto
para um passeio
Guia rápido



Olá, meu nome é
Eu tenho DPOC.1 Meu médico
prescreveu terapia de oxigênio a longo
prazo que exige uso regular de altas
concentrações de oxigênio. O
concentrador de oxigênio por tátil
SimplyGo fornece o oxigênio de que

preciso. É importante que eu use a terapia de
oxigênio2 durante minhas atividades diárias e à
noite. O SimplyGo está sempre comigo
aonde quer que eu vá e me ajuda a fazer os
exercícios de que preciso. Eu posso andar, ficar 
de pé, me mover e aproveitar meu dia enquanto
recebo minha terapia diária de oxigênio. 
Ele melhora a minha qualidade de vida.

Por que SimplyGo?

1DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) refere-se a um grupo de doenças pulmonares, como enfisema
e bronquite crônica, que obstruem a entrada e saída de ar dos pulmões, evitando assim a eliminação
adequada do dióxido de carbono.
2Portable oxygen therapy: use and benefit in hypoxaemic COPD patients on long-term oxygen therapy – 
J. Vergeret, C. Brambilla, L. Mounier – ERJ 1989
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SimplyGo - Instruções básicas

Botão liga/desliga

Silenciador de alarme

Seleção de modo

Aumento/redução do fluxo

Conector da cânula

Selecione o modo da sua prescrição

Modo pulso O SimplyGo detecta cada inspiração e fornece a quantidade de
oxigênio apropriada. 

Modo de fluxo contínuo Fornecimento contínuo de oxigênio de 0,5 a 2 l/min. 

Modo noturno Modo pulso com sensibilidade de detecção ampliada para
perceber a inspiração de forma mais precisa à noite. O SimplyGo muda
automaticamente para o último ajuste de fluxo contínuo utilizado caso a respiração
não seja detectada por um período de tempo.



Carregue a bateria
ou use o carregador.

Insira o SimplyGo na sua
bolsa de transporte.

Insira a bateria
carregada.

Conecte uma cânula
nasal de um lúmen.

Certifique-se de que ela não
esteja comprimida ou
dobrada. 
Comprimento máximo de até 9 m.

Ligue/desligue o
SimplyGo pressionando

o botão liga/desliga duas
vezes.

Selecione o modo
pressionando o botão

modo (M). Continue
pressionando o botão modo
para navegar pelos modos
Pulso, Fluxo contínuo ou Noturno.

Ajuste o fluxo de
acordo com a sua

prescrição de oxigênio
usando os botões mais (+)
ou menos (-).

Certifique-se de ter
todos os acessórios

de que precisa. Instale o
SimplyGo no carrinho.

Posicione a cânula 
nasal sobre seu rosto

e respire normalmente pelo
nariz.
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Operação do SimplyGo



Simply antes de viajar

Informe ao seu médico sobre sua viagem; sua prescrição pode precisar
ser adaptada dependendo do clima ou da altitude do seu destino.

Ao reservar sua viagem, informe à companhia aérea que pretende usar
o SimplyGo durante o voo.

Informe-se sobre os requisitos ou política específica da companhia
aérea com relação a pacientes de terapia de oxigênio.

Certifique-se de ter todos os acessórios do SimplyGo necessários. 
Entre em contato com o provedor de atendimento domiciliar, se
necessário.

Certifique-se de carregar sempre uma cópia da sua prescrição de
terapia de oxigênio. Tenha sempre o nome e as informações de contato
do seu provedor de atendimento domiciliar. Copie essas informações
no guia rápido do seu SimplyGo.

Verifique se suas baterias SimplyGo estão completamente carregadas e
se você está com sua cânula de oxigênio.

Certifique-se de ter as fontes de alimentação necessárias para
recarregar as baterias do SimplyGo.

Mantenha o guia rápido e o manual do usuário do SimplyGo junto do
seu dispositivo o tempo todo.

O SimplyGo é o companheiro ideal da sua viagem. Descubra
algumas dicas úteis ao viajar com um concentrador de oxigênio
portátil.

Simply ao embarcar



Acople o SimplyGo no carrinho…
e pronto!

Simplesmente Voe com o SimplyGo

SimplyGo Especificação da bateria

A Associação de Aviação Federal dos Estados Unidos da América (FAA)
aprovou a utilização do SimplyGo em vôos comerciais.

Embora a FAA e outras entidades internacionais regulatórias permitam o uso
de concentradores de oxigênio portáteis em vôos comerciais, muitas
companhias aéreas (domésticas e internacionais) possuem requerimentos
adicionais como notificação prévia de necessidade especial, e posse de receita
para a terapia de oxigênio.

Se você está planejando voar com seu SimplyGo, entre em contato com sua
companhia aérea com antecedencia à sua viagem.

Autonomia de Bateria
Modo Pulso 2* 3 hr 
Fluxo Contínuo 2 LPM 54 min

*Baseado em 20 respirações por minuto

Tempo de carga: 2-3 horas por bateria quando totalmente descarregada



Visite www.philips.com/respironics

A Philips Healthcare faz parte da 
Royal Philips 

Como entrar em contato conosco
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Ásia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Médio, África
+49 7031 463 2254
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