
Mais seguro e mais leve 
que qualquer outro 

|   Intelli-OX™



Uma combinação do nosso 
cilindro de alumínio tamanho  
5 (E) com um regulador de 
pressão de metal, manômetro 
digital patenteado pela Air Liquide 
e alça ergonômica; tudo integrado 
para compor o sistema de 
fornecimento de oxigênio USP 
mais seguro, mais inovador 
e mais leve que qualquer outro. 
No lugar dos tradicionais dados 
de pressão, inovamos para 
“tempo de consumo restante”, 
para que os cuidadores possam 
se dedicar exclusivamente 
aos seus pacientes.

CONHEÇA O Intelli-OX™

Nota: teste o cilindro quando usado em ventilação mecânica; o volume deverá ser controlado pelo gráfico superior do TIPI.

• Manômetro 
   digital TIPI

• Alça
  ergonômica

• Conector
   de recarga

• Válvula de segurança  
   para enchimento
   Uso exclusivo ALB.

• Válvula abre 
   e fecha com    
   o fluxômetro  
   acoplado

• Bico conector de mangueira 
Para uso em ventilador, baixa pressão.



Intelli-OX™ 

A MAIS RECENTE INOVAÇÃO 
DA AIR LIQUIDE HEALTHCARE 

QUANDO CADA SEGUNDO CONTA  
E O PACIENTE É O FOCO PRINCIPAL,  
VOCÊ PRECISA:
•  de um cilindro de oxigênio que seja prático e rápido de usar;
• saber quanto tempo o cilindro de oxigênio irá durar;
• evitar o manuseio e o uso de reguladores.

PACIENTES 
EM PRIMEIRO 
LUGAR

Um cilindro integrado 
com manômetro 
digital que marca  
o tempo de consumo 
restante, fluxômetro 
com graduação  
de até 25 l/min 
e conector DISS 
de 50 psi.



Intelli-OX™ É UM DOS PRIMEIROS 
CILINDROS DE GÁS MEDICINAL QUE EXIBE  
O TEMPO RESTANTE DE CONSUMO 

E 1/4 1/2 3/4 4/4

E 1/4 1/2 3/4 4/4

Intelli-OX™ emite alertas sonoros e visuais relativos ao tempo restante 
de consumo, com a finalidade de reduzir os incidentes de perda de oxigênio.  
Quando o volume atinge ¼ do cilindro, a barra de volume do dispositivo começa 
a piscar. Faltando 15 minutos de consumo restante, o sistema de segurança 
começa a piscar intermitentemente “--:--”, emitindo um sinal sonoro (62 dB, 
audível a 1 metro de distância).

SISTEMA DE ALERTA PARA VOLUME REDUZIDO

A alça ergonômica facilita o seu manuseio. O Intelli-OX™ também 
apresenta um novo design, que proporciona uma melhor estabilidade.  
A sua estrutura reforçada protege o regulador em casos de queda. 
Pode ser transportado em carrinhos-padrão para cilindros 5(E ).

DESIGN ERGONÔMICO SEGURO

O cilindro Intelli-OX™ possui certificado de compatibilidade com RM
para um campo magnético de até 3 teslas, desde que esteja na parte 
externa do túnel do equipamento de RM.

COMPATIBILIDADE COM RM

E 1/4 1/2 3/4 4/4

E 1/4 1/2 3/4 4/4

Intelli-OX™ possui um manômetro digital patenteado pela Air Liquide que 
detecta o início do fluxo e calcula o tempo restante de consumo com 
base na taxa de fluxo utilizada e na pressão interna existente. 

MANÔMETRO TIPI PATENTEADO

Intelli-OX™ possui duas saídas: saída 1 - bico escalonado, para uso 
em  nebulização/oxigenoterapia, com o fluxômetro acoplado na válvula;  
saída 2 (tampa amarela) - pressão calibrada para uso em ventiladores; neste
caso deverá ser considerado apenas o gráfico da parte superior do TIPI.

DUAS SAÍDAS

Saída 1

Saída 2



MAIS SEGURANÇA 
PARA O PACIENTE
Intelli-OX™ proporciona mais segurança para o paciente 
pela exibição de informações úteis relacionadas ao tempo 
de consumo, o que reduz as interrupções de transporte 
devidas à perda de oxigênio e/ou à possibilidade de 
ocorrer uma transformação adiabática relacionada aos 
reguladores de pressão removíveis.

A informação sobre o tempo de consumo proporciona 
um nível de conforto novo e ideal para os cuidadores, 
resultando na diminuição dos riscos e no aumento  
da sua atenção para com os seus pacientes.

• 58% dos cilindros de oxigênio 
que retornaram à Air Liquide para 
enchimento continham ainda entre  
25% e 50% do seu conteúdo.

• 18% dos cilindros de oxigênio  
tamanho 5 são devolvidos com  
mais de 75% do seu conteúdo.

• Ao longo do programa piloto 
Intelli-OX™, 93% dos cilindros 
estavam vazios!

REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL 
DE PROPRIEDADE (ATIVO FIXO) OS ESTUDOS 

DE CASOS 
DEMONSTRARAM  
QUE:

Menos inventário e mão de obra
Elimina a necessidade de montagem e estoque de peças. 
Não necessita de ferramentas para ajustar o regulador ao 
cilindro de oxigênio antes de utilizá-lo. Intelli-OX™ oferece 
um único design integrado que atende às necessidades 
específicas de pacientes adultos e pediátricos, bem como 
de pacientes que necessitam de ventiladores portáteis.  
É só pegar o cilindro Intelli-OX™ e ajustar o botão seletor  
de acordo com a taxa de fluxo prescrita.

Redução do custo do equipamento
Intelli-OX™ não requer acoplamento de um regulador,  
o que elimina a necessidade de manter estoque e/ou  
de reparar essas peças para cilindros de oxigênio.

Redução de desperdício
Com o display de dados de consumo, os cuidadores 
passarão a utilizar praticamente todo o conteúdo do  
cilindro, ao invés de desperdiçar oxigênio, como 
ocorre com o uso do equipamento tradicional.

Gerenciamento enxuto
O uso do cilindro integrado Intelli-OX™ reduz os trabalhos 
repetitivos e ineficientes de modo que os cuidadores 
consigam transferir, mudar, realocar e dedicar mais  
tempo aos seus pacientes.

Para providenciar uma avaliação  
da redução de desperdício e saber 
mais sobre como a sua unidade 
poderá beneficiar-se com o uso  
do Intelli-OX™, entre em contato  
com o seu representante de vendas 
da Air Liquide Healthcare.

O QUE Intelli-OX™ 

SIGNIFICA PARA VOCÊ?
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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 para a proteção de vidas vulneráveis.

Contato:
Av. das Nações Unidas, nº 11.541 
19º andar - Brooklin Novo - São Paulo - SP
webmaster.brasil@airliquide.com

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


