
Verbindt met het intelligente platform voor zuurstofmanagement  
via INETIQ® en LIV® IQ en verkrijg

Freedom to care

Making our world more productive

Linde: Living healthcare Connectivity inspired by you.



INETIQ®: welkom bij het nieuwe, intelligente 
digitale platform voor zuurstofmanagement
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INETIQ van Linde tilt connectiviteit naar een hoger niveau 
en helpt met de verbetering en transformatie van de levering  
van essentiële zuurstoftherapie in het ziekenhuis.

Verbindt met… 
een innovatief digitaal systeem dat draadloze technologie en mobiel zuurstofmanagement/beheer integreert.

Verbindt met… 
een eenvoudige en efficiënte manier om het zuurstofverbruik te optimaliseren en de toelevering  
veilig te stellen.

Verbindt met… 
een nieuwe denkwijze die u en uw collega’s helpt de druk op mensen en middelen te verminderen  
zodat er ruimte komt voor patiëntenzorg.



Elke LIV IQ-cilinder in het ziekenhuis gebruikt draadloze 
technologie om de inhoud en status over te brengen.

Gegevens opgeslagen 
in Linde Cloud Service.

Bijna-realtime gegevens worden in duidelijke, eenvoudige en kleurrijke illustraties 
weergegeven in een gebruiksvriendelijke interface op dashboard/app.  
Handmatige controle is niet nodig.

Gegevens worden ontvangen door een reeks hubs 
die zijn verbonden via Ethernet of Wi-Fi. De hubs 
identificeren de cilinderlocatie.

Voor gebruikers:
→  Toont een uitsplitsing van de 

inhoud en locatie van elke 
cilinder.

→  Waarschuwt wanneer vervanging 
nodig is.

Voor beheerders:
→  Toont de huidige cilinderstatus  

en gegevens over gasverbruik.
→   Toegang tot functionaliteit  

om individuele cilinders te 
volgen.
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Connectiviteit die alles 
bij elkaar brengt



Connectiviteit, geïnspireerd 
door ziekenhuismanagement

Verbindt met Linde INETIQ en LIV IQ als uw zuurstof- 
managementpartner om mobiel zuurstofgebruik te  
transformeren en te helpen uw mensen en middelen  
in te zetten voor effectieve patiëntenzorg.
→  Verbeteren van continuïteit en veiligheid van levering, gebruiksoverzicht en kostenefficiëntie,  

bijvoorbeeld door het faciliteren van continu voorraadbeheer.

→   Verhoog de standaarden door alle gebruikers te voorzien van de technologie om voorraden te  
coördineren, budgetcontrole uit te voeren, en verspilling en inefficiëntie te verminderen.

→   Wijs de verantwoordelijkheid aan elke afdeling toe, zodat de middelen altijd en overal in uw  
ziekenhuis direct beschikbaar zijn voor uw patiënten.
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Verbindt met Linde INETIQ en LIV IQ om het  
zuurstofmanagement te verbeteren en tijd vrij te maken 
voor uw overige activiteiten in de ziekenhuiszorg.

→  Bereik een gemakkelijke en efficiëntere planning van het routepad van de LIV IQ zuurstofcilinder;  
van afleveren tot ophalen, en visa versa.

→  Creëer gemoedsrust door het risico op fouten en verloren cilinders te verminderen en ervoor te zorgen 
dat zuurstofcilinders direct op de juiste plaats beschikbaar zijn.

→  Verminder de tijd die u besteedt aan praktische monitoring en communicatie over de status van het  
cilinderpark. Zo kunt u zich concentreren op andere prioriteiten.

Connectiviteit, geïnspireerd door 
de logistieke verantwoordelijken



 

Connectiviteit, geïnspireerd 
door hoofdapothekers
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Verbindt met Linde INETIQ en LIV IQ om uw zuurstof- 
managementsysteem te optimaliseren en help uzelf en uw 
collega’s door meer focus op kwaliteitsvolle patiëntenzorg.

→  Bereik volledige zichtbaarheid en gemakkelijke tracking van de locatie, inhoud en status  
van elke LIV IQ-cilinder. 

→  Bewaak het gebruik, houdt controle op budgetbeheersing, optimaliseer de bevoorrading 
en verminder verspilling, zonder uw verantwoordelijkheden te verzwaren.

→  Creëer gemoedsrust door ervoor te zorgen dat zuurstofcilinders gemakkelijk  
beschikbaar zijn voor uw patiënten, waar en wanneer dan ook in uw ziekenhuis. 
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Connectiviteit, geïnspireerd door 
hoofdverpleegkundigen

Verbindt met Linde INETIQ en LIV IQ en kies ervoor om 
zuurstofproblemen achter u te laten en meer tijd vrij te 
maken voor patiëntenzorg.

→  Helpt u erop te vertrouwen dat zuurstofcilinders voldoende voorhanden zijn en klaar voor gebruik  
voor uw patiënten. Waar en wanneer ze die nodig hebben, overal in uw ziekenhuis. 

→      Geen noodzaak meer voor uzelf of uw collega’s om voorraden zelf handmatig te bewaken of  
zelf nieuwe bestellingen te plaatsen. 

→  Ontneemt uw zorgen over het ophalen van lege flessen op de afdeling of het risico dat de  
zuurstoftoevoer in noodgevallen opraakt. 



     

Over Linde Healthcare Benelux

Linde Healthcare Benelux is een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg. Gespecialiseerd in geïntegreerde 
respiratoire zorg en een toegewijde leverancier van medische en medicinale gassen, medische hulpmiddelen en 
aanverwante thuiszorgdiensten aan patiënten, ziekenhuizen, ambulancediensten en zorginstellingen in de Benelux.

Als onderdeel van het internationale Linde plc, speelt Linde Healthcare een prominente rol in de patiëntenzorg. Niet 
alleen in zorginstellingen, maar ook in een thuiszorg omgeving. Linde Homecare heeft meer dan 20 jaar ervaring in 
diverse specialistische therapieën voor patiënten thuis zoals zuurstoftherapie, infuustherapie en behandeling van 
slaapapneu.

Voor meer informatie, bezoek Linde Healthcare Benelux online op:  
www.linde-healthcare.nl of www.linde-healthcare.be 

Linde: Living healthcare 

Linde Healthcare Benelux 
Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland, tel. +31 40 282 58 25, www.linde-healthcare.nl, benelux@linde.com  
Voor België: tel. +32 70 233 826, www.linde-healthcare.be, benelux@linde.com

Linde is een bedrijfsnaam die wordt gebruikt door Linde plc en haar geaffilieerde ondernemingen. 
Het Linde logo, het Linde woord, INETIQ® en LIV® IQ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Linde plc of haar geaffilieerde ndernemingen. Copyright © 2020. Linde plc.
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