
“Concentrador de oxigênio de 5 litros”
Qualidade e desempenho: 

O que é importante para os fornecedores de 
tratamento em casa?
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A prevalência de COPD e outras doenças e a 
necessidade de tratamento com oxigênio a longo 
prazo continuam aumentando a necessidade 
global de soluções eficientes de oxigenoterapia. 
Em um estudo de mais de 106.000 lares realizado 
nos anos de 2012 e 2013, Sarah H. Landis, et 
al, constatou que a prevalência de COPD em 12 
países, incluindo o México e o Brasil, variava de 
7% a 12% da população.1 No Canadá, um relatório 
de saúde recente constatou que o diagnóstico 
de COPD usando a obstrução do fluxo de ar era 
de duas a oito vezes maior que nas pessoas 
que relataram os sintomas (as estimativas do 
diagnóstico de COPD por exame eram de 16,6% 
usando os critérios do estudo).2 Mesmo assim, 
o reembolso em muitos países está sendo 
cortado ou não existe. A American Association of 
Homecare [Associação Americana de Tratamento 
em Casa] relatou que, “em 2009, os profissionais 
de saúde que forneciam oxigenoterapia doméstica 
tiveram uma redução de 27% nas taxas de 
pagamento. Na realidade, o pagamento médio 
desses profissionais agora equivale a menos da 
metade do valor pago em 1997”.

Os fornecedores de oxigênio estão sendo 
pressionados em um ambiente já competitivo 
por um ambiente de reembolso mais desafiador 
e pelo aumento do custo de produtos de oxigênio 
não confiáveis que consomem mais despesas e 
recursos de serviço. Uma avaliação dos custos 
necessários para fornecer oxigenoterapia 
doméstica a beneficiários de cuidados médicos 

foi realizada pela Morrison Informatics em 2006. 
Para identificar os custos e recursos usados, a 
Morrison coletou dados de 74 fornecedores de 
oxigênio dos Estados Unidos que atendem a 
mais de 1,7 milhão de beneficiários de cuidados 
médicos. A análise dos resultados mostrou que 
o equipamento de oxigênio representa menos 
de um terço (28%) do custo necessário para 
prescrever a oxigenoterapia para os pacientes 
em casa.

A oxigenoterapia doméstica requer serviços 
como preparação e entrega do equipamento, 
avaliação do paciente, treinamento e 
capacitação do paciente, documentação 
médica, manutenção, suprimentos de 
substituição e disponibilidade dia e noite para 
serviços de emergência. As despesas não 
relacionadas ao equipamento representam 
72% do custo da oxigenoterapia doméstica para 
beneficiários de cuidados médicos.3 Quando 
um produto falha ou é difícil de administrar, os 
custos, fatores problemáticos e necessidade de 
recursos aumentam, acrescentando despesas 
significativas e, às vezes, imperceptíveis, ao 
preço da aquisição de um equipamento. Quando 
um fabricante é capaz de minimizar os custos 
de pós-venda, o profissional de saúde pode se 
concentrar de modo mais eficiente no que ele 
faz melhor: seus serviços de oxigenoterapia.
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1.  Sarah H. Landis, et al. “Continuing to Confront COPD International Patient Survey: methods, COPD 
prevalence, and disease burden in 2012–2013”, International Journal of COPD.
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março de 2014. 

3.   Morrison Informatics, Inc., “A Comprehensive Cost Analysis of Medicare Home Oxygen Therapy”, junho 
de 2006. American Association for Homecare.



As pressões de reembolso e a concorrência 
têm diminuído o preço dos concentradores 
a níveis de podem ter afetado a decisão de 
custo do componente x projeto no processo de 
fabricação. Os clientes disseram que a qualidade 
dos concentradores de oxigênio tem sido um 
problema constante para eles. O preço de 
aquisição e a garantia estão sempre em primeiro 
plano, pois esses dois itens são os mais fáceis 
de avaliar em uma planilha. Mesmo assim, os 
fornecedores estão reconhecendo que a taxa 
de falha de aparelhos respiratórios portáteis 
acrescentam tempo e custo consideráveis à 
propriedade de um concentrador mal projetado. 
Os clientes estão procurando maneiras de 
agregar valor a seus processos comerciais e 
seus pacientes. A DeVilbiss® Healthcare queria 
entender melhor as necessidades dos clientes e 
procurou identificar quais atributos de produto 
são mais importantes para nossos clientes.

