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Linde: Living healthcare

Knowing when it’s time to 
change. LIV® IQ.
Den intelligenta gasflaskan med digital flödes- och 
tidsdisplay. Visar den återstående tiden exakt på 
minuten.  

Making our world more productive
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Digital mobil oxygenterapi. 
För ökad trygghet.

L I V®  IQ
Nu slipper du gissa hur länge gasen räcker.

LIV® IQ – den intelligenta gasflaskan från Linde Healthcare – beräknar den återstående 
tiden utifrån gasinnehållet i flaskan och valt flöde. En stor och tydlig digital display 
visar resultatet samt symboler för gasnivå, flödesinställning och eventuella varningar. 
Denna generation av ventiler med integrerad tryckregulator och digital display gör 
den mobila gasterapin ännu enklare och säkrare.

Mobil oxygenterapi används i många situationer, t ex under patienttransport, på 
intensivvårdsavdelningar eller av patienter som vårdas i hemmet. I samtliga fall 
kommer man kunna dra fördel av:

• ökad trygghet tack vare att displayen visar den återstående tiden exakt på minuten
•  förbättrad patientsäkerhet tack vare ljudsignaler och visuella indikeringar 
• effektiv och kostnadseffektiv användning av gasen i flaskan

LIV IQ – Knowing when it’s time to change
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L I V®  IQ
Med LIV IQ vet du alltid när det är dags att byta gasflaska. Den digitala flödes- och 
tidsdisplayen ger exakt information och indikerar tydligt när en kritisk gasnivå har 
nåtts. Du kan fokusera mer på patienten. 

LIV IQ – Simply clever.

L I V®  IQ
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LIV IQ för optimal oxygenterapi. 
Därför att vi tar patientsäkerhet på allvar.

1  Tydlig digital display för enkel och 
snabb avläsning 

En lättöverskådlig digital display med all 
information du behöver. Den återstående tiden 
visas på en framträdande plats ovanför en 
lättavläst innehållsindikator som alltid är aktiv. 
Detta innebär att du direkt kan se hur mycket 
gas som finns kvar i flaskan och hur länge den 
räcker.  Flödet i liter per minut samt säkerhets- 
och varningssymboler visas tydligt och 
symboler och ljudsignaler dyker upp i kritiska 
situationer.

2  Flödesinställningar som följer  
förskrivningen

LIV IQ har 12 flödesinställningar, inklusive läget 
"0". Om vredet hamnar mellan två inställningar 
fortsätter ändå gasflödet men en varnings-
symbol visas på displayen och en ljudsignal 
ljuder.

3  LIV IQ är MR-kompatibel 

Flaskorna är kompatibla för användning under 
MR-undersökningar (upp till 3 Tesla). De kan 
placeras 30 cm från magnetkamerans öppning. 
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LIV IQ – Knowing when it’s time to change
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4  På/av-ventil för ytterligare 
säkerhet

Om avstängningsventilen är stängd när flödet 
ställs in visas en varningssymbol på displayen 
och en varningssignal hörs. 

5  Snabbkopplingen möjliggör enkel 
och trygg anslutning

Snabbkopplingen kan användas för att ansluta 
en medicinteknisk produkt på ett flexibelt och 
enkelt sätt.

6  Ergonomisk design för  
enkel hantering

Den nya designen med två ergonomiskt 
utformade bärhandtag gör det enkelt att lyfta, 
bära och hantera LIV IQ. Sänghållaren gör det 
enkelt att hänga upp LIV IQ på sängkanten eller 
på rullstol vid patienttransport.

6
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Tydlig digital display med all relevant fakta. 
Ger dig säker vägledning under patientbehandling.

Symboler som används Säkerhets- och varnings- 
symboler

Visar återstående terapitid vid 
inställt flöde

Innehållsindikator visar gas-
nivån i flaskan

Visar inställt flöde  
samt aktivt flöde

Indikerar kritisk situation; Visas 
med en varningstriangel samt en 
symbol för respektive situation

Gasflödet till patienten är lägre 
än det inställda flödet

Urustningen är för kall 
Urustningen är för varm 

Låg batterispänning

Avstängd ljudsignal – visar att ett 
pågående larm har blivit tystat

”Err” och en siffra visas växelvis – 
indikerar ett driftsfel på utrustningen

LIV IQ – din intelligenta medhjälpare 

•  Alla avgörande parametrar kan överblickas direkt för ökad 
patientsäkerhet

•  Beräkning av gastillförsel på minuten, vilket gör att du får 
ut så mycket gas som möjligt ur varje flaska

•  Ljudsignaler och symboler säkerställer en säker 
användning

•  Kostnadseffektiv användning av gasen och färre byten av 
gasflaska

•  Enkel och praktisk hantering optimerar din tid med 
patienterna

LIV IQ – Knowing when it’s time to change
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Tydlig digital display med all relevant fakta. 
Ger dig säker vägledning under patientbehandling.

MR-kompatibel under 
angivna förutsättningar

Flaskan befinner sig i ett 
starkt magnetfält. Gas-
flödet fortsätter men den 
digitala displayen kan 
inte visa några värden 
eller avge ljudsignaler.

Försegling

Symbolen för försegling 
visar ny, full flaska



Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se
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LIV IQ innebär en ny standard för mobil oxygenterapi. Det intelligenta systemet ger ökad trygghet för sjukvårds personal 
med dess förbättrade patientsäkerhetsfunktioner: En stor och tydlig display visar den återstående tiden och inställd 
flödesinställning samt varningssymboler och ljudsignaler. LIV IQ erbjuder ökad kostnadseffektivitet eftersom du kan få ut 
så mycket gas som möjligt från din gasflaska. Detta frigör tid så att du kan koncentrera dig på patienten.

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården. Vi levererar läkemedelsgaser, 
utrustning och utbildar i hantering och 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 plc som finns representerad i över 100 länder. Den svenska organisationen ingår 
juridiskt i Linde Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på 
www.linde-healthcare.se

Linde: Living healthcare

LIV IQ – Simply clever.


