LIV® 3 L, CONOXIA MEDICĪNISKAIS SKĀBEKLIS
Pilnīgi jauna pieeja mobilajai gāzes terapijai

Vienkāršāk un drošāk

3

Medicīnisko gāzu izmantošana slimnieku aprūpē mūsdienās ir attīstīta daudz labāk nekā agrāk. LIV
(Linde Integrated Valve) piedāvā lietošanai gatavu risinājumu, kas sastāv no vieglā balonā integrēta
spiediena regulatora, plūsmas regulatora un ātrā savienojuma. Izmantošanas uzsākšana ir ļoti vienkārša
un, tā kā LIV balons ir viegls, to var bez piepūles pacelt un pārvietot. LIV baloni ir īpaši parocīgi slimnieku
pārvietošanas laikā slimnīcās.
Jaunie vieglie baloni ir izgatavoti no ar šķiedru pastiprināta alumīnija.
Pilns LIV 3 litru medicīniskās gāzes balons CONOXIA sver apmēram 4,2kg.

Izstrādājuma sastāvdaļas

Tehniskie parametri

•
•
•
•

Savienojuma ventilis, kurā integrēti spiediena regulators, plūsmas regulators un ātrais savienojums
Ventiļa aizsargs
Ar šķiedru pastiprināts 3 litra alumīnija balons
Āķis balona piestiprināšanai pie gultas

Gāzes balons
Balona izmēri
Gāzes tilpums
Materiāls
Diametrs
Garums (bez ventiļa)
Svars (bez ventiļa un gāzes)
Ventilis
Ventilis
Maks. pildīšanas spiediens
Pievienošanas spiediens
Savienojumi

Plūsmas regulēšanas soļi
Ventiļa svars (ar aizsargu)
EN-normas
Gatava prece
Preces numurs				
Standarts                                           
					
Garums (ar ventili un aizsargu)		
Svars ar saturu

3,0 l
600 l (maks, 0,6 m)
Alumīnijs, kompozīts
apm. 118 mm.
apm. 410 mm.
apm. 2,3 kg.                                                                      

LIV Maxiflow
200 bar
4,5 bar
Šļūteņu savienojums (diametrs 6 mm.),
ar regulējamo plūsmu. Ātrie savienojumi NORDIC,
atbilstoši  SS 8752430                                                      
0, ½, 1, 2, ,3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 l/min.
apm. 1,15 kg.
EN ISO 10524-3                                                                 

020503
Integrētie ventili ir ārstnieciskās ierīces atbilstoši
Direktīvai par ārstnieciskām ierīcēm 93/42/EY
545 mm ± 5 mm
apm. 4,3 kg.                                                                       

 LIV® 3 L, CONOXIA MEDICĪNISKAIS SKĀBEKLIS. Pilnīgi jauna pieeja mobilajai gāzes terapijai

Bez tam

Sazinieties ar mums

Paliekošā spiediena ventilis, RPV (Residual Pressure Valve)
Balonam ir līdzena pamatne
Mēs, Linde Healthcare, esam sadarbības partneri, kuru klātbūtne veselības aprūpē palielinās atbilstoši
mūsu klientu vajadzībām. Mēs piegādājam medicīniskās gāzes un medicīniskās ierīces un rūpējamies par
apmācību saistībā ar mūsu preču izmantošanu. Mēs kopīgi strādājam, lai attīstītu mūsu preci un veselības
aprūpes sfērai piedāvājamo pakalpojumu līmeni.
Mūsu medicīniskās gāzes ir klasificētas kā zāles – tās izgatavo un piegādā atbilstoši Eiropas un arī valstu
vietējiem likumiem un noteikumiem. Mūsu medicīniskās ierīces atbilst Eiropas prasībām un standartiem.
Linde Healthcare ir daļa no The Linde Group, mēs strādājam 50 valstīs. Latvijas organizācija juridiski
ietilpst AGA SIA Latvija.
Papildus ziņas par mums un mūsu precēm atradīsiet mājaslapā www.linde-healthcare.lv
AGA SIA
Linde Healthcare
Katrīnas iela 5, LV-1045
Tālr.67023900, Fakss 67023901
Klientu apkalpošanas centrs 80005005
®
®

LIV Linde Ag ir reģistrēta preču zīme
CONOXIA ir AGA AB reģistrēta preču zīme
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