OBJETIVOS

•  Identificar a importância do atributo do produto 
para os clientes

•  Entender o valor de concentrador confiável em 
termos de preço e garantia

•  Estudar a necessidade de um processo 
simplificado de monitoramento/manutenção 
para concentradores de O2 em campo

•  Analisar o benefício observado de economia 
de eletricidade para os pacientes por meio dos 
nossos fornecedores

•  Questionário de análise conjunta enviado a 
diversos clientes nos mercados do Canadá e 
da América Latina

•   29 participantes de 03/09/14 a 01/10/14

 – 16 de empresas do Canadá

 – 12 de empresas da América Latina

 – Um não identificado

•  Três modelos de pesquisa diferentes para 
eliminar possíveis desvios do participante

•  Apoio do professor da Columbia Business 
School (Nova York, NY)

•  Pergunta: Avalie até que ponto o concentrador 
de 5 litros a seguir é desejável para você 

(1-Definitivamente indesejável e 10 - 
Extremamente desejável)

OPÇÕES DE ATRIBUTO DO PRODUTO TESTADAS*

Concentrador de oxigênio de 5 litros - Pesquisa 
de mercado sobre o que é importante
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*16 combinações no total apresentadas para classificação do cliente

FINALIDADE METODOLOGIA

  Atributo   Níveis possíveis

Garantia 3 anos, 4 anos, 5 anos

Taxa de falha anual 1-5%, 9-14%, 14-24%

Economia de eletricidade anual 
para os pacientes <$25, $55-$75, mais de $105

Ferramenta que diminuiria o 
tempo de manutenção do concen-
trador em campo

Sim, não

Preço $395, $440, $485, $530
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As definições de atributo do produto a seguir 
foram compartilhadas com os participantes da 
pesquisa antes de responderem às perguntas.

Os anos de garantia incluem a proteção normal 
do setor contra falhas do produto e incluem mão 
de obra, peças e o reparo do produto.

A taxa de falha anual do concentrador indica a 
porcentagem de unidades do concentrador que 
apresentam falhas por ano depois da aquisição 
das unidades. Por exemplo, se sua empresa 
comprar 12 concentradores, uma taxa de falha 
de 1%-5% indicará que, nos primeiros 365 
dias de aquisição, espera-se que uma unidade 
(0,17-0,85 unidade) falhe e precise de reparo 
do fabricante. Uma taxa de falha de 19%-24% 
em 40 concentradores adquiridos indica que de 
8 a 1o unidades (7,6-9,6) deve falhar e precisar 
de reparo.

A economia de eletricidade anual para os 
pacientes refere-se à economia em dólares 
gerada para os pacientes em taxas de fluxo 
de oxigênio menores (<2,5 L) devido a uma 
redução automática de consumo de energia pelo 
concentrador usado pelo paciente. A redução 
automática de energia significa que a unidade 
funciona consumindo menos energia do produto 

e, assim, diminuindo o custo de eletricidade. Por 
exemplo, se um cliente usa um concentrador 
padrão e gasta $526 com eletricidade para 
alimentar a unidade anualmente, uma economia 
de $55-$75 indica que o paciente gastaria $451-
$471 com a redução do consumo de energia.

A ferramenta que reduz o tempo de manutenção 
do concentrador em campo refere-se a um 
dispositivo portátil usado pelos funcionários que 
visitam pacientes e concentradores em campo. 
O dispositivo simplificaria a gravação manual 
atual e o acompanhamento das informações do 
concentrador em campo. O dispositivo forneceria 
informações como número de série, porcentagem 
de oxigênio, taxa de fluxo, temperatura do 
oxigênio, tempos de ciclo e status da unidade para 
até 64 unidades. O dispositivo portátil pode ser 
usado para fazer o download das informações em 
um computador e uma planilha posteriormente.

O preço deve ser considerado o preço de aquisição 
real, sem incluir impostos, termos, envio, 
alfândega, taxas ou alguma outra proposta de 
valor. Para avaliar os diferentes concentradores, 
suponha que todos os outros custos sejam iguais 
em todos os concentradores. 

