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Napirend

1. Linde bemutatkozás

Néhány szó a LINDE Healthcare-ről

Mit nyújtunk a magyar egészségügynek

Üzleti tevékenység áttekintése

Kórházi gázellátás

2. Smart koncepció
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Linde Healthcare

Céges jelenlét

Több mint

50 országban

Árbevétel

Több mint

3 milliárd Euró

Komplexitás

Kórházi terápiák

Sürgőségi megoldások

Otthoni ellátás

Alvás terápia

Létszám

Alkalmazottak száma

15 000 fő

Célunk az egészségügyi 

szakemberek jobb és 

biztonságosabb 

betegellátásának elősegítése.

Új szolgáltatásokat fejlesztünk 

a betegek biztonságának és 

életminőségének javítása 

érdekében.

Támogatjuk a klinikusok és az 

akadémiai intézmények

kutatásait, hogy gázaink a 

megfelelő szervhez a 

megfelelő mennyiségben 

jussanak el, ezáltal 

optimalizálva a betegek 

gondozását és a kezelés 

eredményeit.

Hitvallásunk

Betegszám

Világszerte

több millió



Linde: Living healthcare
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–Ipari gázok ipari környezetben kerülnek használatra

–Orvosi gázok emberekben, azaz bennünk….

4
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Mit nyújtunk a magyar egészségügynek

– Integrált megoldások, ahogy mi fogalmazunk „tudás, gyógyszergázok, infrastruktúra és minden 

terápiás vagy medikai eszköz amin a gáz áthalad”.

– Hatékonyság a tervezéstől a kivitelezésig ( ~5-10% beruházási megtakarítás)

– Üzemelésbiztonság, átláthatóság, távfelügyeletet,  ( 5-10%-os üzemeltetési költség megtakarítás)

– High-tech megoldások, melyek alkalmazásával betegközpontú üzemeltetés alakítható ki

– Multinacionális háttértámogatás (financiális, know-how, knowledge stb.)

“Gáz molekula“

“Megoldások“

“Klinikai partner“



7Gondoskodás szenvedéllyel

Üzleti tevékenység áttekintése

A betegellátás különböző területei szerint

Kórházi és sürgősségi 

ellátás

– Orvosi gázok (gyógyszerek) 

biztosítása (pl. oxigén, 

altatógáz, széndioxid)

– Kategóriájában a legjobb 

palackos megoldások               

(pl. LIV®, LIV® IQ)

– Szolgáltatások a biztonságos 

és hatékony gázellátáshoz

– Gázhálózatok kivitelezése, 

üzemeltetése, karbantartása

– Komplett gázterápiás 

megoldások, eszközök, gázok 

és szolgáltatások  együtt (pl. 

NO terápia , Non-invazív

fájdalomcsillapítás)

Otthoni ellátás 

(Homecare)

– Cseppfolyós és palackos 

oxigén, koncentrátor

– Szállítás, készülékek 

beüzemelése terápia 

betanítása, vénykezelés

– Alvásdiagnosztikai és 

terápiás eszközök (CPAP, 

BPAP, Poliszomnográf, 

maszkok stb.)

– Otthon lélegeztetés 

eszközei

– Klinikai szolgáltatások 

(Telehealth)

Beteg

Gáz 

gyógyszerek
Oxigén terápia

Innovatív

palackok

Otthon 

lélegeztetés

Gáz terápiák

Alvásterápia

Szolgáltatások 

és eszközök

Klinikai 

szolgáltatások

Kórházi és sürgősségi ellátás Otthoni ellátás (Homecare)
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Kórházi gázellátás

Rendszerek, eszközök, területek
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Hosszútávú megoldás titka

Integrált szolgáltatások

Tervezés Kivitelezés

Üzemeltetés Fejlesztés
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Napirend

1. LINDE Healthcare üzleti tevékenység áttekintése

2. Smart koncepció

− Intelligens berendezések, eszközök

− Web-es alkalmazások

− Könnyű, kompakt, intelligens palackok

− Ágysávok és mennyezeti statívok

− Medikai eszközök

− Alvásdiagnosztika, otthoni lélegeztetés, maszkok
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SMART koncepció áttekintés

Kórház
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Intelligens eszközök

– A MedAir (orvosi levegő) és a MedVac (orvosi 

vákuum) rendszerek telepítése üzemeltetési, 

karbantartási megoldásokkal, beleértve a tartalék 

ellátás biztosítását.

