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QI MedAir / QI MedVac – Teljes körű rendszermegoldások 
az Ön egyedi igényeihez igazítva 

A QI MedAir (orvosi levegő, AMS) és a QI MedVac (orvosi vákuum, VMS) segítségével a Linde Healthcare az 
orvosi levegő és vákuum forrását biztosítja, beleértve a tartalék ellátás biztosítását a hét minden napján és 
a nap 24 órájában az Ön létesítményei számára. A QI MedAir és a QI MedVac teljes körű szolgáltatást nyújt, 
beleértve a méretezést, a tervezést, a beszerzést és a telepítést, a berendezések helyszíni 
kezelését és a berendezések megelőző karbantartását. 

Mint létesítmény vagy engineering menedzser, megbízható rendszerekre van szüksége a magas minőségű 
orvosi levegő és vákuum folyamatos biztosításához. A Linde Healthcare a létesítmény helyének és termelési 
igényeinek leginkább megfelelő berendezések kombinációját biztosítja. Régóta kapcsolatunk van számos 
vezető alkatrészgyártóval, biztosítva, hogy Ön megbízható rendszerekre támaszkodhasson. Nem kötjük Önt 
egyetlen gyártótól származó berendezésekhez, hanem az Ön igényeinek legmegfelelőbb 
megoldást kínáljuk; integrálva és globális, szakemberekből álló üzemeltetési szervezetünk által támogatva.

A Linde Healthcare kulcsra kész megoldást kínál a teljes rendszerre, beleértve a specifikációt, méretezést, 
tervezést, telepítést, üzembe helyezést, üzemeltetést és karbantartást. Ha nincs szüksége teljes rendszerre, 
a Linde Healthcare együttműködik Önnel egyedi berendezések és alkatrészek szállításával. Rendszeres gáz
elemzést is tudunk végezni, hogy biztosítsuk a gyógyszerkönyvi követelményeinek való megfelelést. 
Az összes berendezés telepítése teljes mértékben megfelel a nemzetközi szabványoknak, amely három füg
getlen levegőforrást vagy vákuum forrást igényel.

Az optimális ajánlat kidolgozásakor figyelembe veszünk számos tényezőt, beleértve a konkrét igényeket, 
a nemzeti jogszabályokat, a létesítmény fogyasztását, az egyéb műszerlevegő igényeket és az Ön létesítmé
nyének elhelyezkedését. A Linde Healthcare a lehető legszélesebb választékot kínálja Önnek; a kompresszor 
egységektől a palackcsomagokig és a folyadékellátási tartalék biztosításáig (szintetikus levegő vagy sűrített 
orvosi levegő). A Linde Healthcare mindig biztosítja az orvosi levegő vagy vákuum leghatékonyabb és leg
biztonságosabb ellátását az egészségügyi intézmények számára. 

A teljes gázrendszerrel és a kockázatértékeléssel kapcsolatos széleskörű tapasztalataink alapján tanácsot 
adhatunk és integrált rendszert tudunk biztosítani, minimálisra csökkentve az orvosi gázvezeték rendszer 
(MGPS) bármely összetevőjének meghibásodását.
 
Továbbá tervezünk és szállítunk helyi sürgősségi ellátó egységeket is a  telepített rendszer ellátási 
zavarának esetére, így garantálva a biztonságot a kritikus ellátási területeken.

A-tól Z-ig

Linde: Living healthcare



→ QI MedAir / QI MedVac – Teljes körű rendszermegoldások az Ön egyedi igényeihez igazítva 2 of 2

Az orvosi gáz csővezetékrendszer (MGPS) kialakításának meg kell felelnie a jelenlegi szabályozásnak, vala
mint a kórház klinikai igényeinek. A tervezési szolgáltatások a tanácsadástól a teljes körű részletes tervraj
zok készítéséig terjednek.

A Linde Healthcare gyakorlati szakértelmet nyújt, amelyet a világ minden tájáról érkező Linde mérnöki erő
források támogatnak. A telepítést szigorúan a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelően végezzük.

Tapasztalt szakembereink a lehető legnagyobb üzemeltetési megbízhatóságot, hatékonyságot és biz
tonságot garantálják. Támogatásunk magában foglalja a napi feladatok felügyeletét, valamint a rutinszerű 
ellenőrzéseket, javításokat és időszakos tesztelést, valamint a megállapodásban meghatározott egyéb 
karbantartási intézkedéseket.

Számos rugalmas üzleti modellt kínálunk:
1. MedAir és/vagy MedVac rendszerek méretezése, tervezése, szállítása és telepítése.
2. Beüzemelés, folyamatos felügyeleti és karbantartási támogatással.
3.  MedAir és/vagy MedVac szolgáltatások nyújtása, beleértve a tartalék palackokat és a karbantartást 

éves díj ellenében.
4. A MedAir és/vagy a MedVac ellátás a teljes létesítmény menedzsment csomag részeként.

Tervezés

Telepítés

Üzemeltetés és 
karbantartás

Üzleti modellek

Linde Gáz Magyarország Zrt.
Healthcare üzletág, 1097 Budapest, Illatos út 11/a.
Telefon: +36 (1) 3474736, www.lindehealthcare.hu
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A QI® a Linde Csoport EUban bejegyzett védjegye. A védjegy bejegyzések és állapotuk országonként eltérőek lehetnek.


