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Vivisol Home Respiratory Care
INSTALLATIES / VERDERZETTINGEN / AFHALINGEN
 - U kan uw aanvraag noteren op de bestelbon in bijlage en deze faxen naar het nummer 068/27.06.49 of

inscannen en doormailen naar cs@vivisol.be. De pdf versie kan ook afgedrukt worden via onze website :
“www.vivisol.be”, rubriek “Apothekers”.
- U kan de bestelbon eveneens online invullen en doorsturen (“www.vivisol.be”, rubriek “Apothekers” “online formulieren”).
- Buiten de kantooruren kan u een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat op het nr. 0800 1 45 47.
E ĂĂƌŐĞůĂŶŐĚĞƵƌŐĞŶƟĞǀ ĂŶĚĞŽƉƌŽĞƉ͕ ďĞůůĞŶǁ ŝũƵďŝŶŶĞŶŚĞƚƵƵƌŽĨĚĞǀ ŽůŐĞŶĚĞǁ ĞƌŬĚĂŐƚĞƌƵŐ͘

 Teneinde een correcte levering te kunnen uitvoeren, vragen wij u volgende gegevens te noteren op de
bestelbon :

Gegevens apotheek

/ŶĚŝĞŶůĞǀ ĞƌŝŶŐƉĂƟģŶƚ͗
volledige naam, adres,
telefoon en eventueel
GSM invullen.
-^ůĞĐŚƚƐϭƚǇƉĞƉƌĞƐƚĂƟĞ
aanduiden
(*) Omschrijving speciale
levering : zie pag. 5.

Type therapie aanvinken :
(**) Gasvormige med.
zuurstof en concentrator
ǁ ŽƌĚĞŶŶŝĞƚŐĞůŝũŬƟũĚŝŐ
vergoed !
- Therapie aanduiden in
L. / min. en uren /dag.
-ǀ ĞŶƚƵĞĞůďĞǀ ŽĐŚƟŐŝŶŐ
aanvinken.

Geldigheid bestelling : wij
raden u 3 maanden aan.
/͘ Ő͘ ǀ ͘ ĞĞŶǀ ƌŽĞŐƟũĚŝŐĞ
ƐƚŽƉǌĞƫ ŶŐƚŚĞƌĂƉŝĞ
wordt dit geregeld via
een nieuwe bestelbon
͞ Ĭ ĂůŝŶŐ͟ ͘

N.B. : het debiet van een concentrator is beperkt tot 5L./min.
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 s ŝǀ ŝƐŽůŶĞĞŵƚŵĞƚƵĞŶͬ ŽĨĚĞƉĂƟģŶƚĐŽŶƚĂĐƚŽƉŽŵĞĞŶůĞǀ ĞƌŝŶŐƐĚĂƚƵŵĂĨƚĞƐƉƌĞŬĞŶ͘ 
In geval van een normale levering zal deze de eerstvolgende werkdag uitgevoerd worden, indien
ĚĞďĞƐƚĞůůŝŶŐǀ ſ ſ ƌϭϱƵƵƌĚŽŽƌŽŶǌĞƌĞĐĞƉƟĞǁ ĞƌĚŽŶƚǀ ĂŶŐĞŶ͘

 h ŽĨĚĞƉĂƟģŶƚ;ŽĨǌŝũŶͬ ŚĂĂƌǀ ŽŽŐĚͿŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶƚĚĞůĞǀ ĞƌŝŶŐƐďŽŶďŝũĂŇĞǀ ĞƌŝŶŐ͘

GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF
Levering apotheek
- Max 1 bestelling / week
- Min. 2.000L en max. 20.000L / levering.

>Ğǀ ĞƌŝŶŐƉĂƟģŶƚ
- Maandforfait zuurstoﬄessen + ontspanner.
s ŝǀ ŝƐŽůƉůĂŶƚǌĞůĨŚĞƚĂĂŶƚĂůůĞǀ ĞƌŝŶŐĞŶͬ ŵĂĂŶĚŝŶĨƵŶĐƟĞǀ ĂŶ
de therapie.
- Min. 1 levering van min. 1,5m3 Gasvormige Medische Zuurstof /
maand en max. 4 x B20 ﬂessen / levering.

