LIV®

LIV
Linde Integrated Valve.
Butelii Linde cu valvă
integrată
®

Terapia mobilă cu gaz
dintr-o nouă perspectivă.
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O abordare nouă
pentru siguranţă şi confort.
Nu există un mod mai simplu de livrare pentru terapia cu gaz.
Butelia LIV® este un dispozitiv uşor, gata de folosire, prevăzut
cu un regulator de presiune integrat . Setarea este simplă. O
greutate mai micăăînseamnă efort redus de ridicare, transportare şi manipulare. Trebuie doar să conectaţi masca sau
canula la ştuţul furtunului sau dispozitivul la conectorul rapid,
după care deschideţi ventilul marcat cu Închis/Deschis şi
începeţi tratamentul.

Debitul de gaz eliberat este controlat cu precizie. Datorită
regulatorului de presiune integrat, presiunea de ieşire este
constant joasă iar debitul, cel necesar tratamentului.
Debitul poate fi setat rapid la nevoile exacte ale pacientului.
Există multe posibilităţi de setare a debitului, domenii largi
de debite şi opţiuni pentru terapii speciale şi posologii.
Este uşor acum să ai siguranţă.

Uşurinţa manipulării oferă o siguranţăăoptimă atât furnizorului
de servicii medicale cât şi pacientului. Nu este necesarăă
înlocuirea regulatoarelor, nu se mai lucrează cu presiuni mari
şi nu existăşşansa să apară scurgeri de gaz.

O potrivire perfectă din
toate unghiurile.

Tabel privind consumul.

Opţiuni debit.

Tabelul privind consumul/conţinutul oferă o estimare a duratei de consum a conţinutului buteliei, în funcţie de presiunea
citită şi setarea selectată a debitului.

Puteţi selecta diverse scale de debit, 12 setări de debit per
scală. Setarea aleasă pentru debit se poate citi cu usurinţă.
Din motive de siguranţă, există un debit asigurat pentru orice
poziţie a selectorului de debit chiar şi atunci când acesta este
poziţionat accidental între setări, astfel încât nu este posibilă
o întrerupere a debitului.

Dimensiuni butelii: 2litri, 5 litri, 10 litri. Sistemul este anti magnetic pentru compatibilitate RMN (30 cm până la 3 Tesla).

Afişaj exact

Conector rapid.

Manometrul de presiune integrat indică presiunea din interiorul buteliei în orice mod de operare precum şi atunci când
ventilul deschis/închis este închis.

Valvele integrate MidiFlow şi MaxiFlow dispun de un conector
rapid, disponibil în toate standardele internaţionale, pentru
conectarea unui dispozitiv aşa cum s-ar face în mod normal la
priza de perete.

Design ergonomic.
Două mânere ergonomice facilitează ridicarea, manipularea,
montarea şi demontarea LIV®. Buteliile de 2 şi 5 litri se pot
ataşa la patul pacientului cu ajutorul unui element de
susţinere. Valva este protejată cu ajutorul unui capac.

Când se trece la folosirea buteliilor LIV®,
personalul va fi instruit.
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Evoluţie radicală a eficienţei
şi rentabilităţii.
Butelia LIV® este proiectată pentru a optimiza procesul de
lucru a personalului medical. Deoarece regulatorul este deja
integrat, nu este necesară instalarea şi nu apar întreruperi în
terapia pacientului. Debitul este controlat cu precizie. Scala
mare de debit dă posibilitatea prescrierii unui debit precis,
ajustat necesităţilor pacientului.

ntreţinere a instalaţiei , iar răspunderea pentru buna funcţionare a regulatoarelor nu mai cade asupra dumneavoastră.
În plus, se reduce numărul de reîncărcări ale buteliilor, iar
inventarierea este mai exigentă. Cu ajutorul manometrului
de presiune şi sistemele clare de afişaj veţi şti întotdeauna
cu precizie ce cantitate de gaz mai este disponibilă.

Costurile se reduc deoarece nu mai este necesară achiziţionarea separată a regulatoarelor. Evitaţi operaţiunile de

Asistenţă şi livrare.
Reacţia noastră rapidă vă asigură livrări fără probleme.
Personalul Linde este bine instruit, răspunde cu plăcere la
întrebări, procesează comenzile şi coor-donează serviciile
pentru dumneavoastră. Livrarea se poate face imediat în
cazul comenzilor urgente.

Linde Gaz Romania dispune de o bază de date care permite
trasabilitatea livrărilor efectuate. Mai mult, dispunem de
mijloacele necesare efectuării unui inventar, în caz de
nevoie.
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