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SimplyGo Mini



A nossa reputação fala por nós, com todos os produtos da Philips Respironics a destacarem-se por 
uma mesma característica: a excelência do seu design e construção. Agora, com o SimplyGo Mini, pode 
oferecer aos seus pacientes uma seleção de excelência em concentradores de oxigénio portáteis leves.

A importância da fiabilidade
Ao fornecer um COP a um paciente, precisa de estar certo da sua fiabilidade e robustez para ajudar 
o seu negócio a:

• Diminuir os custos recorrentes associados ao fornecimento de oxigénio e aos problemas com os cilindros
• Reduzir os custos de manutenção 
• Simplificar a gestão das existências
• Proporcionar aos seus pacientes a autonomia de que necessitam

O SimplyGo Mini foi submetido à mesma bateria de testes rigorosos que o nosso COP SimplyGo. 
Além disso, o SimplyGo Mini foi submetido a condições extremas, incluindo impactos, vibrações 
e variações de temperatura para garantir um desempenho fiável no dia-a-dia.

Construído a pensar nos 

pacientes ativos 
dos nossos dias

O concentrador de oxigénio portátil SimplyGo Mini foi 
pensado para o ajudar a oferecer um melhor serviço aos 
seus pacientes, visto que se trata de um dispositivo fiável 
e leve com características que o tornam muito atrativo 
para os pacientes dos nossos dias.

Design simples e inteligente 
Ao criar o SimplyGo Mini, o concentrador 
de oxigénio portátil mais pequeno e leve 
da história da Philips Respironics, tivemos 
em mente os pacientes dos nossos dias, 
e é essa a razão das suas características:

•  Design fino e atraente
•  Bateria externa de grande autonomia 

e fácil remoção
•  Dispositivo leve (2,3 kg)
•  Ecrã intuitivo e fácil de ler
•  Mala de transporte resistente e confortável

O fabricante deste COP determinou que este dispositivo se encontra 
em conformidade com todos os requisitos da FAA aplicáveis ao transporte 
e utilização do COP a bordo de um avião.



Razões para comprar um produto 
de qualidade

Dar resposta às 
necessidades dos 
pacientes

Maior fiabilidade do 
equipamento e menor 
custo de substituição

Maior confiança do 
médico e dos pacientes 
no desempenho do 
equipamento

Diminuição do número de 
incidentes, que se traduz 
numa maior eficiência da 
gestão dos seus recursos

Soluções para os cuidados 
de pacientes One COPD
Modelo com assistência integrada que dá a máxima 
prioridade ao paciente—O One COPD concentra-se 
no paciente, baseia-se em estudos clínicos e usufrui 
dos dispositivos, do apoio e da experiência da Philips. 

A tecnologia, formação e conetividade conjugam-se 
para proporcionar uma experiência de cuidados perfeita 
vocacionada para a satisfação do paciente, para uma 
melhoria dos cuidados prestados ao paciente e para 
uma redução dos respetivos custos.



Mais informações
Para mais informações sobre o SimplyGo Mini,  
ligue para o apoio ao cliente através do 
número +1-800-345-6443. 

Visite www.philips.pt/simplygomini

Informação para encomendas

Dispositivo Referência

O sistema SimplyGo Mini com a bateria 
padrão inclui: Concentrador de oxigénio 
portátil SimplyGo Mini, mala de transporte, 
uma bateria de iões de lítio recarregável 
padrão, cabos de alimentação de corrente 
contínua e corrente alterna, saco para 
acessórios e manual do utilizador

Internacional: 
1113604

O sistema SimplyGo Mini com a bateria 
de maior autonomia inclui: Concentrador 
de oxigénio portátil SimplyGo Mini, mala 
de transporte, uma bateria de iões de lítio 
recarregável de maior autonomia, cabos 
de alimentação de corrente contínua 
e corrente alterna, saco para acessórios 
e manual do utilizador

