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Os concentradores de oxigénio de 5 litros proporcionam um fluxo médio de oxigénio e constituem o equipamento básico para 
terapia de oxigénio no lar. Fornecem um fluxo de oxigénio adequado para mais de 90% dos pacientes. A saturação normal do 
oxigénio da hemoglobina (SpO2) situa-se entre 95 e 98%. A saturação de oxigénio aceitável é de 90%, mas frequentemente os 
pacientes sentem-se bem com 88%.

Apesar de a insuficiência de oxigénio poder ser perigosa, demasiado oxigénio pode também ser prejudicial. A 
saturação de oxigénio elevada pode suprimir o impulso respiratório. Entre os sintomas de demasiado oxigénio 
encontram-se dores de cabeça, sonolência e confusão. A manutenção de um SpO2 de 90% ou superior é o 
objetivo para o paciente. A maior parte dos pacientes de oxigénio requer 2 litros por minuto (LPM) ou um valor 
inferior para atingir uma saturação de oxigénio aceitável. A decisão quanto ao que é uma terapia de oxigénio 
aceitável para um determinado paciente deve ser tomada pelo médico. Por conseguinte, nos Estados Unidos é 
necessária uma receita para uma terapia de oxigénio.

Esta análise sobre concentradores de oxigénio examina os dez principais concentradores do mercado, que oferecem no mínimo 
uma terapia de 5 litros de oxigénio por minuto. Estes concentradores, que se encontram por ordem alfabética são os seguintes: 
Companion 5 da Caire, Concentrador de 5 litros DeVilbiss, o EasyFlow5 da Precision Medical, o EverFlo e o EverFlo Q da 
Respironics, o NewLife Elite da AirSep, o Nidek Nuvo Lite Mark 5, o Invacare Perfecto 2, o Pure da Drive Medical e o VisionAire5 
da AirSep. No resumo abaixo encontra uma comparação dos Dez Principais Concentradores de Oxigénio para uso doméstico.

Nas ligações abaixo encontrará outras análises, classificações e tabelas comparativas sobre concentradores de oxigénio:

•   Análise sobre concentradores de oxigénio de alto fluxo – examina geradores de oxigénio entre 8 e 10 litros.

•   Classificações de concentradores de oxigénio de baixo fluxo – compara os três principais concentradores de oxigénio com 
débito de oxigénio de 3 litros ou inferior.

•   Análises sobre concentradores de oxigénio portáteis por marca.

•   Comparação de concentradores de oxigénio portáteis – compara os principais dispositivos de oxigénio portáteis do 
mercado, numa tabela.

•   Classificação dos concentradores portáteis de fluxo contínuo / pulsado – classifica os principais concentradores que 
oferecem um fluxo de oxigénio pulsado e contínuo.

ANÁLISE SOBRE CONCENTRADORES DE 
OXIGÉNIO PARA USO DOMÉSTICO

O tamanho é importante! Os concentradores grandes e pesados são difíceis de mudar de uma divisão da casa para a outra e 
ocupam muito espaço. Quando muda o concentrador, os concentradores grandes tendem a bater contra os móveis, bloqueios 
das portas e paredes. Os concentradores de pequena dimensão e leves são bem mais fáceis de mudar e ocupam pouco do seu 
precioso espaço. Além disso, alguns pacientes que fazem oxigénio não têm força para mudar um concentrador grande e pesado 
de uma divisão para outra. Os concentradores pequenos e leves normalmente pagam menos portes de transporte, pelo que são 
menos dispendiosos quando adquiridos online.

O concentrador de oxigénio DeVilbiss de 5 litros é o concentrador de menor dimensão, com pouco mais de 2000 polegadas 
cúbicas e 37 libras de peso. O concentrador EasyFlow5 Oxygen tem o peso mais baixo, com apenas 29,6 libras, mas tem um 
tamanho significativamente superior ao DeVilbiss, com mais de 3500 polegadas cúbicas. O segundo concentrador de menor 
dimensão é o Nuvo Lite Mark 5 com apenas cerca de 2900 polegadas cúbicas. O prémio de monstro vai para o AirSep NewLife Elite 
com 54 libras de peso e mais de 6500 polegadas cúbicas, quase o dobro do peso do EasyFlow5 e mais do triplo do tamanho do 
concentrador DeVilbiss. A tabela abaixo compara os dez principais concentradores, classificando-os por tamanho. O concentrador 
de menor dimensão encontra-se no final da tabela e o maior no início. A linha horizontal vermelha indica a dimensão média dos 
concentradores e apresenta sete concentradores com uma dimensão inferior à media. O peso dos concentradores é também 
apresentado nesta tabela comparativa, sendo a média de 36 libras indicada pela linha vertical vermelha. Os cinco concentradores 
do lado esquerdo da linha de peso médio têm um peso inferior à média. Há quatro concentradores na “Zona azul”, o que indica 
que têm um tamanho e um peso inferior à média. Um concentrador encontra-se na média de 36 libras, seis concentradores têm 
um peso inferior à média, enquanto quatro concentradores têm um peso superior à média.