DEFINIÇÕES DE ATRIBUTO DO PRODUTO



6

Os participantes da pesquisa receberam uma 
série de modelos de concentrador compostos 
por diferentes atributos do produto, um de cada 
vez, e precisavam fazer o seguinte: “Avalie até 

que ponto o concentrador de 5 litros a seguir 
é desejável para você. (1-Definitivamente 
indesejável e 10 - Extremamente desejável)”.

EXEMPLOS DE OPÇÕES DO CONCENTRADOR AVALIADAS NA PESQUISA

  Descrição dos atributos do concentrador   Modelo

Garantia: 3 anos
Taxa de falha anual: 1%-5%
Economia de eletricidade anual para os pacientes: $55-$75
Ferramenta que diminuiria o tempo de manutenção do concentrador em 
campo: Não
Preço: $485

A

Garantia: 3 anos
Taxa de falha anual: 1%-5%
Economia de eletricidade anual para os pacientes: <$25
Ferramenta que diminuiria o tempo de manutenção do concentrador em 
campo: Sim
Preço: $395

B

Garantia: 3 anos
Taxa de falha anual: 19%-24%
Economia de eletricidade anual para os pacientes: $55-$75
Ferramenta que diminuiria o tempo de manutenção do concentrador em 
campo: Sim
Preço: $440

E

Garantia: 4 anos
Taxa de falha anual: 1%-5%
Economia de eletricidade anual para os pacientes: Mais de $105
Ferramenta que diminuiria o tempo de manutenção do concentrador em 
campo: Não
Preço: $440

F

Garantia: 5 anos
Taxa de falha anual: 9%-14%
Economia de eletricidade anual para os pacientes: $55-$75
Ferramenta que diminuiria o tempo de manutenção do concentrador em 
campo: Não
Preço: $395

N
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RESULTADOS PRELIMINARES: O QUE É IMPORTANTE PARA OS FORNECEDORES DE OXIGÊNIO?

O preço sempre é importante para os 
fornecedores, mas, no estudo, foi constatado que 
os líderes de negócios acham que a taxa de falha 
e a confiabilidade dos concentradores de 5 litros 
são os itens mais importantes (36,1%). Alguém 
pode dizer que o preço é sempre o resultado 
mais fácil de ser avaliado por uma empresa. Isso 
envolve a presença de dados claros. 

Com a taxa de falha, o custo total da propriedade 
deve ser considerado. Por exemplo, se o custo 
médio da entrega de uma unidade é cerca de US$ 
80 a US$ 90/hora, incluindo o veículo, seguro, 
combustível e preço por hora, quanto a mais 
sua empresa teria que pagar se a taxa de falha 
do concentrador dobrasse? E se triplicasse? A 
obtenção e a qualificação desses dados exigem 
algum trabalho. Se um motorista atendesse de 
20 a 25 chamadas por dia e levasse uma hora 

para trocar um concentrador com defeito, isso 
acrescentaria pelo menos $80-$90 ao custo total 
de aquisição de uma unidade.

Um fato interessante que descobrimos na 
pesquisa é que a duração da garantia teve um 
nível de importância de 19,4%. A classificação de 
importância da garantia ficou atrás dos atributos 
de taxa de falha e preço. Esse resultado foi sentido 
porque um dispositivo com defeito e coberto pela 
garantia ainda aumenta o custo e a frustração 
da empresa. O reparo, o envio ou a substituição 
da unidade com defeito pode ser coberto pelo 
fabricante, mas, se um dispositivo tiver uma 
taxa de falha maior, como isso afetará o papel 
do fornecedor na manipulação da logística dos 
dispositivos com falha? Como isso é refletido na 
marca do fornecedor na opinião dos pacientes?

  Atributo   Importância

Garantia 19,43%

Taxa de falha 36,09%

Economia de energia 11,05%

Ferramenta de manutenção 7,90%

Preço 25,53%

Total 100%



Muitos entrevistados responderam 
que as taxas de falha e a necessidade 
de substituir os dispositivos com 
falha eram mais importantes do 
que o preço. De fato, para alguns 
dos entrevistados a taxa de falha 
é o atributo mais importante para 
os concentradores de oxigênio. 
Obviamente, o preço ainda era 
importante, mas a taxa de falha foi 
mais importante para a maioria.

CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA: FALHA X PREÇO

CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA: GARANTIA X FALHA

O valor de uma garantia e uma 
garantia estendida tem sido 
debatido há muito tempo em uma 
variedade de produtos no mercado. 
Avaliamos a importância da falha 
de um dispositivo em comparação 
com a tranquilidade de contar com 
a cobertura da garantia.  

Afinal, se você tiver uma televisão 
e quebrar, o reparo talvez seja 
gratuito, mas ainda será necessário 
ligar para a loja, ou uma empresa 
de manutenção de terceiros, 
e isso exige tempo e trabalho. 
Constatamos que, na maioria dos 
casos, a confiabilidade de um 
concentrador de oxigênio (linha 
azul acima) superou a duração da 
garantia por uma grande margem.
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Classificação de importância: Garantia x Taxa de falha
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PONTUAÇÕES NET PROMOTER DE FABRICANTES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

Existem vários fabricantes de oxigênio no mercado 
depois de algumas consolidações recentes. O 
serviço, o projeto do produto e a execução que 
eles procuram oferecer aos fornecedores são 
tão dinâmicos quanto o ambiente do mercado 
propriamente dito. Procuramos entender como 
os clientes mais e menos satisfeitos classificavam 
a maioria dos fabricantes de oxigênio fazendo 
uma pergunta simples.

Os resultados mostraram basicamente dois 
líderes de oxigênio, incluindo a DeVilbiss 
Healthcare, nos mercados pesquisados. Além 

disso, aquela com a pontuação menor entre 
essas duas empresas tinha uma classificação 
ligeiramente maior que os outros concorrentes. 
Esses dados podem sugerir que, embora 
haja algum descontentamento, os clientes 
ainda têm mais necessidades satisfeitas que 
os clientes “menos satisfeitos” com outros 
produtos e empresas de oxigênio. Veremos a 
nova abordagem que a DeVilbiss Healthcare está 
usando para aumentar a qualidade do oxigênio, 
a satisfação do atendimento e a relação a longo 
prazo com fornecedores de oxigênio.

Três melhores/piores resultados da pontuação Net Promoter

DeVilbiss Healthcare

Concorrente  1

Concorrente  2

Concorrente  3

Concorrente  4

Parte inferior
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parte inferior Parte inferior Parte superior Parte superior Parte superior

Qual é a probabilidade de recomendar a ________ para um amigo ou colega para produtos e serviços de oxigênio?
(1 - Nada provável até 10 - Extremamente provável)
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Como as ofertas e o projeto de oxigênio da 
DeVilbiss Healthcare são diferentes dos outros? 
Em 2007, foi tomada a decisão de mudar diversas 
linhas de produção da DeVilbiss para a China a 
fim de diminuir os custos de produção e manter 
a competitividade no mercado. As circunstâncias 
econômicas variáveis e as melhorias de eficiência 
do produto agora permitem se a empresa traz 
esses produtos de volta para os EUA por um 
custo competitivo.

Desde maio de 2013, a DeVilbiss Healthcare 

trouxe de volta as linhas de produção da China 
para os Estados Unidos, criando cerca de 20 a 25 
vagas de tempo integral na sede da empresa em 
Somerset, Pensilvânia, bem como outras vagas 
em fornecedores locais.

“Para tentar melhorar e agilizar o programa de 
aprimoramento contínuo para nossos processos 
de produção, tomamos a decisão de trazer todas 
as linhas de produção de volta para os Estados 
Unidos”, disse Ed Murphy, presidente e CEO da 
DeVilbiss Healthcare.

HISTÓRIA DE FABRICAÇÃO RECENTE DA DEVILBISS E NOVA VISÃO DE QUALIDADE

Concentrador de 5 litros da DeVilbiss 
atualizado e aprimorado
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COMPONENTES E PROJETO APRIMORADOS

O Concentrador de 5 litros da DeVilbiss foi beneficiado com o novo projeto, as especificações e 
a fabricação nos EUA. Esses novos e importantes aprimoramentos do projeto são exclusivos da 
DeVilbiss Healthcare e foram desenvolvidos com cuidado de acordo com a especificação nos 
Estados Unidos.