– Kulcsrakész megoldást kínálunk a kórházi gázhálózat 

teljes rendszerére.
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Intelligens eszközök (RESUS – Remote Supervising System)

Távfelügyelet

– Cseppfolyós oxigén tartály (m3, 

tartály nyomás, hálózati nyomás)

– Palackos központok (GOX; N2O; CO2; 

N2 palacknyomás, hálózati nyomás)

– Sűrített levegő központ (futott 

gépórák, hálózati nyomás, nyomás 

esés a szűrőkön)

– Vákuum központ (futott gépórák, 

hálózati nyomás, nyomás esés a 

szűrőkön)

WWWVPN
RESUS

Local 

monitor

ALARM

Távfelügyelt paraméterek:
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Könnyű, kompakt, intelligens palackok

Linde Integrated Valve (LIV®)

– LINDE kombi szelepes palack (LIV®) könnyű, 

felhasználóbarát gázellátási forma, amely 

beépített nyomásszabályozóval működik. 

Kezelése praktikus. A kisebb súly kevesebb 

erőfeszítést igényel emelés, mozgatás és 

üzemeltetés közben.

– LIV® palackokban egyre több gáz elérhető a 

kórházi és mentős felhasználók számára 

(oxigén, LIVOPAN® –> 50% oxigén + 50% N2O). 

Jelentős előnye, hogy MRI kompatibilis így a 

vizsgálat ideje alatt is gázterápiában 

részesülhet a beteg.

– Továbbfejlesztett változata a LIV® IQ, mely 

hangjelzéssel is figyelmeztet kiürülésére, 

bluetooth-on keresztül képes kommunikálni, és 

jelzi, ha a tárolási körülmények nem 

megfelelőek.
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Web-es alkalmazások

– Az ACCURA® egy fejlett palackgazdálkodási eszköz, 

amely lehetővé teszi a vevők számára, hogy mindössze 

okostelefonok és egy internetes portál segítségével 

kezeljék palackkészletüket telephelyeiken belül illetve 

azok között.
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Kórtermi és intenzív szobai ágysávok

Mennyezeti statívok

– Ágysávjaink mind az alapellátás, 

mind az intenzív kórházi terület 

kihívásainak megfelelnek.

– A VIP betegellátás számára is van 

megoldásunk

– Figyelemebe vesszük a 

gyermekellátás speciális igényeit

– Sokfunkciós összeállításaink 

vannak a műtéti és intenzív szobai 

igények kielégítésére
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Medikai eszközök

– Szakértelmünket kórházi eszköz-

és berendezés kínálatunk révén 

aknázhatja ki

– Orvostechnikai eszközeink 

megfelelnek az orvostechnikai 

eszközökre vonatkozó 93/42/EC 

rendeletnek, valamint 

rendelkeznek a szükséges CE 

jelöléssel

– Készülékeinket már webshop-on

keresztül is elérheti

www.linde-onlineshop.hu
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Új termékek / szolgáltatások

Alvásdiagnosztikai - terápiás eszközök, Non-invazív

lélegeztetőgépek, oxigén maszkok 

– Professzionális alvásdiagnosztika

– Otthoni alvásterápiás eszközök

– Lélegeztetés. Mobil vagy helyhez 

kötött: a biztonságot speciális 

technológia szavatolja

– OXINOVA® oxigén maszkok
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Hosszútávú megoldás titka

Integrált szolgáltatások és együttműködés

Tervezés Kivitelezés

Üzemeltetés Fejlesztés

Betegek 

és 

Kórházak
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Köszönöm a figyelmet!

Linde Gáz Magyarország Zrt.

Healthcare Üzletág

Tel (1) 347 – 47819

Akos.hegedus@linde.com

www.linde-healthcare.hu


