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Liberator/Low Loss
• Σε περίπτωση που η μονάδα ανατραπεί κατά λάθος,

γυρίστε την αμέσως στην όρθια θέση προσεκτικά. Εάν
υπάρχει διαρροή υγρού οξυγόνου, απομακρυνθείτε από
το χώρο αμέσως και καλέστε τον παροχέα υγειονομικής
περίθαλψης.

• Μην αγγίζετε τα παγωμένα μέρη της μονάδας.

• Μη φυλάσσετε και μη χρησιμοποιείτε τη φορητή συσκευή
συνδεδεμένη με τη μονάδα Liberator/Low Loss.

• Μπορείτε να βρείτε τις ισχύουσες πληροφορίες ΗΜΣ στο
εγχειρίδιο σέρβις της μονάδας Liberator, στη διεύθυνση
www.cairemedical.com.

Επεξήγηση άλλων συμβόλων

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσοχή, συμβουλευθείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

Μη εύφλεκτο αέριο

Οξειδωτικές ουσίες

Εξάρτημα εφαρμογής τύπου B (βαθμός προστασίας από
ηλεκτροπληξία).

Προειδοποιήσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε
τη μονάδα σας.

• Η μονάδα περιέχει υγρό οξυγόνο το οποίο είναι εξαιρετικά
ψυχρό, περίπου -184 βαθμοί Κελσίου. Η έκθεση σε τόσο
χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
κρυοπαγήματα.

• Το υγρό και το αέριο οξυγόνο, αν και δεν είναι εύφλεκτα,
μπορούν να προκαλέσουν την ταχύτερη από το
συνηθισμένο καύση άλλων υλικών. Αυτός ο κίνδυνος, σε
συνδυασμό με τη χαμηλή θερμοκρασία του υγρού
οξυγόνου, απαιτεί ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας.

• Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη μονάδα σας σε
χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα υλικά, όπως έλαια, γράσα,
σπρέι αεροζόλ, λοσιόν ή διαλυτικά.

• Μην καπνίζετε κατά τη χρήση της μονάδας.

• Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη μονάδα σας σε
απόσταση μικρότερη από 1,5 μέτρο από ηλεκτρικές
συσκευές, ειδικά φούρνους, θερμαντήρες, τοστιέρες και
πιστολάκια μαλλιών.

• Διατηρείτε τη μονάδα σας σε καλά αεριζόμενο χώρο.
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Αρχείο Ασθενούς
Όνομα ασθενούς

Ρύθμιση ροής οξυγόνου σύμφωνα με τη
συνταγή του ιατρού

Αρ. τηλεφώνου ιατρού

Όνομα διανομέα

Πρόσωπο για επικοινωνία

Αρ. τηλεφώνου διανομέα για έκτακτη ανάγκη

Ειδικές οδηγίες
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Σημαντικό: Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη
χρήση της μονάδας Liberator/Low Loss.

Μόνο με συνταγή.

Προειδοποίηση: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τεχνητή
διατήρηση στη ζωή.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε τη μονάδα Liberator/Low Loss μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.

Προειδοποίηση: Αν νομίζετε ότι ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί σωστά,
καλέστε τον παροχέα υγειονομικής περίθαλψης. Μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε ή να ρυθμίσετε τις μονάδες μόνοι σας.

Liberator/Low Loss
Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή 4

Κουμπιά ελέγχου 5-6

Οδηγίες χρήσης της μονάδας Low Loss 7

Οδηγίες χρήσης της μονάδας Liberator 8-11

Πρόσθετες πληροφορίες 12

• Κατάσταση λειτουργίας: Συνεχής

• Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία: Εσωτερικά
τροφοδοτούμενος εξοπλισμός

• Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: Εξάρτημα εφαρμογής
τύπου B

• Ταξινόμηση σύμφωνα με το βαθμό προστασίας από την είσοδο
νερού: IPX0 - Συνήθης εξοπλισμός

• Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση με παρουσία
εύφλεκτων μιγμάτων

Προδιαγραφές:
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Εισαγωγή

Το σύστημα υγρού οξυγόνου περιλαμβάνει τη μονάδα Liberator ή
Low Loss και μια φορητή μονάδα, που παρέχει συμπληρωματικό
οξυγόνο σύμφωνα με τη συνταγή του ιατρού σας. Αυτές οι Οδηγίες
Χρήσης για τον Ασθενή περιλαμβάνουν τις οδηγίες χρήσης της
μονάδας Liberator και της μονάδας Low Loss. Για τη λειτουργία της
φορητής μονάδας, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης για τον Ασθενή
που τη συνοδεύουν.

Η μονάδα Liberator προορίζεται για χρήση σε σταθερή θέση. Μπορείτε
να λαμβάνετε οξυγόνο απ’ ευθείας από τη μονάδα Liberator.