• Vedações do compartimento do compressor - Vida útil significativamente aprimorada

• Construção do leito de peneiramento - Mudança de orientação 

• Melhorias da válvula giratória - Mais confiável 

• Operação mais silenciosa

• Mais importante, melhor qualidade e confiabilidade 

  Recursos   Benefício 

Nova cor do gabinete preto Ajuda a diferenciar a nova unidade do modelo 
anterior; oculta sujeira e desgaste

Taxa de fluxo de 5 LPM Satisfaz as necessidades de 90% dos pacientes

93% (+/- 3%) de pureza Alta pureza em TODAS as taxas de fluxo 
Produção de oxigênio bem forte

Menor consumo de energia
Turn-Down Technology™ (patenteado)4

310 Watts a 5 LPM
270 Watts <2,5 LPM

Contas de luz mais baratas para a maioria  
dos pacientes

Nível de ruído aproximadamente 15% menor do 
que a geração atual

Notavelmente mais silencioso que a  
versão anterior

Saída de oxigênio Fire Stop integrada Cumpre as novas diretrizes ISO de segurança

Equipamento padrão DeVilbiss OSD® (dispositivo 
de detecção de oxigênio) em todos os modelos

Aumenta a segurança do paciente sem  
custo adicional

Compatível com SMART Track® Suporta os programas de gerenciamento  
de frotas e JCAHO do fornecedor
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A DeVilbiss Healthcare oferece um recurso 
Turn-Down Technology patenteado que ajusta 
o consumo de eletricidade (tensão do produto) 
no concentrador de 5 litros. O recurso fornece 
dois benefícios importantes para pacientes e 

fornecedores de oxigênio. Primeiro, 
com uma necessidade de oxigênio 
menor (<2,5 L), a unidade diminuirá 
seu consumo de energia, exigindo 
menos e desgastando menos o 
concentrador. Veja a seguir o que 

está por trás da invenção da DeVilbiss:

Quando um concentrador de oxigênio é 
acionado para produzir o fluxo máximo 
de gás enriquecido com oxigênio, ele não 
tem um consumo suficiente de energia. 
Os leitos de peneiramento são alternados 
entre o modo de separação e o modo 

de depuração somente quando necessário. 
Conforme o ciclo de separação progride no leito 
de peneiramento, a queda de pressão no leito de 
peneiramento aumenta, aumentando também 
a carga no compressor e a energia necessária 
para acionar o compressor. No entanto, a 
maioria dos pacientes que precisa de oxigênio 
médico não precisa do fluxo de saída máximo do 
concentrador. Um concentrador de oxigênio que 
funciona com um tempo de ciclo fixo precisará 
da mesma entrada de energia para os requisitos 
mais baixos do paciente para a taxa de fluxo 
máxima, pois o compressor produz a mesma 
pressão máxima independentemente do fluxo 
de gás enriquecido com oxigênio necessário 
para o paciente. O compressor é o usuário que 
mais consome energia em um concentrador de 
oxigênio.4

Outros concentradores exercem pressão 
indevida no compressor e nos componentes 
independentemente das necessidades de fluxo 
do paciente. Por que desperdiçar mais energia e 
impostos no concentrador do que o necessário?

Com o passar do tempo, o Turn-Down Technology 
deve ajudar a prolongar a vida útil do concentrador. 
Em segundo lugar, muitos pacientes que usam 
oxigênio a longo prazo também podem ter uma 
renda fixa. O custo de ter um concentrador pode 
ser calculado com uma fórmula bem simples.

DeVilbiss Turn-Down Technology™ economiza o 
dinheiro dos pacientes e diminui o desgaste do 
concentrador

4. Patente dos Estados Unidos, Hunter et al. DeVilbiss Healthcare, LLC. Patente n° US 7.445.663 B1, 4 de novembro de 2008.

