Brugervejledning
Easy flydende iltsystem
A.
B.
C.
D.

Stationær flydende iltbeholder, 45 liter
Bærbar flydende iltbeholder, spare
Bærbar flydende iltbeholder, fast flow
Bærbar flydende iltbeholder, fast flow/spare
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Flydende ilt til stationær og bærbar
Easy-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i
hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder, som fyldes via den
stationære beholder.

Cirka anvendelsestid med en fyldt stationær beholder

Flydende ilt er ideelt for mobile
patienter
Easy’ lette bærbare beholder indeholder flydende ilt til længere tids
forbrug, og den vejer markant mindre end tilsvarende iltflasker.
Patienter får mulighed for en større
mobilitet med en Easy bærbar beholder. Den vejer kun 3,5 kg og
har en fin anvendelsestid. Patienten kan selv fylde sin bærbare beholder op efter behov.
En liter flydende ilt svarer til 860
liter luftformig ilt.

Medical Danmark A/S
Kontakt

Dosering
l/m

Base
45 liter

Bærbar 6
0,3 liter

0,5

36 dage

10 timer

1,0

12 dage

5 timer

1,5

10 dage

3,5 timer

2,0

7 dage

2,5 timer

2,5

6 dage

2 timer

3,0

4 dage

4,0

4 dage

Tekniske data
Dosering
l/m

Basebeholder

Bærbar 6

Indhold ilt

45 liter

0,95 liter

Højde

85,4 cm

37,5 cm

Vægt tom

23,0 kg

2,4 kg

Vægt fyld

74,0 kr.

3,5 kg

Doseringsindstillinger

0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 0,25- 0,5 - 1 - 1,5 - 3 - 4 l/m
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4l/m
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Kom godt i gang….
Easy stationær 45 liters flydende iltbeholder giver kontinuerligt flow fra 0 - 4 liter i minuttet.
Easy er udstyret med digital mængdemåler i procent.
Kondensopsamler forefindes under iltudtag i hvid plast
beholder.

Digital mængdemåler i procent.

Studs til påfyldning af flydende ilt på bærbar system.

Reduktionsventil til stationær flydende iltbeholders
flow.

Reduktionsventil med følgende flowinterval:
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4.
Montering af iltslange op til 20 meter.
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Kom godt i gang….
Påfyldningsstuds.

Fyldehåndtag til overfyldning af flydende ilt.

Flowvælger 1 - 4 liter i minuttet.
Bemærk, ingen halve intervaller.
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Klar til brug….
Sørg altid for at fyldestudsen og fyldekoblingen er tørre
og rene.
Hold Easymate bærbar vandret med fyldestudsen over
den stationære iltbeholders fyldekobling.
Tryk nu Easymate bærbar ned over fyldekoblingen med
et lodret tryk, således at der høres et lille klik.
Det er vigtigt at der under fyldeprocessen holder enhederne sammen med et let tryk.
Træk i fyldehåndtaget i 20 sekunder.
Det er vigtigt at Easymate bærbar ikke fyldes i mere end
20 sekunder, da der ellers opstår tilisning i systemet.
Luk for fyldehåndtaget efter 20 sekunder, og hold Easymate Bærbar i lodret tilstand.

Man kan ved hjælp af den håndholdte
vægtskala tjekke mængden.
Efter 20 sekunders fyldning vil den gule
indikatorkugle stå ved position fuld.
(indikatorkugle)
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Klar til brug….
Følgende instruktion gælder for Easymate 6 bærbar
samt Easymate 6+6 bærbar.
Det er vigtigt der holdes en god hygiejne omkring beholderen, således at man dagligt aftører udstyret, for at
undgå svigt i fyldeproceduren.
Bærbar udstyr (Easymate 6 konstant flow)
Bærbar udstyr (Easymate 6+6 sparefunktion)

Easymate bærbar udstyr set fra bagside.
Fyldehåndtag
Vægt
Kondensfilter.

Flowvælger.
For Easymate 6 bærbar:
klik det grønne hjul mod venstre for at indstille flow.
For Easymate 6+6 bærbar:
klik det grønne hjul mod venstre for konstant flow, og
mod højre for sparefunktion.
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Klar til brug….
Sørg altid for at fyldestudsen og fyldekoblingen er tørre
og rene.

Fyldestuds på bærbar enhed.
Fyldekobling på stationær enhed.

Hold den bærbare lodret med fyldestudsen over den stationære fyldekobling.

Tryk nu den bærbare enhed ned over fyldekoblingen
med et lodret tryk., således at der høres et lille klik.
Vær opmærksom på at den bærbare enhed holdes lodret
under påfyldningen, og samtidigt skal enhederne trykkes let sammen under påfyldningen.
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Klar til brug….
Den bærbare enhed er nu klar til fyldning.
Trykket nedad holdes fortsat med den ene arm.

Træk i fyldehåndtaget i 50 sekunder.
Det er vigtigt, at den bærbare ikke fyldes i mere end 50
sekunder, da der ellers opstår tilisning i systemet.
Luk for fyldehåndtaget efter 50 sekunder, og hold den
bærbare i lodret tilstand.
Fjern forsigtigt den bærbare enhed fra den stationære
beholder og undlad at røre ved fyldestuds og fyldekobling, da dette kan stedkomme forfrysninger.
Man kan ved hjælp af den håndholdte vægtskala tjekke
mængden.
Efter 20 sekunders fyldning vil den gule indikatorkugle
stå ved position fuld.
(indikatorkugle)
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Sikkerhedsvejledning
Sikkerhed ved iltbehandling
Fordi det handler om din og andres sikkerhed

Rygning forbudt

Åben ild

Brandfare

Du er blevet ordineret en iltbehandling, og det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i nogle meget enkle sikkerhedsregler omkring brugen af ilt.












Rygning forbudt ved iltbehandling
Tag kun den ordinerede mænge ilt
Opbevar iltudstyret forsvarligt
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 skal være min. 2 meter
Foretag ikke iltbehandling ved gaskomfur
Brug aldrig værktøj på iltudstyr
Hav rene og tørre hænder
Brug ikke olie/fedtholdige cremer i ansigtet

Ilt kan ikke ses, høres eller lugtes men understøtter brand
Brug ikke iltudstyret i nærheden af varme, gaskomfur, pejs, elgrill, kulgrill, gasgrill, ligther, tændstikker,
stearinlys, ukrudsbrænder og lignende.

Til pårørende:
Ilt understøtter brand, det er derfor vigtigt at du ikke ryger i nærheden af en person, som er i iltbehandling.
Vis hensyn - undlad at ryge.
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