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1) Solicite ao seu médico uma receita para o Concen-
trador de Oxigênio Portátil LifeChoice indicando a 
marca e especificado como “Não Substituir”.

2) Consulte o fornecedor DME local sobre a disponibili-
dade do Concentrador de Oxigênio Portátil 
LifeChoice em sua região. Nem todos os fornecedores 
de DME são fornecedores atualmente.

3) Visite o site da Inova Labs na internet em  
www.lifechoiceoxygen.com para obter uma lista 
de Fornecedores Preferenciais por Estado.

4) Ligue imediatamente para                   e um repre-
sentante de Atendimento ao Cliente dará informações 
sobre a disponibilidade do Concentrador de Oxigênio 
Portátil LifeChoice em sua região.
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Durma Bem

DURANTE 
O DIA
A aplicação do 
Modo Active 

(Ativo) fornece o máximo de 
oxigênio disponível por litro 
em um aparelho portátil para 
proporcionar verdadeira liber-
dade e mobilidade.

DURANTE 
A NOITE
A aplicação do 

Modo Sleep (Sono) detecta 
alterações no padrão respirató-
rio em repouso e fornece oxi-
gênio sob demanda durante 
todo o período noturno, em 
qualquer lugar!
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Concentrador de Oxigênio Portátil

Mantenha-se ativo com O2 !
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Inova Labs Inc.  |  3500 Comsouth Drive, Suite 100 

Austin, Texas 78744   |  Corporate Office 512.617.1700

Agora Disponível  em

Mantenha-se ativo com O2 !
Concentrador de Oxigênio Portátil
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Durma Bem

'XUPD�%HP�D�4XDOTXHU�+RUD���
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O Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice é apro-
vado para uso ���KRUDV�SRU�GLD����GLDV�por semana como 
um concentrador de oxigênio portátil. É o único 
Concentrador de Oxigênio Portátil com Modo Sleep 
(Sono), que detecta alterações nos padrões respirató-
rios em repouso, de forma que o oxigênio possa ser forne-
cido durante toda a noite. Com o Concentrador de 
Oxigênio Portátil LifeChoice as viagens aéreas são fáceis, 
já que ele é aprovado pela )$$ para uso em viagens 
nacionais e internacionais.

&RPSDUDWLYDPHQWH�0DLV�2[LJrQLR�HP�XP�
&RQFHQWUDGRU�GH�2[LJrQLR�3RUWiWLO

O Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice produz 
mais oxigênio disponível por litro do que as soluções de 
fornecimento de oxigênio portáteis, para que você 
possa ser mais ativo e também ter um sono tranquilo. 
A tecnologia exclusiva detecta diferenças nos padrões 
respiratórios durante a atividade e o sono, fornecendo 
oxigênio em uma 'RVH�3XOVR para maximizar a absorção e 
minimizar o desperdício. O Concentrador de Oxigênio 
Portátil LifeChoice é leve e fácil de usar, além de ser 
versátil e eficiente. 
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Permaneça Ativo
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Agora é possível ter Verdadeira Liberdade e Mobilidade. 
O Concentrador de Oxigênio Portátil /LIH&KRLFH é um 
aparelho portátil que pesa 2,22 quilos (4,9 lbs) e não pre-
cisa de carrinhos, nem reabastecimentos ou chamadas 
mensais de serviço de um fornecedor de DME. O Con-
cen trador de Oxigênio Portátil LifeChoice funciona por 
5 horas ou mais com energia de bateria e está equipado 
com (VWRMR�GH�7UDQVSRUWH�HP���9HUV}HV para uso como 
mochila de carregar nas costas, na cintura, cinta para 
carregar no ombro ou maleta.

Agora você pode praticar MDUGLQDJHP��SHVFDU��FDPL�
QKDU��YLDMDU��ID]HU�WXULVPR��YLVLWDV��FRPSUDV�RX�VLPSOHV�
PHQWH�MRJDU; o Concentrador de Oxigênio Portátil 
LifeChoice recupera a verdadeira mobilidade de pacientes 
que precisam de uma dose de oxigênio equivalente a 1, 2 
ou 3 LPM (litros por minuto).

2�&RQFHQWUDGRU�GH�2[LJrQLR�/LIH&KRLFH��
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O uso do sistema é tão fácil quanto pressionar um botão 
para ligar o aparelho e selecionar uma dose de oxigênio 
equivalente em LPM. O sistema é alimentado por uma 
bateria interna e uma bateria externa proporcionando 
5 horas ou mais de portabilidade juntamente com o 
adaptador/carregador para uso regular. Carregar o siste-
ma para portabilidade requer até 6 horas.

O Pacote de Mobilidade LifeChoice inclui:

   •  Um Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice,
   •  Bateria Interna com autonomia de 2 horas ou mais,
   •  Bateria Externa com autonomia de 3 horas ou mais,
   •  Estojo para Transporte em 4 Versões (Mochila para 

carregar nas costas, Cinta para o ombro, Cinta para a 
cintura, Maleta),

   • Bolsa de Acessórios
   • Adaptador/Carregador CA/CC
   • Cânula Nasal de 7 pés
   •  Uma garantia padrão limitada de três anos para o sis-

tema, garantia de um ano para todos os acessórios, 
baterias e filtro. 

Alguns fornecedores de DME podem oferecer um Pacote Padrão, que não inclui a bateria externa. 
Verifique junto ao fornecedor de DME local sobre os termos dos pacotes oferecidos.

2V�3DFLHQWHV�&RQILUPDP�TXH�R�&RQFHQWUDGRU�
GH�2[LJrQLR�3RUWiWLO�/LIH&KRLFH�0XGRX�VXDV�
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´Este concentrador de oxigênio de última geração, com 
sua tecnologia exclusiva e portabilidade, terá um efeito 
profundo na TXDOLGDGH�GH�YLGD dos pacientes e deverá 
proporcionar uma vida mais longa.µ

 –— Dr. Robert Emerson, 
Chefe da Divisão Pulmonar, 

Austin Diagnostic Clinic (Clínica de Diagnósticos Austin) em 
Austin, Texas

´Sua vida mudou completamente. Ele pode cami-
nhar e levar seu oxigênio junto com ele. (OH�VRUUL�
QRYDPHQWH.µ

–— Sandie K., 
Dallas, TX


