
OFERTA GLOBAL 
PARA PROTEÇÃO DE VIDAS

Contatos

Air Liquide Brasil
Av. das Nações Unidas, 11.541 - 19º andar 
Brooklin Novo - São Paulo, SP
CEP 04578-000
Tel. (11) 5509-8300 
webmaster.brasil@airliquide.com.br 

Relação completa das unidades
www.airliquide.com.br/unidades

Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, 
produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. Nosso objetivo é oferecer 
aos clientes a continuação dos cuidados do hospital ao lar com produtos médicos, 
ingredientes especiais e serviços que contribuam para a proteção de vidas vulneráveis.

Junte-se a nós!
www.airliquide.com.br/linkedin

A Air Liquide Healthcare está presente

em todos os lugares do mundo e tem a

missão de promover o cuidado continuado, 

do hospital ao domicílio, oferecendo produtos 

e serviços completos para proteger a vida dos 

pacientes e levar mais segurança à atuação dos 

profissionais da saúde.

Para isso, oferece soluções completas em gases 

medicinais e terapêuticos, equipamentos e 

materiais hospitalares, criobiologia, tratamento 

domiciliar, entre outras soluções, sempre com o 

objetivo de proteger e cuidar de vidas nas mais 

diversas formas.

RESPONSABILIDADE COM A 

QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR 

DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE
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GASES TERAPÊUTICOS

As melhores opções de gases para inalação, insuflação, injeção ou uso em 
equipamentos médicos, todos totalmente adequados às normas internacionais 
e nacionais.

•  Óxido Nítrico para tratar a hipertensão pulmonar;
•  Oxhel, composto de Hélio e Oxigênio;
•  Premix, mistura de gases nobres para a formação de laser (excimer);
•  Hexafluoreto de Enxofre, aplicado em cirurgias 

corretivas de descolamento da retina;
•  Misturas especiais, conforme demanda do cliente.

Compromisso com a qualidade e segurança em todos os tratamentos.

GASES MEDICINAIS

Ampla gama de gases medicinais para terapias de inalação, anestesia 
e outros cuidados, além de instalações completas de rede de gases, 
centrais e tanques para os clientes.

•  Oxigênio medicinal;

•  Nitrogênio medicinal;

•  Dióxido de Carbono medicinal;

•  Ar sintético medicinal;

•  Óxido Nitroso medicinal.

Soluções que são essenciais à vida e levam mais qualidade 
e proteção aos pacientes.

CRIOBIOLOGIA
Linha completa de equipamentos criogênicos para preservar produtos biológicos em 
Nitrogênio, além de uma oferta global de serviços para montagem de bancos

de criopreservação.

•  Armazenamento para diversos produtos e quantidades;

•  Congelamento programável para as amostras;

•  Transporte seguro e monitorado, em conformidade  
    com regulamentos internacionais;

•  Equipamentos para segurança;

•  Banco de Criopreservação, know-how para projeção e construção.

Nosso compromisso é com a segurança e confiabilidade 
na preservação de vidas.

•  Desospitalização iniciada no ambiente intra-hospitalar;

•  Soluções personalizadas para cada paciente;

•  Atendimento especializado 24 horas, sete dias por semana (0800 773 0322);

•  Acompanhamento domiciliar, realizado por equipe de saúde multidisciplinar;

•  Tratamentos eficazes, Oxigenoterapia e ventilação mecânica para doenças crônicas;

•  Pressão positiva contínua (CPAP), para tratamento da síndrome da apneia do sono.

Comprometidos com o bem-estar dos pacientes em qualquer hora e lugar.

GASOTERAPIA
Materiais que se adequam às diferentes condições do ambiente de trabalho 
hospitalar ou domiciliar, todos em conformidade com a norma ABNT NBR 
12.188 para garantir a saúde e a segurança dos pacientes.

•  Painel de serviços hospitalares em modelos exclusivos;

•  Painel de alarme hospitalar;

•  Vacuômetro com alta performance;

•  Reguladores com ajuste de fluxo preciso;

•  Fluxômetros;

•  Nebulizadores;

•  Umidificadores;

E muito mais para hospitais e domicílios.

Todos os produtos gasoterápicos são exclusivos da Air Liquide, 
com benefícios únicos para médicos e pacientes.

EQUIPAMENTOS DE ALTA 
TECNOLOGIA MÉDICA
Ventiladores pulmonares para tratar com eficiência as mais diversas situações 

de cuidados intensivos, e focos cirúrgicos que trazem conforto e segurança para 

a prática dos cirurgiões. Esses são alguns dos equipamentos oferecidos pela 

Air Liquide Healthcare para levar inovação aos cuidados de vidas. 

•  Ventiladores, para pacientes recém-nascidos, pediátricos e adultos em situações 

   como resgate, transporte e emergência; terapia intensiva e semi-intensiva;

•  Focos cirúrgicos, tecnologia desenvolvida pensando no conforto visual

   do cirurgião, oferecendo melhor precisão durante o procedimento;

•  Monitores multiparâmetros, monitorização de parâmetros básicos e avançados 

    para UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro e transporte do paciente.

Sistemas inovadores, que oferecem segurança para os profissionais 
de saúde e para os pacientes.MÓDULO DE AR E VÁCUO

Projetos customizados, de acordo com a necessidade de cada cliente, em perfeita 
concordância com as normas vigentes: ABNT NBR 12.188 e RDC 50 da ANVISA,  
que levam mais segurança e saúde aos pacientes.

MODULVIDE
•  Soluções de Vácuo Clínico Hospitalar, desde o módulo de vácuo  

até o regulador no posto de consumo;

•  Assistência técnica dedicada.

MODULAIR
•  Soluções de Ar Comprimido Medicinal, desde o módulo 
    de ar até o regulador no posto de consumo;

•  Compressores com a melhor eficiência de consumo energético.

Equipes altamente capacitadas para elaborar módulos seguros 
e eficientes, visando assegurar o tratamento e o cuidado de vidas.

CONFIABILIDADE E COMPROMISSO NA 

PRESERVAÇÃO DE VIDAS EM QUALQUER 

LUGAR E MOMENTO

A marca internacional para atendimento
domiciliar da Air Liquide Healthcare tem soluções 
inovadoras e completas para aumentar o bem-estar 
dos pacientes crônicos em todas as fases do 
tratamento, facilitando a transição do ambiente 
hospitalar para o domiciliar.