Η μονάδα Low Loss έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση του υγρού
οξυγόνου με σκοπό την πλήρωση μιας φορητής μονάδας. Η μονάδα
Low Loss δεν έχει σχεδιαστεί για την παροχή αερίου οξυγόνου για
αναπνευστικούς σκοπούς.

Η μονάδα Liberator/Low Loss διατίθεται ως μοντέλο άνω πλήρωσης ή
ως μονάδα διπλής άνω και πλευρικής πλήρωσης. Οι μονάδες
γεμίζονται από τον παροχέα υγειονομικής περίθαλψης.

Η φορητή μονάδα είναι μια περιπατητική πηγή οξυγόνου για
παρατεταμένη χρονική περίοδο. Γεμίζει από τη μονάδα Liberator/
Low Loss.

Liberator/Low Loss

Μονάδα Liberator διπλής πλήρωσης

Διατίθεται επίσης σε μοντέλα των 10, 20, 37, 41, 45 και 60 λίτρων.
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Liberator/Low Loss
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Κουμπιά ελέγχου

1. Διακόπτης-μετρητής στάθμης υγρού GEN 4

2. Διακόπτης ελέγχου ροής

3. Σύνδεσμος DISS

4. Κουμπί απελευθέρωσης φορητής μονάδας (πιεστικό κουμπί
μόνο στη μονάδα άνω πλήρωσης)

5. Συνδέσεις πλήρωσης φορητής μονάδας (δείτε την επόμενη
σελίδα για την αναγνώριση των βαλβίδων ταχείας
αποσύνδεσης)

6. Μετρητής πίεσης (μόνο για τις μονάδες Low Loss και 50 psi)

7. Βαλβίδα εξαερισμού

4

2
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Σύνδεσμος 
φορητής 
μονάδας:

Σύνδεσμος 
σταθερής 
μονάδας:

Είδος ΒΤΑ: CAIRE LINCARE CRYO2 LIFE-OX PENOX TAEMA PB
Πλευρική πλήρωση (UC)

Ασφάλιση πλευρικής Ασφάλιση άνω Πιεστικό κουμπί 
πλήρωσης πλήρωσης άνω πλήρωσης

Αναγνώριση Βαλβίδων Ταχείας Αποσύνδεσης (ΒΤΑ)
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Low Loss
Οδηγίες χρήσης

1. Για να ελέγξετε τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στη μονάδα,
δείτε τη σελίδα 9.

2. Ελέγξτε το μετρητή πίεσης της μονάδας Low Loss για να
βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη βρίσκεται εντός του φυσιολογικού
εύρους τιμών (περιοχή σχήματος σφήνας).

Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να γεμίσετε τη φορητή μονάδα αν η
ένδειξη του μετρητή πίεσης δεν βρίσκεται εντός του φυσιολογικού
εύρους τιμών.

3. Καθαρίστε τους συνδέσμους πλήρωσης και στη μονάδα Low
Loss και στη φορητή μονάδα με ένα καθαρό, στεγνό πανί που
δεν αφήνει χνούδι.

Προειδοποίηση: Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι στεγνός, γιατί η
υγρασία μπορεί να προκαλέσει ενοποίηση του εξοπλισμού λόγω ψύξης
και να προκαλέσει διαρροή στους συνδέσμους πλήρωσης.

4. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ροής της φορητής μονάδας
στη θέση off (0).

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες πλήρωσης που συνοδεύουν τη
φορητή μονάδα.



8

Liberator
Οδηγίες χρήσης

1. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα ως οδηγό για τον καθορισμό του χρόνου λειτουργίας της μονάδας Liberator:

Σημείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε ημέρες και ώρες (μορφή 00-00).
Σημείωση: Η “ονομαστική τιμή” για τους χρόνους ισχύει σε ιδανικές συνθήκες, δηλ. μέγιστη πλήρωση, ακριβείς ρυθμοί ροής, καλός ρυθμός απώλειας, η μονάδα Liberator δεν

μετακινείται, κλπ. Αυτοί οι χρόνοι είναι οι μέγιστοι αναμενόμενοι.
Σημείωση: Τα προσωπικά σας αποτελέσματα θα διαφέρουν.

Ρύθμιση βαλβίδας ελέγχου ροής
Μοντέλο Off .25 .50 .75 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0

L-20 Ονομαστική 34-17 34-17 24-16 16-11 12-8 8-5 6-4 4-22 4-2 3-2 2-11 2-1 1-12 1-5 1-0 0-19

L-30 Ονομαστική 50-2 50-2 35-15 23-18 17-19 11-21 8-21 7-3 5-22 4-10 3-13 2-23 2-5 1-18 1-11 1-4

L-37 Ονομαστική 61-10 61-10 43-16 29-3 21-20 14-13 10-22 8-17 7-6 5-11 4-8 3-15 2-17 2-4 1-19 1-11

