RENGØRING
Brug ikke sprit, opløsningsmidler, pudsemidler eller midler som
indeholder nogen form for olie, på iltudstyret. Hvis der er behov for
at rengøre udstyret, skal der kun anvendes varmt vand og en mild
sulfoopløsning. Fugt en klud i sulfoopløsningen og rengør med
denne.
Forsigtig:
 der må ikke komme nogen former for vand eller fugt ind i
iltstudser eller påfyldningskobling
 man må aldrig forsøge at reparere eller skille udstyret ad.
Dette kan forårsage en farlig situation eller funktionssvigt i
udstyret. Hvis der opstår problemer, spørgsmål eller man på
nogen måde er i tvivl om, hvorvidt udstyret virker korrekt
bedes De kontakte Medical Danmark A/S.

Helios Transportabel
Flydende ilt

VEDLIGEHOLDELSE AF HELIOS
Udover den daglige rutinemæssige procedure bør vedligeholdelse
eller reparation kun foretages af kvalificerede teknikere eller af
producentens autoriserede værksteder.

ANVENDELSESTID
Omtrent anvendelsestid for en fuld bærbar beholderenhed:
1 liter pr. minut: ca. 13 timer – 2 liter pr. minut: ca. 11 timer.

MEDICAL DANMARK A/S

BRUGERMANUAL
MEDICAL DANMARK A/S

INTRODUKTION AF HELIOS ILTSYSTEM
Helios iltsystem muliggør optimal bevægelsesfrihed. Den bærbare
beholder kan fyldes efter behov med flydende ilt til brug væk fra
den stationære beholder. Når man er hjemme er det hensigtsmæssigt at koble sig på den stationære beholder.

PÅFYLDNING AF BÆRBAR ENHED



BÆRBAR BEHOLDER
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Bærehåndtag
Ekstern tilslutning
Flydende ilttilslutning
Reduktionsventil (flow)
Iltudtag
Sensorudtag
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7. Indikatorstrop
8. Overfyldningsarm
9. Indholdsindikator
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Brug en tør ren klud til at tørre påfyldningsstudsen (3) af inden påfyldning for at undgå
frysning eller at udstyret får funktionsfejl.
Sænk forsigtigt den bærbare beholder på plads
i opfyldningsstudsen (3). Fortsæt med at
trykke nedad på den bærbare beholder, for at
sikre at påfyldningstilslutningen forbliver tilsluttet. Mens den bærbare enhed holdes i
påfyldningspositionen trækker man ned og
holder overfyldningsarmen (8) i åben position.
Herefter høres en hvæsende lyd. Under
påfyldningen skal man blive ved med at trykke
nedad på enheden med en hånd, for at holde
den i den korrekte påfyldningsposition.
Når lyden fra opfyldningen ændres og en tæt
hvid damp opstår rundt om den store beholders
låg, lukkes den bærbare beholders opfyldningsarm ved at føre den tilbage i oprejst
position.
Indholdsindikatoren (9) viser cirka, hvor
meget ilt der er tilbage i beholderen. Hold
beholderen i indikatorstrop (7) og løft
beholderen i stroppen. Indholdet kan nu
aflæses (9). Når indholdet kontrolleres skal
tasker og kateter fjernes.
Ved evt. tvivlspørgsmål kontakt Medical
Danmark A/S.

Advarsel:
Opfyldningstiden af den bærbare enhed må ikke overskride 55 sek.
Risiko for ekstrem kulde. Der må ikke trykkes på eller forrykkes med
plastikknappen i midten af påfyldningstilslutningen på den store beholder.

