→ Produkto duomenų lapas

LIV® Maxi 3 L CONOXIA® medicininis deguonis.
Inovatyvi mobili dujų terapija.

Paprasčiau ir saugiau

Mobili dujų terapija dar niekada nebuvo tokia paprasta. LIV® (Linde Integrated Valve) – tai lankstus sprendimas
mobiliai dujų terapijai su integruotu vožtuvu, reguliatoriumi, sparčiojo jungimo mova ir srauto reguliatoriumi,
kuris padeda lengvai ir be rūpesčių prijungti prietaisą. Lengvi buteliai LIV Maxi 3 L yra pagaminti iš aliuminio su
apsauginiu stiklo pluošto sluoksniu. Dėl mažesnio svorio LIV lengviau kelti, nešti ir tvarkyti. LIV Maxi 3 L dujų
butelis, skirtas CONOXIA®, sveria tik apie 4,7 kg, įskaitant dujas, ir telpa į HANDYPACK ir PACKBOX.

Aktyvus manometras

Aktyvus manometras visą laiką rodo esamą slėgį. Todėl visada matysite, kiek liko dujų, ir nereikės sukti
uždarymo vožtuvo.

		

Naudojimo lentelė
ir trumpa instrukcija

Ant LIV butelio yra nesudėtinga naudojimo lentelė, kurioje nurodoma, kiek liko dujų atsižvelgiant į nustatytą
srautą ir esamą slėgį. Ant LIV butelio taip pat yra trumpa instrukcija, kurioje tiesiog trumpai nurodoma, kaip
naudoti LIV butelį.

Priežiūra ir atsekamumas

„Linde Healthcare“ nuomoja produktus ir užtikrina, kad aptarnavimas ir priežiūra būtų atliekami laikantis
galiojančių nurodymų. Produktas pažymėtas elektroniniu lustu ir etikete ant butelio, kurie užtikrina visišką jo
atsekamumą.

		

Produktą sudaro
		
		
		

Techniniai duomenys

Linde: Living healthcare

• integruotas daugiafunkcis vožtuvas su slėgio reguliatoriumi, aktyviu manometru, srauto reguliatoriumi ir
sparčiojo jungimo mova su fiksatoriumi
• vožtuvo apsauga su dviem ergonomiškomis nešimo rankenomis
• 3 l aliuminio butelis su apsauginiu stiklo pluošto sluoksniu
• prie lovos tvirtinamas laikiklis
Paruoštas produktas
Butelio talpa

3,0 l

Nominali talpa

600 l

Medžiaga

Aliuminio butelis / hoop wrap composite

Butelio skersmuo

apie 117 mm

Skersmuo su vožtuvu
Aukštis (su vožtuvu ir apsauginiu gaubtu su
laikikliu, tvirtinamu prie lovos)

apie 130 mm
apie 550 mm ± 10 mm
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Kita

		

Kreipkitės į mus

Svoris su dujomis

apie 4,7 kg

Svoris be dujų

apie 3,9 kg

Vožtuvas

„LIV Maxiflow“

Didžiausias pildymo slėgis

200 barų

Išėjimo slėgis

4,5 baro

Garantuotas srautas iš sparčiojo jungimo movos

≥ 180 l per minutę, kai slėgis butelyje yra 50–200 barų

Momentinis srautas

>200 l per minutę

Naudojimo temperatūra

nuo -20°C iki +45°C

Laikymo ir (arba) transportavimo temperatūra
Naudotojo jungtys
Srauto reguliavimas

nuo -40°C iki +65°C
žarnos jungtis (6 mm išorėje), srautą reguliuojanti
sparčiojo jungimo mova pagal NORDIC SS 8752430
0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 l per minutę

Galiojantis standartas

EN ISO 10524-3

„Linde Healthcare“ prekės kodas
Standartas

107 610
Integruoti vožtuvai yra medicinos prietaisai,
reglamentuojami Direktyva 93/42/EB

Liekamojo slėgio vožtuvas, RPV (Residual Pressure Valve)
Butelio dugnas yra lygus
„Linde Healthcare“ stengiasi nuolat tobulinti gydymo ir pacientams skirtus produktus bei paslaugas.
Mes tiekiame gydymui skirtas dujas, įrangą ir mokome naudoti bei taikyti šiuos produktus.

		

Mūsų medicininės dujos priskiriamos vaistams – jos gaminamos ir platinamos laikantis tiek ES teisės aktų, tiek
Lietuvos įstatymų ir teisės normų. Mums pirmiesiems Lietuvoje buvo suteiktas rinkodaros leidimas, skirtas
medicininiam deguoniui (2005 m.). Mūsų medicininė įranga atitinka ES reikalavimus ir standartus, taikomus
medicinos prietaisams.

		

„Linde Healthcare“ yra „Linde Group“ padalinys, mes esame atstovaujami daugiau kaip 50 šalių. Lietuvoje
esanti organizacija teisiškai priskiriama įmonei UAB AGA.

		

Daugiau informacijos apie mus, mūsų produktus ir paslaugas rasite tinklalapyje www.linde-healthcare.lt.

LIV® ir CONOXIA® yra The Linde Group registruoti prekės ženklai
UAB AGA
Linde Healthcare, Didlaukio g. 69, LT-08300 Vilnius
Tel. 8 5 278 7787, nemokama linija 8 800 23222
www.linde-healthcare.lt
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