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Vi har skruvat upp både  
enkelheten och säkerheten
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Mobil gasterapi har aldrig varit enklare. LIV® är en lättare 

lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och 

regulator som gör anslutningen enkel och bekymmersfri. 

Den lägre vikten gör LIV® lättare att lyfta, bära och hantera. 

Anslut andningsmasken till gasuttaget eller utrustningen 

till snabbkopplingen, öppna på/av-ventilen och påbörja 

behandlingen.

Tack vare att LIV® är enklare att använda, ökar säkerheten 

för både vårdgivare och patient. Borta är behovet av att 

byta regulatorer, att hantera oreglerat tryck och risken för 

läckage. Med den integrerade regulatorn får du ett lågt 

kontinuerligt utloppstryck och ett flöde som är anpassat 

för den behandling du behöver.

Flödet kan enkelt anpassas för att möta patientbehovet.  

Det finns fler flödesinställningar än någonsin, ett brett 

flödesintervall och möjligheter till ytterligare inställningar 

för speciella behandlingar och doseringar. Så att du kan 

andas lite lugnare.



Flödesval

Du kan välja mellan olika flödesintervall och mellan tolv 

olika inställningar per intervall.

Exakt flödesinställning visas tydligt. Av säkerhetsskäl flödar 

ventilen konstant, även när vredet hamnat mellan två 

inställningar, för att undvika att flödet avbryts.

Exakt display

Den integrerade, aktiva tryckmätaren visar trycket i flaskan 

under alla typer av användning, även när på/av-ventilen

är stängd.

Kort instruktion LIV®

Anvisningarna för användning finns på cylindern, lätt åtkom-

liga för vårdpersonal.

Flaskstorlekar: 2-10 liter. Systemet är ickemagnetiskt för 
MRI-kompabilitet (30 cm upp till 3 Tesla).

För mer information om LIV® hänvisar vi till våra produktblad.

Lika imponerande  
från alla håll

Snabbkoppling

LIV® har även en snabbkoppling för att ansluta utrustning  

på samma sätt som du normalt gör till ett vägguttag.

Förbrukningstabell

Förbruknings-/innehållstabellen på ventilen ger en upp-

skattning av hur länge gasen i flaskan varar, i relation till 

tryckangivelsen och flödesinställningen. 

Ergonomisk design

De ergonomiska handtagen gör LIV® enkel att lyfta och att 

förflytta. En flaskhängare finns som tillval och gör flaskan 

enkel att hänga upp på sängkanten.

En skyddskåpa skyddar ventilen.



En revolution i effektivitet

Heltäckande leveranser  
och support

LIV® är framtagen för att hjälpa vårdpersonal att kunna 

arbeta effektivare. Regulatorn är integrerad och det 

behövs inga förberedelser i form av montering eller 

avbrott i behandlingen. Ett stort flödesintervall gör att 

ett mer exakt flöde kan ordineras för att bättre möta 

patientens behov.

Effektiviteten förbättras eftersom någon separat regulator 

inte behövs. Det betyder minskade kostnader för underhåll 

och inköp av nya regulatorer för vårdinrättningen. Den 

integrerade regulatorn gör flaskbytet enkelt och gas-

flaskans innehåll kan utnyttjas mer effektivt. Tack vare 

den aktiva tryckmätaren och tydlig display vet du alltid 

hur mycket som finns kvar i varje gasflaska.

Vi gör allt för att se till att dina leveranser sker så smidigt 

som möjligt. Vår kundtjänstpersonal svarar gärna på dina 

frågor, tar emot dina beställningar och koordinerar den 

service du efterfrågar.

Varje enskild gasflaska från Linde Healthcare är spårbar 

tack vare vårt spårbarhetssystem ICC (Individual Cylinder 

Control). Vi kan även erbjuda verktyg för intern spårbar-

het och kontroll över flasksaldot.

I och med övergången till LIV®, erbjuder vi  
utbildning för all din personal.
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AGA Gas AB
Linde Healthcare, 181 81 Lidingö

Tel: 08-731 10 00, www.linde-healthcare.se

LIV® är ett registrerat varumärke som tillhör The Linde Group.
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Vänd dig till oss

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för 

sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och  

utbildar i hantering samt användning.

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras  

i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. 

Vi var först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk oxygen i Sverige 

(2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder

som gäller för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över  

50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du

på www.linde-healthcare.se.