5. Fonte: 2011 IEA, EIA, UN, 

Fórmula para medir os quilowatts 
necessários para alimentar um 
concentrador por ano

(Média de watts x horas) x 365 dias)/1000 
= kWh anual

Exemplo:

(400 watts x 20 horas) x 365 dias)/1000 
= 2.920 kWh por ano

Custo médio do Canadá por kWh 
= US$ 0,085

Custo total para ter um concentrador por 
ano = US$ 233,60

DeVilbiss Turn-Down Technology (2,5 L)

(270 watts x 20 horas) x 365 dias)/1000 
= 1.971 kWh por ano

Custo total para ter um concentrador da 
DeVilbiss por ano = US$ 157,68

O paciente economiza US$ 75,92
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Como mostra essa tabela, o Turn-Down 
Technology economiza o dinheiro dos pacientes 
em comparação com os outros fabricantes, 

consumindo menos energia no total para acionar 
o concentrador da DeVilbiss com requisitos de 
oxigênio mais baixos.
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$0.04 $0.05 $0.06 $0.07 $0.08 $0.09 $0.10 $0.11 $0.12 $0.13 $0.14 $0.15 $0.16 $0.17 $0.18 $0.19 $0.20

75 $26 $33 $39 $46 $53 $59 $66 $72 $79 $85 $92 $99 $105 $112 $118 $125 $131
100 $35 $44 $53 $61 $70 $79 $88 $96 $105 $114 $123 $131 $140 $149 $158 $166 $175
125 $44 $55 $66 $77 $88 $99 $110 $120 $131 $142 $153 $164 $175 $186 $197 $208 $219
150 $53 $66 $79 $92 $105 $118 $131 $145 $158 $171 $184 $197 $210 $223 $237 $250 $263
175 $61 $77 $92 $107 $123 $138 $153 $169 $184 $199 $215 $230 $245 $261 $276 $291 $307
200 $70 $88 $105 $123 $140 $158 $175 $193 $210 $228 $245 $263 $280 $298 $315 $333 $350
225 $79 $99 $118 $138 $158 $177 $197 $217 $237 $256 $276 $296 $315 $335 $355 $374 $394
250 $88 $110 $131 $153 $175 $197 $219 $241 $263 $285 $307 $329 $350 $372 $394 $416 $438
270 $95 $118 $142 $166 $189 $213 $237 $260 $284 $307 $331 $355 $378 $402 $426 $449 $473
275 $96 $120 $145 $169 $193 $217 $241 $265 $289 $313 $337 $361 $385 $410 $434 $458 $482
300 $105 $131 $158 $184 $210 $237 $263 $289 $315 $342 $368 $394 $420 $447 $473 $499 $526
310 $109 $136 $163 $190 $217 $244 $272 $299 $326 $353 $380 $407 $434 $462 $489 $516 $543
325 $114 $142 $171 $199 $228 $256 $285 $313 $342 $370 $399 $427 $456 $484 $512 $541 $569
350 $123 $153 $184 $215 $245 $276 $307 $337 $368 $399 $429 $460 $491 $521 $552 $583 $613
375 $131 $164 $197 $230 $263 $296 $329 $361 $394 $427 $460 $493 $526 $558 $591 $624 $657
400 $140 $175 $210 $245 $280 $315 $350 $385 $420 $456 $491 $526 $561 $596 $631 $666 $701
425 $149 $186 $223 $261 $298 $335 $372 $410 $447 $484 $521 $558 $596 $633 $670 $707 $745
450 $158 $197 $237 $276 $315 $355 $394 $434 $473 $512 $552 $591 $631 $670 $710 $749 $788
475 $166 $208 $250 $291 $333 $374 $416 $458 $499 $541 $583 $624 $666 $707 $749 $791 $832
500 $175 $219 $263 $307 $350 $394 $438 $482 $526 $569 $613 $657 $701 $745 $788 $832 $876

$140 $175 $210 $245 $280 $315 $350 $385 $420 $456 $491 $526 $561 $596 $631 $666 $701

DeVilbiss 525 a 2,5 LPM $95 $118 $142 $166 $189 $213 $237 $260 $284 $307 $331 $355 $378 $402 $426 $449 $473

DeVilbiss 525 a 5 LPM $109 $136 $163 $190 $217 $244 $272 $299 $326 $353 $380 $407 $434 $462 $489 $516 $543

-$46 -$57 -$68 -$80 -$91 -$102 -$114 -$125 -$137 -$148 -$159 -$171 -$182 -$194 -$205 -$216 -$228

-$28 -$35 -$42 -$49 -$56 -$63 -$70 -$77 -$84 -$91 -$98 -$105 -$112 -$119 -$126 -$133 -$140

Preço por quilowatt horaHoras por día

Tensão do produto

Concentrador 
5 LPM padrão

5L padrão x DeVilbiss 
525 com Turn Down

Modelo 5L popular x 
DeVilbiss 525 com Turn Down

Economia anual
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O Sistema SMART Track é uma maneira rápida 
e eficiente de monitorar o desempenho do 
concentrador de oxigênio. Este dispositivo 
patenteado captura dados de diagnóstico de 
concentradores de oxigênio DeVilbiss OSD® e 
permite que técnicos executem verificações mais 
aprofundadas do concentrador em menos tempo.  

