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® LIV är ett registrerat varumärke som tillhör The Linde Group.

För att underlätta rörligheten vid oxygenbehandling, både i hemmiljö och i rekreationsmiljöer, har Linde

Healthcare tagit fram ett sortiment av väskor anpassade till mobilitetskrav. För att transportera lättviktsflaskan

LIV Mini 1,1 L eller Stroller 1,2 L (bärbart LOX-kärl) på ett komfortabelt sätt finns en anpassad ryggsäck med

bärremmar inklusive en bröstrem. Det medföljer även en axelrem och en midjerem som kan fästas i väskans

öglor. Bärremmarna kan vid behov stoppas undan i väskans bakstycke via kardborrförsluten ficka.

En nätad sidoficka med plats för en 0,5 L PET-flaska och en mindre ytterficka på väskan ger möjlighet till

lättåtkomlig förvaring. På insidan av väskan finns både en ficka för gasspararen Oxysaver 8 och en ficka med

plats för en broschyr eller dylikt i A5 format. Det finns även en mindre plastficka på insidan av väskans lock

som t.ex. kan användas för att märka upp inköpta väskor eller bifoga kontaktuppgifter.
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Carryox 1

Avsedd för: ryggsäck för lättviktsflaskan LIV Mini 1,1 L eller Stroller 1,2 L

Plats för gassparare: plastficka med kardborrförslutning för Oxysaver 8

Invändiga mått (BxHxD): 25 x 40 x 8 cm

Material: tillverkad i svart, vattenavstötande material

Ryggsäcken är försedd med bärremmar, bröstrem, axelrem, midjerem

Linde Healthcare artikelnummer 331840

Linde Healthcare Kundcenter, e-post: healthcare@se.aga.com eller telefon: 08-731 18 00.

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården. Vi levererar läkemedels -

gaser, utrustning och utbildar i hantering och användning. 

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska

regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk

oxygen i Sverige (2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller

för medicintekniska produkter. Linde Healthcare är en del av The Linde Group som finns representerade i över

100 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster inom hemsjukvård hittar du på www.syrgasihemmet.se

Carryox 1. 

Väska för LIV Mini 1,1 L 

och Stroller 1,2 L.