Concentrador de oxigénio de 5 litros – o tamanho menor



TABELA COMPARATIVA PARA CONCENTRADORES DE OXIGÉNIO DE 5 LITROS – CONSUMO DE ENERGIA
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Concentrador com o menor consumo de energia

GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE TAMAÑO PARA LOS CONCENTRADORES DE OXÍGENO DE 5 LITROS

Com os preços de serviços públicos a aumentar, encontrar um concentrador de oxigénio com um consumo económico é cada 
vez mais importante. Este fator é significativo, sobretudo para as pessoas que têm aparelhos de oxigénio a funcionar 24/7. O 
concentrador Companion 5 Oxygen é líder nesta categoria, com um consumo de energia médio de apenas 250 Watt. O Nuvo Lite 
Mark 5 e o Perfecto 2 ocupam o segundo e terceiro lugares, com 280 Watt cada. A designação “Glutão” vai para o concentrador 
Drive Medical Pure Oxygen, com 360 Watt. Há um empate entre quatro concentradores para o segundo “Glutão”, a precisar 
de 350 Watt para funcionar: o EasyFlow5, EverFlo, EverFlo Q e o NewLife Elite. A tabela comparativa abaixo apresenta os dez 
concentradores e o respectivo consumo de energia médio. Quatro concentradores têm um consumo de energia melhor do que a 
média, situando-se abaixo da linha horizontal vermelha, que indica o consumo de energia médio. Os outros seis concentradores 
consumem mais energia do que a média de 322 Watt.

Comparação de tamanho dos concentradores de 5 litros
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O ruído é um factor significativo para muitos pacientes de oxigénio. Mesmo se o ruído não incomodar o paciente, muitas vezes o 
ruído incomoda o cônjuge. Os engenheiros de concentradores de oxigénio têm feito progressos na diminuição dos níveis de ruído 
emitidos pelos concentradores de oxigénio durante o funcionamento. Atualmente existe um empate entre quatro concentradores 
para o primeiro lugar, com 40 decibéis (dBA). Os engenheiros da Caire/AirSep, Nidek e Respironics conseguiram os maiores 
avanços na redução do ruído dos compressores de oxigénio durante o funcionamento. Os prémios vão para o Companion 5, 
EverFlo Q, Nuvo Lite Mark 5 e para o VisionAire 5. A tabela abaixo apresenta o nível seguro de ruído entre 1 e 50 decibéis, 
assinalado a verde e o nível de ruído não prejudicial assinalado a amarelo. Nove dos dez concentradores comparados encontram-se 
na zona segura, muito abaixo do nível de conversação humana.

TABELA COMPARATIVA PARA CONCENTRADORES DE OXIGÉNIO DE 5 LITROS – NÍVEL DE RUÍDO

Concentrador com o menor nível de ruído

Os concentradores de oxigénio de 5 litros mais vendidos
O concentrador DeVilbiss 5 Liter Oxygen é o mais vendido na Vitality Medical. O preço baixo e um vasto 
conjunto de funcionalidades são difíceis de bater. O segundo mais vendido é o concentrador de oxigénio 
VisionaAire 5, seguido do Invacare Perfecto 2. O Invacare é o concentrador de oxigénio mais pesquisado 
na Internet, seguido do Respironics EverFlo.