Internacional:  
1113605

Acessórios de substituição Referência

Bateria de iões de lítio padrão 1116816

Bateria de iões de lítio de maior 
autonomia

1116817

Fonte de alimentação de corrente 
alterna SimplyGo Mini

1116818

Cabo de alimentação de CA 
do SimplyGo Mini

1082664

Fonte de alimentação de corrente 
contínua SimplyGo Mini

1116819

Carregador de bateria externo 
SimplyGo Mini

Ficha para o Reino 
Unido 1119949

Carregador de bateria externo 
SimplyGo Mini

Ficha para a UE 
1119950

Cabo para utilização em aviões 
SimplyGo Mini

1113902

Acessórios - Sacos- Castanho Referência

Saco de transporte e alça 
SimplyGo Mini, castanho

1119897 

Saco de acessórios 
SimplyGo Mini, castanho

1116824

Mochila SimplyGo Mini, castanho 1116836

Acessórios - Sacos- Preto Referência

Saco de transporte e alça 
SimplyGo Mini, preto

1119928 

Saco de acessórios 
SimplyGo Mini, preto

1119893

Mochila SimplyGo Mini, preto 1119894

Garantias Referência

Garantia de 1 ano para o filtro, 
de 3 anos para o sistema 
SimplyGo Mini

1120121 

Garantia de 3 anos para o filtro,  
3 anos para o sistema SimplyGo Mini

1122070 

2 anos de extensão da garantia do 
filtro do SimplyGo Mini3

1120123 

3
A extensão de garantia de 2 anos para o filtro é uma opção de aquisição 

de garantia pós-venda para as unidades adquiridas inicialmente com 
uma garantia de 1 ano para o filtro e 3 anos para o sistema.

Especificações do produto

Concentrações de oxigénio1 No mínimo, 87% em todas as definições (máximo de 96%)
1Com base numa pressão atmosférica de 101 kPa a 21 °C

Pressão de saída 138 kPa

Definições de fluxo e volumes de impulso Definição Vol. impulso nom. a 20 BPM Saída máx. vol. minuto

1 11 ml 220 ml/min

2 22 ml 440 ml/min

3 33 ml 660 ml/min

4 44 ml 880 ml/min

5 50 ml 1.000 ml/min

+/- 25% ou 6 ml, o que for maior (média de 20 impulsos consecutivos) ao longo do intervalo ambiental nominal

Nível sonoro 43 dBA típico nas definições 2 e 20 BPM; 49 dBA típico nas definições 5 e 20 BPM

Características físicas

Tamanho Com a bateria padrão: 23,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm
Com a bateria de maior autonomia: 25,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm

Peso 2,3 kg com a bateria padrão instalada
2,7 kg com a bateria de maior autonomia instalada 

Interface do utilizador LCD de ecrã tátil

Condições de funcionamento

Temperatura de funcionamento 5 °C - 35 °C

Humidade relativa 15% a 93%

Altitude Até 3.048 m

Corrente alterna

Entrada 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Saída 19 VCC, 6,3 A máx

Consumo energético 120 W durante o carregamento

Corrente contínua

Entrada 12 - 16 VCC

Saída 19 +/- 5% VCC, 6,3 A

Alarme sonoro

Nível sonoro 56 dBA ou superior quando medido a 1 m

Tipo de alarme  Sem respiração, concentração de oxigénio baixa, frequência respiratória elevada, 
falha técnica, bateria fraca, nenhum fluxo, bateria gasta, falha de alimentação externa

Bateria

Química Iões de lítio 14,4 VCC (nominal)

Opções de bateria Bateria padrão, Bateria de maior autonomia (equivalente a duas baterias padrão)

Dimensões Bateria padrão: 20,1 cm x 9,1 cm x 2,5 cm 
Bateria de maior autonomia: 20,1 cm x 9,1 cm x 4,8 cm

Peso Bateria padrão: 0,50 kg 
Bateria de maior autonomia 0,95 kg  

Potência watt-hora por bateria padrão 3,4 Ah x 3,6 V x 8 células = 97,9 Wh por bateria padrão

Tempo de carregamento Bateria padrão: 4 horas no máximo
Bateria de maior autonomia: 8 horas no máximo

Duração típica da bateria na definição de impulso 2, 20 BPM2

Bateria padrão Até 4,5 horas

Bateria de maior autonomia Até 9 horas
2As autonomias indicadas baseiam-se em baterias novas, completamente carregadas, utilizadas com um sistema SimplyGo Mini novo. A autonomia diminui 
à medida que a bateria envelhece e consoante as condições ambientais de funcionamento, o tempo de utilização e as condições de funcionamento 
do concentrador.

Linha Ajuste certo
O SimplyGo Mini faz parte da nossa linha Ajuste certo, 
um portfólio completo de produtos de oxigénio e de 
programas inspirados pelos pacientes e concebidos para 
fomentar os negócios.