&ĂĐƚƵƌĂƟĞ
dǁ ĞĞĨĂĐƚƵƌĞŶͬ ŵĂĂŶĚͬ ƉĂƟģŶƚ:
(1) - >Ğǀ ĞƌŝŶŐƉĂƟģŶƚ͗ĞĞŶĨĂĐƚƵƵƌŵĞƚŚĞƚŵĂĂŶĚĨŽƌĨĂŝƚǌƵƵƌƐƚŽŋ ĞƐƐĞŶͬ ŽŶƚƐƉĂŶŶĞƌ
- Levering apotheek : een factuur met de huur van de ontspanner en het bedrag voor
terbeschikkingstelling van zuurstoﬄessen.
(2)

Een factuur voor de geleverde “Gasvormige Medische Zuurstof”, aankoop van klein materiaal
;ǌƵƵƌƐƚŽĩ ƌŝů͕ďĞǀ ŽĐŚƟŐĞƌ͕ ĞŶǌ͙ ͿĞŶĚĞŬŽƐƚǀ ĂŶĚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞ͘

(3)

De CNK codes (speciﬁeke en generieke) staan op de facturen vermeld.

(4)

Het dubbel van de leveringsbonnen wordt mee verstuurd.

Transportkosten
E ŽƌŵĂůĞůĞǀ ĞƌŝŶŐ͗ŐƌĂƟƐ͘ 
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Vivisol Home Respiratory Care
Terbeschikkingstelling drukﬂessen en ontspanner
WĂƟģŶƚ͗
Maandforfait ﬂessen en ontspanner : € 26,60 (incl. 6% BTW).
Apotheek :
Flessen B2 / B5 / B10 / B20 : Voor elke drukﬂes wordt het aantal dagen gefactureerd dat deze
Ğī ĞĐƟĞĨƚĞƌďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐŐĞƐƚĞůĚǁ ĞƌĚ͘ K ŽŬĚƌƵŬŇĞƐƐĞŶŵĞƚ
geïntegreerde manometer (Oxalys) zijn mogelijk.
Ontspanner
: , ĞƚĞī ĞĐƟĞĨĂĂŶƚĂůĚĂŐĞŶĚĂƚĚĞŽŶƚƐƉĂŶŶĞƌǀ ĞƌŚƵƵƌĚŝƐŐĞǁ ĞĞƐƚ͕ 
wordt aangerekend.
Disposables
De CNK codes (speciﬁeke en generieke) staan op de factuur vermeld. Zie ook prijslijst in bijlage.
>ƵĐŚƚďĞǀ ŽĐŚƟŐŝŶŐ
s ŝǀ ŝƐŽůƐƚĞůƚϮƚǇƉĞƐůƵĐŚƚďĞǀ ŽĐŚƟŐŝŶŐƚĞƌďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ͗
Systeem 1

Systeem 2

^ƚĂŶĚĂĂƌĚǁ ŽƌĚƚĞĞŶůƵĐŚƚďĞǀ ŽĐŚƟŐĞƌǀ ŽŽƌĞĞŶŵĂůŝŐ
gebruik geleverd (d.w.z. gevuld met 340 ml steriel water).
 ŝƚŝƐŚĞƚĞŶŝŐĞƚǇƉĞďĞǀ ŽĐŚƟŐĞƌǁ ĂĂƌǀ ŽŽƌĠĠŶǀ ĞƌŐŽĞĚŝŶŐͬ
maand van € 4,41 (incl. 6% BTW) wordt toegekend en die
weerhouden werd omwille van hygiënische redenen. Het
verbruik kan gemakkelijk oplopen tot 3 per maand.
Speciﬁeke en generieke CNK codes : zie prijslijst in bijlage.