O concentrador de oxigénio de 5 litros DeVilbiss consegue o primeiro lugar em dimensão, níveis mais elevados de concentração 
e uma das pressões de saída mais elevadas. Com níveis de concentração na ordem dos 90 a 96%, o nível de concentração mais 
baixo do DeVilbiss ainda se encontra dentro da gama de SpO2 “aceitável”. Vários dos outros concentradores resvalam para um 
nível de concentração de 87% na gama mais baixa e um deles desce até aos 85%. A capacidade de o DeVilbiss produzir este nível 
de concentração, apesar de ser o concentrador de menor dimensão, é um fator muito significativo. O Respironics EverFlo Series e 
o NewLife Elite ficam em segundo e terceiro lugar, respetivamente. O NewLife Elite tem um intervalo de 7 a 9 psi para pressão de 
saída, com o potencial para oferecer a pressão de saída mais elevada de todos os concentradores de oxigénio sujeitos a análise. 
O Pure Oxygen Concentrator e o DeVilbiss da Drive Medical oferecem o melhor funcionamento a elevadas altitudes até to 13.123 
pés acima do nível do mar. A tabela abaixo compara a altitude de funcionamento máxima para os dez principais concentradores, 
encontrando-se os concentradores com melhor desempenho do lado esquerdo. A linha horizontal vermelha indica a média de 
altitude máxima, apresentando seis concentradores com um desempenho acima da média e quatro com um desempenho abaixo 
da média.

O concentrador de oxigénio de 5 litros com 
melhor desempenho

Classificação OSHASons

Conversação humana

Frigorífico

Som não prejudicial

Som seguro e confortável

Decibéis
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TABELA COMPARATIVA PARA CONCENTRADORES DE OXIGÉNIO DE 5 LITROS – ALTITUDE DE 
FUNCIONAMENTO

Todos gostamos de receber um bónus e obter algo extra com o concentrador de oxigénio é um ponto muito positivo. Esta análise 
de concentradores reconhece o aspecto positivo da função de nebulizador opcional do concentrador de oxigénio de 5 litros 
AirSep VisionAire. Muitos pacientes de oxigénio com várias doenças respiratórias podem beneficiar desta funcionalidade extra. Os 
engenheiros da Caire/AirSep têm demonstrado grande capacidade de inovação na área dos concentradores de oxigénio.

De uma maneira geral, o melhor concentrador de oxigénio para uso doméstico tem de ser o DeVilbiss 5 Liter Concentrator. Este 
aparelho de oxigénio tem a menor dimensão, o maior nível de concentração de oxigénio, a pressão de saída mais elevada e o preço 
mais baixo! A combinação destes fatores faz do DeVilbiss Concentrator o concentrador mais vendido online, por uma margem de 5 
para 1, comparativamente ao seu concorrente mais próximo. A DeVilbiss fabrica os seus concentradores nos Estados Unidos, mas 
ainda assim consegue reduzir os respetivos custos e passar as economias para os pacientes de oxigénio. O AirSep VisionAire 5 é 
digno de registo, pelo facto de ser o segundo líder de vendas, com baixo nível de ruído, baixo consumo de energia e nebulizador 
opcional. Em terceiro lugar encontra-se o Invacare Perfecto 2, que é também o aparelho de oxigénio com o segundo preço mais 
baixo. É possível que o DeVilbiss Concentrator continue a ser líder de vendas, até que outros fabricantes consigam reduzir os 
seus custos. Os pacientes de oxigénio têm muitas despesas médicas a reduzir as suas contas bancárias, pelo que a obtenção de 
poupanças significativas no oxigénio médico é uma vantagem difícil de ignorar. Apesar de a DeVilbiss ser líder de mercado dos 
concentradores com uma margem significativa, muitos dos outros concentradores oferecem funcionalidades especiais que os 
tornam atractivos para determinados segmentos do mercado de terapia de oxigénio.

Funcionalidades adicionais

Melhor concentrador de oxigénio de 5 litros no geral

Altitude de funcionamento máxima dos concentradores de 5 litros
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Concentradores  
de 5 litros Companion 5 DeVilbiss EasyFlow5 EverFlo EverFlo Q

Fabricante Caire DeVilbiss Precision Medical Respironics Respironics

No. Modelo 15067013 525 PM4351 1020000 1020015

Fluxo de oxigénio  
contínuo (LPM máx.) 5 5 5 5 5

Concentração de  
oxigénio 87 a 95.5% 90 a 96% 85 a 95 % 90 a 96% 90 a 96%

Pressão de saída do 
oxigénio (psi máx.) 5 8.5 8 5.5 5.5

Altitude de funciona-
mento
(pés acima do nível do mar)