O Sistema SMART Track permite que os 
provedores reduzam o tempo gasto na 
manutenção de concentradores durante 
visitas a pacientes e verificações internas de 
concentradores, rastreiem o desempenho de um 
conjunto de concentradores e criem relatórios 
simplificados e pacotes de documentação do 
concentrador.

Esse dispositivo pequeno e portátil que funciona 
com bateria foi desenvolvido para ser usado com 
todos os concentradores DeVilbiss OSD. Ele se 
conecta à porta de comunicação localizada na 
parte de trás da unidade e recupera as seguintes 
informações de diagnóstico:

• Número de série    

• Temperatura do oxigênio

• Porcentagem de oxigênio   

• Tempos de ciclo

• Vazão     

• Status da unidade

As informações do paciente também podem 
ser inseridas no Sistema SMART Track para 
serem armazenadas no microprocessador do 
concentrador. Muitas dessas informações podem 
ser recuperadas e exibidas no visor LCD do 

módulo. O Sistema SMART Track também tem 
a capacidade de armazenar até 64 registros do 
concentrador antes de precisar ser baixado para 
um PC que tenha o software SMART Track. O 
SMART Track elimina a necessidade de entrada 
posterior de dados ou a cópia de observações 
dos funcionários.

O Software SMART Track foi desenvolvido para 
ser usado com o Módulo de serviço SMART Track 
da DeVilbiss para acompanhar o desempenho do 
concentrador. O software permite que os registros 
do concentrador sejam pesquisados, impressos, 
salvos e/ou exportados para um formato que 
possa ser importado em um programa de 
planilhas. Uma vez importado, o desempenho do 
concentrador pode ser acompanhado e gráficos 
podem ser criados.

O que é o sistema SMART Track® e como ele pode 
simplificar o monitoramento e a manutenção de O2?
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Quando um produto falha ou é difícil de administrar, os custos, fatores problemáticos e necessidade 
de recursos aumentam, acrescentando despesas significativas e, às vezes, imperceptíveis, ao preço 
da aquisição de um equipamento. Quando um fabricante é capaz de minimizar os custos de pós-
venda, o profissional de saúde pode se concentrar de modo mais eficiente no que ele faz melhor: 
seus serviços de oxigenoterapia. Ficou claro na pesquisa acima que, cada vez mais, os profissionais 
veem o valor de um produto feito para durar além do preço de aquisição. Mesmo assim, poucos 
fornecedores de oxigênio acompanham as estatísticas detalhadas do custo total de propriedade 
como devoluções, tempo de entrega do funcionário em campo, custo de envio e outros custos 
tangíveis, porém ocultos, quando ocorre uma falha do produto. Como a demanda por oxigenoterapia 
a longo prazo continua crescendo entre a população mundial e o reembolso diminuindo, mais foco 
será colocado na qualidade, no projeto e na fabricação dos concentradores de oxigênio.

Resumo

15



www.DeVilbissHealthcare.com

E-mail: DHCInternational@DeVilbissHC.com
Telefone: 800.338.1988, opção 2 (CS), opção 2 (Intl CS) ou 814.443.4881 
Fax: 814.443.7594 
Horas: Das 8h às 16h30 EST

©2015 DeVilbiss Healthcare LLC 05.15 Todos os direitos reservados. DeVilbiss®, OSD®  
e SMART Track® são marcas comerciais registradas da DeVilbiss Healthcare.  
Turn-Down Technology™ é uma marca comercial da DeVilbiss Healthcare. LT-2311-PT Rev A. 

Atendimento ao cliente e informações de contato para envio do feedback

Para obter mais informações sobre nossa pesquisa, patentes, soluções de manutenção, para ser  
contatado por um representante da empresa ou dar sua opinião sobre este documento, entre em contato em:

Escaneie para assistir  
a um vídeo do Concentrador  
de oxigênio da DeVilbiss


