
RELIVOPAN® is een gebruiksklaar medicinaal gasmengsel bestaande uit 50% lachgas en 50% zuurstof dat
beschikbaar is in lichte aluminium cilinders die gemakkelijk kunnen worden opgetild, vervoerd en gebruikt.

RELIVOPAN® is verkrijgbaar in twee cilindertypes: 5 en 10 liter.
De drukregelaar (LIV®, Linde Integrated Valve) is geïntegreerd zodat technische handelingen overbodig zijn.
Het LIV-systeem garandeert maximale veiligheid voor de patiënt en de gebruiker. Met de geïntegreerde
drukregelaar bent u zeker van een constante uitgaande druk en flow, afgestemd op de vereiste behandeling.

1.  Ergonomisch ontwerp: De LIV heeft een geïntegreerde 
bedhanger en praktische handgreep voor veiliger  
optillen en dragen. De gehele regelaar wordt beschermd 
door de blauwe beschermkap.

2.  De afsluiter is simpel open en dicht te draaien.

3.   Duidelijke afleesbare geïntegreerde actieve manometer 
(MRI compatibel < 3.0T).

4.   Lichte aluminium cilinder voorzien van productlabel met 
belangrijke productinformatie.

5.   Slangtule met continue flow. Flowpositie kan snel en 
nauwkeurig ingesteld en aangepast worden aan de 
specifieke behoefte van de patiënt met een flowbereik 
tot 15 liter/min. Er is keuze uit 15 flowinstellingen.

6.   Snelkoppeling: AFNOR Snelkoppeling om aan te sluiten 
op een demand valve toedieningssysteem welke een-
voudig vast te klikken is.
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Demand valve

Beschrijving

Voordelen

De RELIVOPAN® demand valve combineert een optimale gasflowfunctie met de meest comfortabele
handset op de markt, een langdurige garantie en een groot onderhoudsinterval. Dat maakt het systeem
veilig en uitermate geschikt voor gebruik in de veeleisende acute zorgverlening.

1. Demand valve
2. Eenvoudig te reinigen zachte, blauwe omhulling
3. Polsband
4. AFNOR-snelkoppeling aansluiting
5. Slangen zijn in verschillende lengten verkrijgbaar
6. Uitademingsklep voor éénmalig gebruik klemt stevig vast aan voorkant van handset
7. Scavenging adapter om de scavenging slang te verbinden

• Single use uitademingsklep compleet met mondstuk geleverd.
• Zeer lage weerstand, waardoor minimale ademarbeid van de patiënt wordt gevergd.
•  De gepatenteerde ’uitademingsklep’ voorkomt binnendringen van uitgeademde lucht in de handset.
•  Uitademingsklep met filter voor éénmalig gebruik voorkomt kruiscontaminatie.
•   Robuust ontwerp met 5 jaar garantie.
•  Compact en licht ontwerp verbetert het comfort voor de patiënt.
•  Eenvoudig te reinigen, zachte omhulling en band.
•  Onderhoudsinterval van 5 jaar.
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RELIVOPAN® cilinder met geïntegreerde drukregelaar
Cilindertypes 5 liter 10 liter
Nominale inhoud (gasliter) 1400 2800
Volume (m3) 1,4 2,8
Cilinderdruk (bar) 170 170
Uitgangsdruk (bar) 4,5 4,5
Lengte (mm) 600 1060
Diameter (mm) 140 140
Nominaal gewicht vol (kg) 8,2 15,4
Snelkoppeling AFNOR AFNOR
Flowbereik via slangtule Tot 15 liter/min Tot 15 liter/min
Cilinderafsluiterbediening Handwiel Handwiel

RELIVOPAN® demand valve
Inspiratoire weerstand: < 1,5 kPa bij 200 l/min

< 0,25 kPa bij 10 l/min
Peakflow: > 200 l/min
Responstijd: < 100 ms tot 200 l/min
Omgeving: Opslag: -20ºC tot +60ºC

Gebruik: 0ºC tot +40ºC
CE-markering: Actief medisch hulpmiddel – klasse IIa
Garantietermijn: 5 jaar
Service-interval: 5 jaar

Bestelcode Beschrijving
4450 126 Relivopan 5 liter
4450 136 Relivopan 10 liter  
7000 869 Relivopan demand valve – 2 m slang
7000 870 Relivopan demand valve – 3 m slang
7000 935 Filter Relivopan met scavenging adapter 

(geen mondstuk) - 10 stuks

7001 229
Filter Relivopan met scavenging adapter 
(geen mondstuk) - 50 stuks

7001 230
Filter Relivopan met scavenging adapter 
(met mondstuk) - 50 stuks

7000 967 Gasevacuatiecircuit 50 m zonder adaptors
7000 965 Adaptor 22M-30F

Gewaarborgde kwaliteit

Systeemspecificaties

Artikelcodes

De demand valve voldoet aan de zware technische testeisen gespecificeerd in de nieuwste ISO-norm.
De demand valve is voorzien van een CE-markering conform de richtlijn medische hulpmiddelen, wat u de 
zekerheid biedt van een veilig en betrouwbaar medisch hulpmiddel.

De demand valve voldoet aan de eisen van:
BS 4272-2
BS 5682
BS EN 1281-1
BS EN 739
BS EN ISO 15001



61
21

.0
51

 (0
62

01
9/

pd
f)

   Linde Healthcare Benelux 
De Keten 7, 5651 GJ  Eindhoven, Nederland 
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