 -1,253 a 9,878 0 a 13,123 0 a 10,000 0 a 7,500 0 a 7,500

Tamanho      

Tamanho
(polegadas) 3628.13 2016.00 3575.61 3277.50 3277.50

   Largura (polegadas) 12.5 14 12.3 15 15

   Altura (polegadas) 21.5 12 17 23 23

   Profundidade (polegadas) 13.5 12 17.1 9.5 9.5

Peso (libras) 36 37 29.6 31 31

Fatores operacionais      

Ruido (dBA) 40 48 53 45 40

Consumo de promedio de 
energía (vatios) 250 310 350 350 350

Fiabilidade      

Fabricado nos EUA Sim Sim Sim Sim Sim

Manutenção do  
compressor
(após # horas) N/A 2 anos N/A 25,000 25,000

Garantia 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos

TABELA COMPARATIVA DE CONCENTRADORES DE 
OXIGÉNIO DE 5 LITROS
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Concentradores  
de 5 litros Companion 5 DeVilbiss EasyFlow5 EverFlo EverFlo Q

Fabricante Caire DeVilbiss Precision Medical Respironics Respironics

No. Modelo 15067013 525 PM4351 1020000 1020015

Fluxo de oxigénio  
contínuo (LPM máx.) 5 5 5 5 5

Concentração de  
oxigénio 87 a 95.5% 90 a 96% 85 a 95 % 90 a 96% 90 a 96%

Pressão de saída do 
oxigénio (psi máx.) 5 8.5 8 5.5 5.5

Altitude de funciona-
mento
(pés acima do nível do mar)

 -1,253 a 9,878 0 a 13,123 0 a 10,000 0 a 7,500 0 a 7,500

Tamanho      

Tamanho
(polegadas) 3628.13 2016.00 3575.61 3277.50 3277.50

   Largura (polegadas) 12.5 14 12.3 15 15

   Altura (polegadas) 21.5 12 17 23 23

   Profundidade (polegadas) 13.5 12 17.1 9.5 9.5

Peso (libras) 36 37 29.6 31 31

Fatores operacionais      

Ruido (dBA) 40 48 53 45 40

Consumo de promedio de 
energía (vatios) 250 310 350 350 350

Fiabilidade      

Fabricado nos EUA Sim Sim Sim Sim Sim

Manutenção do  
compressor
(após # horas) N/A 2 anos N/A 25,000 25,000

Garantia 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos

 

Concentradores  
de 5 litros NewLife Elite Nuvo Lite Perfecto 2 Pure VisionAire 5

Fabricante AirSep Nidex Invacare Drive AirSep

No. Modelo AS005 520 IRC5P CH5000 AS098-1

Flujo continuo de  
oxígeno (LPM máx.) 5 5 5 5 5

Concentração de  
oxigénio 90 a 95.5% 87 a 96.5% 87 a 95.6% 87 a 96% 87 a 95.5%

Pressão de saída do 
oxigénio (psi máx.)  7-9 7 5 5.5 7

Altitude de funciona-
mento
(pés acima do nível do mar)

0 a10,000 0 a 7,500 0 a 8,000 0 a 13,123 0 a10,000

Tamanho      

Tamanho
(polegadas) 6488.03 2898.00 4140.00 4206.34 3372.72

   Largura (polegadas) 15.7 9 15 16.75 14.1

   Altura (polegadas) 28.5 23 23 24.5 20.8

   Profundidade (polegadas) 14.5 14 12 10.25 11.5

Peso (libras) 54 32.00 43 35 30

Fatores operacionais      

Ruido (dBA) 48-50 40 43 45 45

Consumo de promedio de 
energía (vatios) 350 330 280 360 290

Fiabilidade      

Fabricado nos EUA Sim Sim Sim Sim Sim

Manutenção do  
compressor
(após # horas) N/A N/A N/A N/A N/A

Garantia 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos

Pacientes de oxigênio geralmente têm muitas despesas médicas que estão imersos em suas contas 
bancárias. Conseguir economias de custo significativas em suas necessidades médicas de oxigênio é uma 
grande oportunidade que é difícil de ignorar. Enquanto DeVilbiss Hub lidera o mercado por uma margem 
significativa, muitos dos outros centros oferecem características especiais que os segmentos de mercado 
atraentes oxigenoterapia fazer.

TABELA COMPARATIVA DE CONCENTRADORES DE 
OXIGÉNIO DE 5 LITROS
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