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At vide hvornår det er tid
til at skifte. LIV® IQ.
Den intelligente gasflaske med digital flow og tid.  
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Digital mobil oxygenterapi. 
Så du kan føle dig tryg.

L I V®  IQ
Nu slipper du for at gætte hvor meget ilt der er tilbage i flasken.

LIV® IQ – den intelligente gasflaske fra Linde Healthcare – beregner selv den resterende 
tid der er tilbage i flasken, ved det valgte flow. Et stort og tydeligt digital display viser 
det ønskede gas niveau, flow indstilling samt mulige advarslerssymboler. Denne 
generation af ventiler med integreret trykregulator og digitale display gør den mobile 
gasterapi nem og sikker.

Mobil oxygenbehandling bruges i mange situationer, såsom under sygetransport, på
intensivafdelinger, eller hos patienter, som plejes i hjemmet. I alle tilfælde vil det være 
en fordel at at benytte denne løsning:

• Større sikkerhed takket være display som viser den resterende tid nøjagtig til minut.
• Forbedret patientsikkerhed gennem hørbare og visuelle indikationer.
• Effektiv og omkostningseffektiv anvendelse af gassen i flasken.

LIV IQ – At vide hvornår det er tid til at skifte
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L I V®  IQ
Med LIV IQ kan du altid være sikker på hvornår flasken skal skiftes. 
Det digitale flow og display giver dig en præcis indikation af hvornår 
det kritiske gas niveau er gået, så du kan fokusere mere på patienterne. 

LIV IQ – Simply clever.

L I V®  IQ
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LIV IQ for optimal oxygenterapi. 
Vi tager patientsikkerhed alvorlig.

1  Tydeligt display gør håndteringen 
hurtig og enkel

Et overskueligt digital display med alle de 
oplysninger, du har brug for. Den resterende tid 
vises på et fremtrædende sted hvilket gør det 
letlæseligt. Displayet slukker ikke. Det betyder,  
at man kan se, hvor meget gas der er tilbage i 
flasken og hvor længe den vil holde. Stregerne i 
indholdsindikatoren samt sikkerheds- og 
advarselssymboler vises tydeligt i kritiske 
situationer.

2  Indstillinger som følger gældende 
anvisninger

LIV IQ har 12 flow-indstillinger, herunder ”0”. 
Hvis knappen er mellem to indstillinger 
fortsætter strømmen af gas stadig, dog vil et 
advarselssymbol vises, og der lyder et bip.

3  LIV IQ er MR-kompatibelt

Flaskerne er kompatible til brug under MR-
scanninger (op til 3 Tesla). De kan placeres 30 
cm fra magnetkamera-åbning.
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LIV IQ – At vide hvornår det er tid til at skifte
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4  Tilslutningsventil for yderligere 
sikkerhed

Hvis tilslutningsventilen er lukket, når 
strømmen justeres vil et advarselssymbol  
vises på skærmen, og der vil lyde et 
advarselssignal. 

5  Lynkobling sørger for en sikker 
tilslutning

Denne lynkobling kan bruges til at forbinde en 
medicinsk anordning på en fleksibel og nem 
måde.

6  Ergonomisk design for en nem og 
sikker håndtering

Det nye design med to ergonomisk designet 
bærehåndtag gør det nemt at løfte, bære og 
styre LIV IQ. Holderne gør det nemt at hænge 
LIV IQ op ved sengen eller på kørestolen under 
sygetransport.
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Tydeligt digital display med alle relevante data. 
En sikker vejledning under patientbehandling.

Anvendte symboler Sikkerhed og ad varsels 
symboler

Viser den resterende tid tilbage  
på anvendte flow

Stregerne indikere indhold  
af gas i flasken

Viser hvilket flow flasken  
er indstillet til

Indikerer kritisk situation; Vist med 
en advarselstrekant og et symbol på 
den respektive situation

Flowet til patienten er lavere end 
det indstillede flow

Flasken er for varm eller
kold

Lavt batteri

Suspenderet bip – angiver en 
aktuel alarm er muted

”Err” og en tal vises skiftevis – 
angiver en driftfejl på flasken

LIV IQ – din intelligente løsning

•  Alle kritiske parametre kan vurderes direkte for 
patientsikkerhed

•  Beregning af gasforsyningen, sikrer du får udnyttet mest 
mulig gas fra hver flaske

•  Lydsignaler og symboler for sikker brug
•  Omkostningseffektiv anvendelse sikrer færre flaskeskift
•  Enkel og praktisk håndtering optimerer din tid med 

patienterne

LIV IQ – At vide hvornår det er tid til at skifte

SteneK
Anteckning
Kontrollera denna text, den är ändrad.
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Tydeligt digital display med alle relevante data. 
En sikker vejledning under patientbehandling.

MRkompatibel under 
specifikke betingelser

Flasken er i et stærkt 
magnetfelt. Flowet fort-
sætter, men det digitale 
display kan ikke vise 
nogen værdier eller give 
nogen lydsignaler

Forsegling

Forseglingen er ny, fyldt 
flaske
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LIV IQ repræsenterer en ny standard for mobil iltbehandling. Det intelligente system giver øget sikkerhed for sundheds
personale med sine præcise funktioner: Et stort og tydeligt display viser den resterende tid og flow indstilling, samt 
advarselstegn og signaler. LIV IQ mindsker omkostninger, fordi du kan få så meget gas som muligt fra din gasflaske. Det 
frigør tid, så du kan fokusere på patienten.

Linde Healthcare arbejder til stadighed med at udvikle produkter og services til sundhedssektoren. Vi leverer medicinske 
gasser, udstyr og uddannelse til sikker håndtering og anvendelse.

Vores medicinske gasser er klassificeret som lægemidler - de er fremstillet og distribueret i overensstemmelse med både 
de europæiske regler og danske love og regler.

Vores medicinske udstyr opfylder de europæiske krav og standarder for medicinsk udstyr.

Linde Healthcare er en del af The Linde Group, der er repræsenteret i mere end 100 lande .

Mere information om os og vores produkter og tjenester kan findes på
www.linde-healthcare.dk

Linde: Living healthcare

LIV IQ – Simply clever.


