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Uma nova visão do tempo

www.airliquide.com.br

TIPI
Time-Intelligent

Pressure indicator
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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 na proteção de vidas vulneráveis.

TAKEO™ possui um sistema exclusivo de controle de tempo: 

indica o tempo restante:

TAKEO™ permanece 
extremamente seguro e confiável 
durante toda a sua vida útil. O projeto

ergonômico da
tampa do cilindro 

TAKEO™ possibilita 
acesso fácil aos 

conectores frontais
e à válvula.

Sempre que
utilizar oxigênio 

portátil, 
é imprescindível 

saber qual o tempo 
de administração 

restante.

EXIBE O TEMPO restante no qual você pode confiar. 

AUTOMATICAMENTE

CLARAMENTE

RAPIDAMENTE 

UM CILINDRO OTIMIZADO

SEGURANÇA
EM PRIMEIRO 

LUGAR

ABRA & GIRE
a válvula para determinar o fluxo.

A relação completa de unidades pode ser encontrada no site www.airliquide.com.br/unidades

Contatos
 SEDE
 São Paulo - SP
 Av. das Nações Unidas, 11.541  
 19º andar, Brooklin Novo
 (11) 5509-8300

 CENTRO-OESTE

 DISTRITO FEDERAL

 Brasília
 (61) 3568-5666
 (61) 3381-4919

 MATO GROSSO

 Cuiabá
 (65) 3046-3100

 MATO GROSSO DO SUL

 Campo Grande
 (67) 3393-3131

 GOIÁS 
 Goiânia
 (62) 4017-2770

 NORDESTE

 BAHIA

 Aratu
 (71) 3296-8250

 PERNAMBUCO

 Recife
 (81) 3518-5800

 MARANHÃO

 Imperatriz
 (99) 3524-0922

 NORTE  

 AMAZONAS

 Manaus
 (92) 3615-7790

 SUDESTE

 MINAS GERAIS

 Contagem
 (31) 3119-9200

 Varginha 
 (35) 3212-1499

 RIO DE JANEIRO

 Macaé
 (22) 2765-2904

 Rio de Janeiro
 (21) 3541-3880

 SÃO PAULO

 Bauru
 (14) 3203-8979
 (14) 3203-8959

 Campinas
 (19) 3781-3000

 Cubatão
 (13) 3367-1193

 Piracicaba
 (19) 3421-1296

 São José dos Campos
 (12) 3906-5000 

 São José do Rio Preto
 (17) 3213-9393

 São Paulo (Presidente Wilson)
 (11) 2948-9800

 São Paulo (Vila Carioca)
 (11) 2915-4800

 Sertãozinho
 (16) 3946-8310

 ESPÍRITO SANTO

 Vitória
 (27) 3016-2700

 SUL

 PARANÁ

 Curitiba 
 (41) 3386-8000

 Maringá 
 (44) 3266-6150

 RIO GRANDE DO SUL

 Canoas
 (51) 3462-4300 

 Caxias do Sul
 (54) 3214-1614
 (54) 3225-1546

 Garibaldi 
 (54) 3464-7242

 Pelotas 
 (53) 3227-1468

 Santa Maria 
 (55) 3214-3048

 SANTA CATARINA

 Chapecó 
 (49) 3329-2090

 Palhoça
 (48) 3240-5443

 Joinville 
 (47) 3435-4500
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NOVAS FUNÇÕES E ERGONOMIA APRIMORADA

SOLUÇÕES
INO2VADORAS 

Tampa protetora 
antirrolagem, projetada 
para facilitar a limpeza.

Tampa protetora 
antirrolagem, projetada 
para facilitar a limpeza.

Alça arredondada, ergonômica 
e de toque suave.

Cilindro leve, 
fabricado com liga de 

metal resistente.

Gancho prático para 
pendurar na cama.

Rótulo bem 
dimensionado para 
facilitar a rápida 
identificação do gás. 

Instruções de uso 
bem visíveis no 

cilindro.

Ajuste de fluxo 
bem visível.

Acesso fácil
aos conectores frontais.

Local 
destinado para 
a identificação
personalizada.
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OTIMIZE O TEMPO ECONOMIZE DINHEIRO

SEGURANÇA
EM PRIMEIRO 

LUGAR

OTIMIZAÇÃO
DO CONSUMO
DE OXIGÊNIO

TAKEO™ oferece inúmeros benefícios econômicos:

TIPI
Time-Intelligent

Pressure indicator

fornece informações claras e auxilia no controle 
da administração do oxigênio.

Treinamento 
específico realizado 

pela Air Liquide 
Healthcare para 

auxiliá-lo no processo 
de otimização do 

consumo de
oxigênio.

AUMENTE A SEGURANCA
Graças à exibição permanente do tempo restante e do volume disponível,

TIPI
Time-Intelligent

Pressure indicator

 indica precisamente quando o cilindro deve ser substituído.

Consumo ideal de oxigênio:
Conforme comprovado na vida real em países 
americanos e europeus, TAKEO™ é um recurso que 
proporciona um consumo mais eficaz do oxigênio 
contido no cilindro.

Uso eficaz de todo o conteúdo do cilindro sem 
a preocupação de esgotamento inesperado.
Melhor aproveitamento do conteúdo do cilindro.

Redução da frequência de substituição:
É possível reduzir não só a frequência de substituição 
dos cilindros, mas também os custos associados (tempo, 
manuseio, transporte, gerenciamento de pedido...).

O visor do 

TIPI
Time-Intelligent

Pressure indicator

é altamente resistente a impactos.

O rótulo maior e mais fácil de visualizar evita confundir os cilindros.

O novo gancho melhora a segurança quando o cilindro é pendurado.

Durante a administração:
visor inteiramente automatizado, 
indica o TEMPO restante 
em relação à taxa de fluxo 
do oxigênio sendo ministrado.

Antes da administração:
o VOLUME restante de 
oxigênio é mostrado em litros.

Sempre disponível  
o gráfico indica a pressão.

SOLUÇÕES
INO2VADORAS 

88888CONCENTRE-SE NO TRATAMENTO DO CLIENTE E NA RELAÇÃO CUSTO-EFICÁCIA COM A TECNOLOGIA INOVADORA TAKEOTM

Alerta de mensagens de segurança:
• quando a pressão do oxigênio estiver abaixo de 50 bar (¼ do conteúdo);
• quando o restante da autonomia chegar a menos de 15 minutos.
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