Een 2de mogelijkheid bestaat uit een hervulbare
ďĞǀ ŽĐŚƟŐĞƌŵĞƚĂƋƵĂƉƵƌŝĮ ĐĂƚĂ;цϭ>ǀ ĞƌďƌƵŝŬͬ
maand).
 ŝƚƐǇƐƚĞĞŵǌĂů͕ǌĞůĨƐŶŝĞƚǀ ĞƌŐŽĞĚ͕ ǀ ŽŽƌĚĞƉĂƟģŶƚ
minder duur uitvallen. CNK code 4003-133.

WƌĂŬƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ ĞƌĚƌƵŬŇĞƐƐĞŶ
/ĚĞŶƟĮ ĐĂƟĞĚĂŶŬǌŝũŚĞƚƐĞƌŝĞŶƵŵŵĞƌ͘
<ĞƵƌŝŶŐƐĚĂƚƵŵ͖ ŬĞƵƌŝŶŐŽŵĚĞϱũĂĂƌǀ ŽŽƌƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞŶ͘
De drukﬂessen zijn wit geschilderd met een waterinhoud van 2L / 5L / 10L of 20L
(B2 / B5 / B10 / B20).
 Volgende types bestaan :




Volume zuurstof
Zonder geïntegreerde manometer

Met geïntegreerde manometer

B2 (staal)

OXALYS B2 (alu)

425 L (0,425 m3)

B5 (staal)

OXALYS B5 (alu)

1.125 L (1,125 m3)

B10 (staal)

OXALYS B10 (staal)

2.120 L (2,120 m3)

B20 (staal)

OXALYS B20 (staal)

4.330 L (4,330 m3)
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Lege drukﬂessen
Bij aﬂevering van volle drukﬂessen, zal Vivisol B de lege drukﬂessen terugnemen.
Berekenen zuurstofverbruik
Voor het berekenen van het zuurstofverbruik, moet men het aantal liters /minuut en uren /dag
zuurstofverbruik kennen.
Vivisol B stelt een leveringsplan op met minstens 1 levering / maand en maximum 4x B20 / levering.
ǀ ď͗ĞŶƉĂƟģŶƚǀ ĞƌďƌƵŝŬƚϭ͕ ϱ>ͬ ŵŝŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞϮϬƵƌĞŶͬ ĚĂŐ͘
Het verbruik is dus : 1,5L /min x 60 min x 20 uren = 1.800L / dag.
VIVISOL B levert 1 x maand : 1.800L x 30 dagen = 54.000L / maand.
ĂŶŐĞǌŝĞŶĞĞŶϮϬĚƌƵŬŇĞƐϰ͘ ϯ ϯ Ϭ>ďĞǀ Ăƚ͕ ůĞǀ Ğƌƚs ŝǀ ŝƐŽůďŝũĚĞƉĂƟģŶƚ͗ ϱϰ͘ ϬϬϬ>͗ ϰ͘ ϯ ϯ Ϭ>сϭϯ ĚƌƵŬŇĞƐƐĞŶͬ ŵĂĂŶĚ͕ 
gespreid over 4 leveringen / maand.

t ŝũǀ ƌĂŐĞŶŽŶƐƟũĚŝŐƚĞǀ Ğƌǁ ŝƫ ŐĞŶŝŶĚŝĞŶĞƌŵĞĞƌǌƵƵƌƐƚŽĨǀ ĞƌďƌƵŝŬƚǁ ĞƌĚ͕ ƚĞŶĞŝŶĚĞŚĞƚůĞǀ ĞƌŝŶŐƐͲ
plan aan te kunnen passen.

Gebruiksduur drukﬂes in  aantal uren / dagen
Debiet in
L/min.

