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LIV® 15 L, CONOXIA® lääkkeellinen happi.
Käyttövalmis ratkaisu lääkkeelliselle kaasulle.

Kevyt ja vaivaton

Lääkkeellisten kaasujen käyttö sujuu nyt entistä kätevämmin hoitotilanteessa. LIV (Linde Integrated Valve)
on kevyt käyttövalmis ratkaisu, joka sisältää kaasupulloon integroidun paineensäätimen, virtaussäätimen ja
pikaliittimen. LIV 15 soveltuu hyvin tiloihin, joissa ei ole omaa kaasukeskusta mutta kaasun tarve saattaa silti
olla satunnaisesti suuri.
Uudet pullot on valmistettu kevyestä kuidulla vahvistetusta alumiinista.
LIV 15 litran kaasupullo CONOXIA lääkkeelliselle hapelle painaa täytenä n. 19 kg.

Tuotteen kuvaus

• Yhdistelmäventtiili, johon on integroitu paineensäädin, virtaussäädin ja pikaliitin
• Venttiilin suojakupu
• Kuidulla suojattu 15 litran alumiinipullo
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Kaasupullo
Pullon koko

15 litraa

Kaasumäärä		3000 litraa (maks. 3,1 m3)
Materiaali

Kevytalumiini

Halkaisija

n. 180 mm

Pituus (ilman venttiiliä)

n. 821 mm

Paino (ilman venttiiliä ja kaasua)

n. 13,5 kg

Venttiili
Venttiili

LIV Maxiflow

Maks. täyttöpaine

200 bar

Liintäntäpaine

4,5 bar

Liitännät

Letkuliitin (halk. 6 mm), säädettävä virtaus
Pikaliitin NORDIC SS 8752430 mukaisesti

Virtauksen porrastus

0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 litraa minuutissa

Venttiilin paino (sis. suojakuvun)

n. 1,15 kg

EN-normi

EN ISO 10524-3

Valmis tuote

Muuta

Käänny puoleemme

Tuotenumero

118921

Standardi

Integroidut venttiilit ovat lääkinnällisiä laitteita,
lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/EY mukaisesti

Pituus (sis. venttiilin ja suojakuvun)

958 mm ± 5 mm

Paino sisältöineen

n. 19 kg

MRI-yhtensopiva, ≤3.0 T. Pidä venttiili 30 cm etäisyydellä magneetin aukosta.
Jäännöspaineventtiili, RPV (Residual Pressure Valve).
Pullo on tasapohjainen.
Aktiivinen painemittari, josta pullon paine voidaan lukea myös pulloventtiiliä avaamatta.
Me, Linde Healthcare, olemme yhteistyökumppani, jonka läsnäolo terveydenhuollossa lisääntyy asiakkaidemme
tarpeiden mukaan. Toimitamme lääkkeellisiä kaasuja ja lääkinnällisiä laitteita, ja huolehdimme
tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön liittyvästä koulutuksesta. Teemme yhdessä työtä kehittääksemme
tuotteitamme ja terveydenhuollolle tarjottavia palvelujamme.
Lääkkeelliset kaasumme luokitellaan lääkkeiksi – ne valmistetaan ja toimitetaan sekä eurooppalaisten
säännösten että paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Lääkinnälliset laitteemme vastaavat niitä
koskevia eurooppalaisia vaatimuksia ja standardeja.
Linde Healthcare on osa The Linde Group -konsernia ja toimimme yli 50 maassa. Suomalainen organisaatio kuuluu
juridisesti Oy AGA Ab:hen.

CONOXIA®, ja LIV® ovat The Linde Group -konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä
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Oy AGA Ab
Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puhelin 0800 90008, www.linde-healthcare.fi

MED-1017 vers.4 - 2018-05

Lisää tietoa meistä ja tuotteistamme löydät nettisivuiltamme www.linde-healthcare.fi.

