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QI Maintenance – Bizalom az orvosi gázhálózatok
biztonságában és hatékonyságában  

A QI Maintenance szolgáltatások biztosítják a medikai gázhálózatok és berendezéseinek  megbízhatósága 
mellett a biztonságot és az irányelveknek való megfelelést. Ez a legfontosabb. Ugyanakkor semmi sem 
költségesebb és frusztrálóbb, mint a váratlan meghibásodások. Szolgáltatásaink segítenek a teljes hálózat 
– beleértve a berendezéseket – hiányosságainak megszüntetésében, a karbantartások ütemezhetőségének 
javításában és a költséghatékonyság növelésében.

A vevők tulajdonában lévő gázhálózatok – melyek alatt az ellátóegységtől (gépes és palackos központok) 
kezdve egészen a felhasználás helyéig az összes berendezést értjük – esetében a karbantartási szerződések 
biztosítják a berendezések és rendszerek kifogástalan működését. A karbantartási megállapodások magukba 
foglalhatják a rendszeres ellenőrző látogatásokat (legtöbb esetben negyedéves karbantartást), egy szakkép-
zett szerviztechnikus sürgősségi kihívását, javításokat, időszakos vizsgálatokat és a vészhelyzeti hibaelhárítást. 
A megállapodások személyre szabott szolgáltatásokat is magukba foglalhatnak többek között átfogó elemzést, 
a személyzet képzését, a megfeleléssel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó tanácsadást. 
 
Az orvosi gázellátás kezelése számos kihívással jár, amelyek minden egyes kórház esetében egyediek. 
Szorosan együttműködve Önnel, célunk, hogy olyan szolgáltatási megoldást találjunk, amely legjobban 
megfelel az Ön igényeinek.

A Linde Healthcare segíthet az üzemeltetési eljárások dokumentálásában, beleértve a vészhelyzeti rutinokat is.

A Tervezett Megelőző Karbantartási rendszer általában évente négy, egy vagy kettő képzett szerviztechni-
kus által elvégzett ellenőrző látogatást tartalmaz. A normál használatból eredő kopások és elhasználódások 
javítását szintén tartalmazza. Az összes kórházi berendezés állagmegóvási költségei magukban foglalják 
a következőket:

• Munkadíj.
• Tartalék alkatrészek.
• Fogyó anyagok.
• Sürgősségi kiszállások.
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A Linde Healthcare az orvosi gázt használó létesítmények által alkalmazott bevált gyakorlatok terén szerzett 
tapasztalatainak köszönhetően képes támogatni Önt annak biztosítása érdekében, hogy minden berendezés, 
dokumentum és képzés mindig megfeleljen a jelenlegi szabályozási előírásoknak.

A 24 órás vészhelyzeti kiszállás, például magában foglalja a létesítmény szerződésben meghatározott üzemi 
berendezését, a berendezések mechanikus/elektromos meghibásodásainak helyszíni elhárítását 
a lehető legrövidebb idő alatt a biztonságos betegellátás érdekében.

A Linde Healthcare számos automatikus ellenőrző szolgáltatást kínál a gázellátás folyamatosságának 
biztosítása érdekében, beleértve a távfelügyeletet, a gázpalack nyomonkövetést és a riasztó rendszereket. 

A betegek gyógyszerellátásának minőségi ellenőrzése általában a gyógyszerész felelőssége, ugyanígy van ez 
a gyógyszeripari gázszállítmányok esetén is. Mindazonáltal a szükséges tesztek elvégzésével és szükség esetén 
egy szakképzett gyógyszerész szolgáltatásainak igénybevételével segíthetünk abban, hogy a szabványok szer-
inti kiértékeléshez szükséges valamennyi adat rendelkezésre álljon.
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Linde Gáz Magyarország Zrt.
Healthcare üzletág, 1097 Budapest, Illatos út 11/a.
Telefon: +36 (1) 347-4736, www.linde-healthcare.hu
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A QI® a Linde Csoport EU-ban bejegyzett védjegye. A védjegy bejegyzések és állapotuk országonként eltérőek lehetnek.