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

B2

14u

7u

4u30

3u30

2u30

2u

1u30

1u

B5

1,5 dag

18u30

12u30

9u

7u30

6u

4u30

3u30

B10

2,5 dagen

1 dag

23u30

17u30

14u

11u30

8u30

7u

B20

6 dagen

3 dagen

2 dagen

1,5 dag

1 dag

1 dag

18u

14u
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CONCENTRATOR KORTE TERMIJN
Vijf types toestellen :

Vivisol zuurstofconcentrator NewLife (CNK code 2725-760)

Vivisol zuurstofconcentrator Nuvo (CNK code 2725-687)

Vivisol zuurstofconcentrator Nuvo Lite (CNK code 2725-737)

Vivisol zuurstofconcentrator Visionaire (CNK code 2900-728)

Vivisol zuurstofconcentrator Everﬂo (CNK code 2900-751).
&ĂĐƚƵƌĂƟĞ͗
Een factuur per maand.
De CNK codes staan vermeld op de factuur.
>ƵĐŚƚďĞǀ ŽĐŚƟŐŝŶŐ͗
s ŝǀ ŝƐŽůƐƚĞůƚϮƚǇƉĞƐůƵĐŚƚďĞǀ ŽĐŚƟŐŝŶŐƚĞƌďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ͗
Systeem 1

Systeem 2

^ƚĂŶĚĂĂƌĚǁ ŽƌĚƚĞĞŶůƵĐŚƚďĞǀ ŽĐŚƟŐĞƌǀ ŽŽƌĞĞŶŵĂůŝŐ
gebruik geleverd (d.w.z. gevuld met 340 ml steriel water). Dit
ŝƐŚĞƚĞŶŝŐĞƚǇƉĞďĞǀ ŽĐŚƟŐĞƌǁ ĂĂƌǀ ŽŽƌĠĠŶǀ ĞƌŐŽĞĚŝŶŐͬ
maand van € 5,51 (incl. 21% BTW) wordt toegekend en die
weerhouden werd omwille van hygiënische redenen. Het
verbruik kan gemakkelijk oplopen tot 3 per maand.
CNK codes : zie prijslijst in bijlage.

Een 2de mogelijkheid bestaat uit een hervulbare
ďĞǀ ŽĐŚƟŐĞƌŵĞƚϱ>ĂƋƵĂƉƵƌŝĮ ĐĂƚĂ;цϭ>ǀ ĞƌďƌƵŝŬͬ
maand).
 ŝƚƐǇƐƚĞĞŵǌĂů͕ǌĞůĨƐŶŝĞƚǀ ĞƌŐŽĞĚ͕ ǀ ŽŽƌĚĞƉĂƟģŶƚ
minder duur uitvallen. CNK code 4003-133.

SPECIALE LEVERINGEN
Speciale levering = € 80,- / levering (incl. 21% BTW).
Elke levering :
- waarvan de bestelling niet ontvangen werd vóór 15.00u binnen de normale werkdag
-ĚŝĞŶŝĞƚƉůĂĂƚƐŚĞĞŌďŝŶŶĞŶĚĞŶŽƌŵĂůĞǁ ĞƌŬƵƌĞŶ;ŵĂĂŶĚĂŐƚͬ ŵǀ ƌŝũĚĂŐǀ ĂŶϴ͘ ϬϬƵ
‘s morgens tot 17.00u ‘s avonds)
- die niet gebeurt volgens leveringsplan Vivisol i.g.v. Gasvormige Medische Zuurstof
- van Gasvormige Medische Zuurstof minder dan 1,5 m3.
Bvb. : - Levering op de dag van de bestelling.
->Ğǀ ĞƌŝŶŐƟũĚĞŶƐŚĞƚǁ ĞĞŬĞŶĚͬ ŽƉĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶͬ ďƵŝƚĞŶĚĞŶŽƌŵĂůĞǁ ĞƌŬƵƌĞŶ͘

E ͘ ͘ ͗ŝŶĚŝĞŶs ŝǀ ŝƐŽůŽŵůŽŐŝƐƟĞŬĞƌĞĚĞŶĞŶǌĞůĨŚĞƚůĞǀ ĞƌŝŶŐƐƐĐŚĞŵĂĂĂŶƉĂƐƚ͕ ŐĞůĚƚĚŝƚƵŝƚĞƌĂĂƌĚE /dĂůƐĞĞŶ
speciale levering.

s ŽŽƌǀ ĞƌĚĞƌĞŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶŬĂŶƵŽŶƐďĞƌĞŝŬĞŶ
ŽƉŚĞƚŐƌĂƟƐƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ

0800/ 1 45 47

