Sikkerhed og opbevaring


Rygning forbudt ved iltbehandling



Tag kun den ordinerede mængde ilt



Opbevar iltudstyret forsvarligt (ikke i direkte i sollys)



Arbejdstemperatur +5 til +40 grader



Sørg for god ventilation, dæk aldrig iltudstyret til med klæde
eller lignende



Luk/sluk altid for iltudstyret når det ikke er i brug



Sikkerhedsafstand til tændte cigaretter, tændt stearinlys og
lignende skal være min. 2 meter



Foretag ikke iltbehandling ved gaskomfur



Brug aldrig værktøj på iltudstyret



Hav rene og tørre hænder.



Brug ikke fedtholdige cremer i ansigtet

Transportabel
Iltmaskine
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FreeStyle Rejsetaske med sparefunktion

Tilbehør og tidsskema
til rejsetasken

Rejsetasken virker på samme måde som en traditionel iltmaskine,
dog med den forskel, at den har indbygget sparefunktion.
Det vil sige, at rejsetasken ikke giver kontinuerligt ilt (konstant flow)
men giver pulserende ilt i takt med vejrtrækningen. Derfor har det
været muligt at bringe rejsetasken ned på den aktuelle størrelse og
vægt.
Der er mulighed for ubegrænset drift ved tilslutning af rejsetasken til
lysnettet. Ligeledes vil dette også kunne lade sig gøre ved tilslutning
til 12V strømforsyningskilde, f.eks. bil, båd eller campingvogn.









Strømforsyning til iltmaskinen
Strømforsyning til batteribælte
Strømforsyning til bilen (12 V)
Alu. Kuffert
Bæretaske
Brugervejledning
Iltbriller

Rejsetasken er med indbygget batteri og giver op til 3½ times drift,
ved 1 liter i minuttet.

Iltmaskinens driftstid ved internt batteri:

Rejsetasken kan yderligere tilsluttes et batteribælte der giver
mulighed for en samlet drift op til 13½ time, ved 1 liter i minuttet.

1 l/m
2 l/m
3 l/m

For at sparefunktionen på rejsetasken skal virke optimalt, må der kun
sættes max. 180 cm. iltbrille på maskinen.

Iltmaskinens driftstid ved eksternt batteri:

Rejsetasken skal behandles med forsigtighed og tåler ikke fugt og
stød.

1 l/m
2 l/m
3 l/m

Vigtigt: Inden ibrugtagningen er det vigtigt at sikre sig, at alt tilbehør
er til stede. Se tilbehørs og tidsskema til rejsetasken.

Iltmaskinens totale driftstid incl. batteribælte:
1 l/m
2 l/m
3 l/m

2

3½ time
2½ time
2 timer

10 timer
6 timer
5 timer

13½ time
8 ½ time
7 timer
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Rejsetaskens funktioner

Beskyttelseslåg

Bærehåndtag

Display

Iltudtag

Udluftning

Stik

Dæksel til filter

Alarmlampe
Flowindikator
Batteritilstand
Batteritjek
Flowvælger 1-3
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Iltudtag

Betjeningsvejledning
1. Placer rejsetasken således at der ikke blokeres for luftindog udtag.
2. Vælg den ønskede strømforsyning: lysnet, batteribælte eller
12V.
3. Tilslut iltbrillen til iltudtaget.
4. Tænd for rejsetasken ved at trykke på flowvælger 1-3 for
det ønskede flow der er anvist af lægen. Efter en kort
alarmlyd vil rejsetasken begynde at arbejde.
5. Den grønne lampe lyser nu over det ønskede flow, og
indikerer at rejsetasken er tændt. Når rejsetasken registrerer
en vejrtrækning vil den sende pulserende ilt igennem
næsebrillen. Den grønne flowindikator vil lyse hver gang
der bliver registreret en vejrtrækning.
6. Når rejsetaskens inhalationscensor aktiveres ved
vejrtrækning, afleverer rejsetasken den ønskede mængde ilt
7. Hvis flowet eksempelvis ændres fra flow 1 til flow 2, vil
man kunne høre en forandring i kompressorens lyd, hvilket
er normalt.
8. For at slukke for rejsetasken trykkes der på den aktive
flowvælger og rejsetasken slukker.
9. Rejsetasken vil efter to minutters brug være oppe på
maksimum iltkoncentration.
10. Dæksel til filter afmonteres ved at tage fat med tommel og
pegefinger på hver side af dækslet. Dækslet kan nu trækkes
af og støvfilteret bag dækslet kan nu renses. Dette gøres
minimum en gang dagligt ved dagligt brug.
11. Ved lav batteritilstand høres en kort gentagne alarm og den
gule lampe (25% BATT ) vil lyse. Tilslut hurtigst muligt
rejsetasken til en strømkilde.
12. Hvis næsebrillen tilstoppes og rejsetasken ikke registrerer
vejrtrækning over en kort periode, vil en alarm lyde.
13. Hvis alarmlampen lyser gul eller rød, kontakt Medical
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Danmark.

Rengøring af rejsetaske og tilbehør

Opladning af internt og eksternt batteri

Det er vigtigt at holde rejsetasken fri for fedt, støv og fugt.
Vigtigt: Rejsetasken må ikke være tilsluttet nogen strømkilde ved
rengøring.
Rejsetasken og tilbehøret tørres forsigtigt af i en hårdt opvredet
klud og alle dele lufttørrer i ca. 10 min.
Dækslet til filteret tages forsigtigt af og filteret renses ved at
ryste eller støvsuge dette. Dette gøres en gang dagligt.

Sørg for, inden ibrugtagningen af FreeStyle Iltmaskine, at internt
og eksternt batteri er fuldt opladt.
Det interne batteri i rejsetasken er ca. 3½ time om at oplade til fuld
status. Batteribæltet (eksterne batteri) er ca. 3 timer om at oplade
til fuld status.
Når der lades på rejsetasken vil de grønne dioder i ladedisplaydet
vise tilstanden af opladningen fra 25% til 100%. Når der lades på
batteribæltet vil de grønne dioder i ladedisplayet vise tilstanden af
opladningen fra 25% til 100%.
For at oplade rejsetasken tilsluttes AC-strømforsyningen i stikket
på siden af rejsetasken. Når den grønne diodelampe tændes ved
100% er rejsetasken fuldt opladt.
For at oplade batteribæltet tilsluttes DC-strømforsyningen til
stikket i batteribæltet. Når den grønne diodelampe tændes ved
100% er batteriet fuldt opladt.

Dæksel til filter

Vigtigt: Ved driftsforstyrrelse på rejsetasken kontaktes
Medical Danmark A/S på telefon: 65 93 80 18.
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Der er mulighed at tilslutte rejsetasken til bilens 12V strømforsyning. Tilslut stikket til bilens 12V cigarettænder og monter
stikket i siden af rejsetasken. Det er nu muligt at drive rejsetasken
samtidig med at det interne batteri oplades.

Eksempel på fuldt opladt batteri
For at aktivere batteriindikatoren
Trykkes der på BAT og de grønne
Lamper viser batteriets status.
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