
QI Engineering – Tartályok és orvosi gáz csővezeték-
rendszerek szakszerű telepítése, átalakítása

A cseppfolyós oxigén tartály, az orvosi levegő vagy vákuum központ vagy az orvosi gáz csővezetékrendszer 
(MGPS – Medical Gas Piping System) csak akkor hatékony, ha azok tervezése, kivitelezése, telepítése, 
tesztelése és üzembe helyezése helyesen, magas szinten képzett személyzet által, a nemzeti és nemzet-
közi szabványoknak megfelelően történik.

A QI Engineering szolgáltatásokkal, a projekt minden szempontból és teljes mértékben megfelel ezeknek a 
szabványoknak. A gázhálózat telepítését vagy bővítését szakértőkből álló személyzet végzi a Linde csoport 
műszaki infrastruktúrájának támogatásával, így azok megfelelően dokumentáltak és tanúsítottak.

A Linde Healthcare olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek lehetővé teszik Önnek, hogy az igényeinek legjob-
ban megfelelőt válassza:

1.  Cseppfolyós oxigén tartályok és orvosi gáz csővezetékrendszer (MGPS) kulcsrakész szállítása, telepítése 
vagy átalakítása.

2.  A telepítést végző vállalkozók irányítása a vonatkozó szabványoknak való megfelelés biztosítása érdeké-
ben.

3. Független üzembe helyezés.
4. Csővezeték leállások kezelése és „engedéllyel rendelkező személy” (AP) biztosítása.

Teljes körű szolgáltatás, az elfogadott tervrajzok kézhezvételétől a telepített rendszer leszállításáig, amely 
rendszer teljes körűen üzembe helyezve és tesztelve várja, hogy gyógyszerészeti vagy orvosi minőségű 
terméket biztosítson.

Helyszíni mérnöki szolgáltatások biztosítása a saját csőhálózat és az ehhez kapcsolódó orvosi levegő, 
vákuum, berendezés vagy cseppfolyós oxigén tartályok telepítéséhez, teszteléséhez és üzembe helye-
zéséhez. Vállaljuk új berendezések telepítését, illetve meglévő orvosi gáz csővezetékrendszerek (MGPS) 
bővítését, átalakítását. Minden szolgáltatás teljes körű garanciával, dokumentációval és tanúsítással ren-
delkezik.

Szabványnak megfelelően

→ QI Engineering

Linde: Living healthcare

Kulcsrakész szállítás és 
telepítés

Tartály vagy orvosi gáz 
csővezetékrendszer (MGPS) 

telepítése



→ QI Engineering – Tartályok és orvosi gáz csővezetékrendszerek szakszerű telepítése, átalakítása 2 of 2

Tapasztalt műszaki projektvezetőink harmadik fél általi garanciát biztosítanak Önnek, garantálva azt, hogy a 
helyi vállalkozók által telepített orvosi gáz csővezetékrendszerek (MGPS) megfelelőek és összhangban van-
nak a nemzetközi szabványokkal.

Az újonnan telepített vagy átalakított gázellátó rendszerek és az orvosi gáz csővezetékrendszerek (MGPS) 
megfelelő tesztelése és üzembe helyezése kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a gyógyszerészeti 
minőségű termékek eljussanak a betegekhez. A Linde Healthcare szakképzett és tapasztalt mérnököket biz-
tosít ezeknek a munkáknak a megfelelő elvégzéséhez.

Az orvosi gáz csővezetékrendszer (MGPS) bármilyen leállását megfelelő módon kell kezelni a klinikai/be-
teg problémák elkerülése érdekében. A munkafolyamatok részletes engedélyezésének leírását a nemze-
ti és nemzetközi szabványok tartalmazzák, amelyeket gondosan be kell tartani annak érdekében, hogy az 
összes kockázatot minimálisra csökkentsék; ez általában a kijelölt „engedéllyel rendelkező személy” (AP) 
felelőssége. Olyan helyzetekben, ahol segítségre van szükség vagy az „engedéllyel rendelkező személy” 
(AP) nem elérhető, a Linde Healthcare helyszíni támogatást képes nyújtani, és szükség esetén biztosítja a 
tartalék palack ellátást. Tapasztalt személyzetünk együtt dolgozik az Önök munkatársaival annak érdekében, 
hogy az orvosi gázszolgáltatás minden szükséges megszakítását hatékonyan és hatásosan, valamint a szük-
séges biztonsági eljárások betartásával kezeljék.

A Linde Healthcare több mint 50 országban van aktívan jelen, és több mint 50 éves tapasztalattal rendel-
kezik az orvosi gázellátás tervezésében és kivitelezésében. Olyan partnerként, aki megérti az egészség-
ügyi ellátás realitásait, készek vagyunk Önt támogatni abban, hogy egészségügyi intézményükben meg-
valósíthassák a legjobb gyakorlatot a gázrendszerek telepítése vagy átalakítása során.
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Előnyök az Ön számára

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.


