Hengitysapuvälineiden
vuokraaminen.
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Laitteiden vuokraaminen parantaa
laatua ja alentaa kustannuksia.
Vuokraamalla hengitysapuvälineet Linde Healthcarelta voit säästä rahaa ja samalla tarjota
potilaille hyvää palvelua jopa suoraan kotiin. Vuokrausmalli on yksinkertainen. Vuokraat
vain tarvittavan määrän laitteita. Näin säästät rahaa, sillä sinun ei tarvitse ostaa ja
varastoida laitteita, jotka vanhentuvat ajan mittaan ja joita ei kenties koskaan käytetä.
Lisäksi organisaatiosi resursseja vapautuu muihin tehtäviin.

Anna meidän huolehtia laitteiden huolloista. Koulutetut tekniset asiantuntijamme huoltavat laitteet joko omissa huoltotiloissamme tai paikan
päällä potilaan luona.

Kaksi vaihtoehtoa potilaan parhaaksi
Vaihtoehto 1
Laite, joka vaatii käyttöperehdytyksen sairaalassa, toimitetaan
sairaalaan, josta potilas saa sen mukaansa.
Vaihtoehto 2
Happirikastin tai huollosta palaava laite toimitetaan lisävarusteiden ja
käyttöohjeiden kanssa suoraan potilaan kotiin. Jos valitset vaihtoehdon 2, tilauksen on oltava Linde Healthcarella viimeistään toivottua
toimituspäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Akuuteissa tapauksissa
voimme tehdä pikatoimituksia normaalina työaikana.

Rikastimen käytön aloitus potilaan kotona
Riippumatta valitsemastasi vaihtoehdosta happirikastimiin perehtynyt
työntekijämme voi auttaa käytön aloittamisessa potilaan kotona.

Kokonaispalvelu
Laitteiden vuokraaminen Linde Healthcarelta on helppoa ja vaivatonta.
Kattavan tuotevalikoimamme ansiosta voimme taata, että potilas saa
laitteen, joka soveltuu parhaiten juuri hänen sairautensa hoitamiseen.
Valikoimistamme löytyvät CPAP- ja BiLevel -laitteet, ventilaattorit, happirikastimet ja matkahappirikastimet. Asiantuntijamme tarkastavat,
huoltavat ja tarvittaessa korjaavat laitteet potilaan kotona valmistajan
suositusten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suoritamme
kunnossapidon suoraan paikan päällä tai toimitamme tilalle huollon
ajaksi vaihtolaitteen.

Jäljitettävyys takaa turvallisuuden
Jokainen laite on varustettu viivakoodilla, jonka perusteella löytyvät
järjestelmästämme laitteen tiedot Koodi luetaan käsipäätteellä, ja sen
ansiosta tiedämme aina, missä kukin laite sijaitsee ja milloin sille on
aika suorittaa ennaltaehkäisevä huolto.

Ota yhteyttä.
Linde Healthcare on osa maailmanlaajuista The Linde Group -konsernia. Olemme erikoistuneet hengityssairauksiin, ja
etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja hoitomenetelmien ja laitteiden kehittämiseksi. Viime vuosina tapahtunut kehitys on
lisännyt vapautta ja mahdollisuuksia asua kotona vaikeasta sairaudesta huolimatta. Tavoitteemme on, että potilas voi
elää mahdollisimman normaalia elämää.
Linde Healthcare on luotettava yhteistyökumppani niin potilaille, omaisille kuin hoitohenkilökunnallekin.

Oy AGA Ab
Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puhelin 0800 90008, www.linde-healthcare.fi

MED-905 FI 2014-03 - FWD 14236

Lisätietoa meistä, tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa www.linde-healthcare.fi