L-41 Ονομαστική 68-14 68-14 47-22 32-7 24-3 15-15 12-2 9-4 8-1 6-1 4-19 4-6 2-22 2-8 1-23 1-13

L-45 Ονομαστική 74-19 74-19 53-4 35-11 26-14 17-17 13-7 10-15 8-20 6-15 5-7 4-10 3-7 2-15 2-5 1-18

L-60 Ονομαστική 90-2 90-2 68-8 45-13 34-4 22-18 17-1 13-16 11-9 8-12 6-19 5-16 4-6 3-10 2-20 2-6
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2. Για να ελέγξετε τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στη
μονάδα με τον μετρητή στάθμης υγρού:

• Πατήστε το πιεστικό κουμπί στο πάνω μέρος της
μονάδας για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Διαβάστε
τη φωτεινή ένδειξη LED που υποδεικνύει τη στάθμη των
περιεχομένων.

Προσοχή: Η μονάδα Liberator είναι άδεια αν ανάβει μόνο η
πρώτη κόκκινη ένδειξη LED.

• Αν, όταν πατήσετε το κουμπί, ανάψει η ένδειξη χαμηλής
μπαταρίας, ενημερώστε τον παροχέα υγειονομικής
περίθαλψης την επόμενη φορά που θα γεμίσει τη μονάδα
σας Liberator.

Σημείωση: Η μονάδα Liberator θα συνεχίσει να παρέχει
οξυγόνο ακόμη κι όταν ανάψει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, με
την προϋπόθεση ότι υπάρχει υγρό οξυγόνο μέσα στη μονάδα.

Liberator/Low Loss

Μετρητής GEN 4
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Liberator
Προσοχή: Για να διασφαλίσετε το σωστό ρυθμό ροής, βεβαιωθείτε ότι
οι σύνδεσμοι είναι σφικτοί και δεν παρουσιάζουν διαρροή.

3. Προσαρτήστε στο σύνδεσμο DISS μια φιάλη υγραντήρα,
την οποία έχετε προμηθευτεί από τον παροχέα
υγειονομικής περίθαλψης:

• Γεμίστε τη φιάλη του υγραντήρα με απεσταγμένο νερό
μέχρι την κατάλληλη στάθμη, όπως αναφέρεται στις
οδηγίες του υγραντήρα.

• Προσαρτήστε το αναπνευστικό σωληνάκι στο σύνδεσμο
του σωλήνα οξυγόνου του υγραντήρα.

4. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ροής δεξιόστροφα μέχρι να
δείτε στο "παραθυράκι" του διακόπτη το ρυθμό ροής
(αριθμητική τιμή) που σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός
σας και μέχρι να αισθανθείτε ένα κλικ.

Προσοχή: Μη γυρίσετε το διακόπτη σε υψηλότερη ρύθμιση από
το μέγιστο ρυθμό ροής που σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός
σας. Αν ο διακόπτης ελέγχου ροής ρυθμιστεί μεταξύ δύο ρυθμών
ροής, θα προκύψει ροή οξυγόνου εκτός των προδιαγραφών. Η
παρουσία φυσαλίδων στη φιάλη υγραντήρα αποτελεί ένδειξη
ροής οξυγόνου.

Η φιάλη υγραντήρα και το σωληνάκι 
δεν περιλαμβάνονται
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5. Ρυθμίστε το αναπνευστικό σωληνάκι στην κατάλληλη θέση
ώστε να αναπνέετε με άνεση.

6. Τώρα θα πρέπει να λαμβάνετε οξυγόνο. Βεβαιωθείτε ότι
υπάρχουν φυσαλίδες στη φιάλη του υγραντήρα.

7. Κάτω από ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και με συνεχή
χρήση, η μονάδα Liberator μπορεί να αναπτύξει υπερβολική
ποσότητα πάγου στις σπείρες θέρμανσης και αναπνοής που
βρίσκονται μέσα στο προστατευτικό της κάλυμμα. Θα πρέπει να
αποψύχετε τη μονάδα μεταξύ των πληρώσεων με υγρό οξυγόνο
για να αποτρέψετε τη συσσώρευση πάγου.

Προσοχή: Γυρνάτε πάντα το
διακόπτη ελέγχου ροής στο
off (θέση 0) όταν δεν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Για να αποψύξετε τη μονάδα:

• Γεμίστε μία φορητή μονάδα για να συνεχίσετε να
λαμβάνετε οξυγόνο κατά τη διάρκεια της απόψυξης της
μονάδας Liberator.

• Γυρίστε το διακόπτη ροής της μονάδας Liberator στη
θέση 0 και αφήστε τη μονάδα να ζεσταθεί σε
θερμοκρασία δωματίου, όπως φαίνεται από το λιώσιμο
όλου του πάγου από τη μονάδα.

• Ελέγχετε τακτικά τη φιάλη συλλογής συμπυκνωμένων
υδρατμών κατά τη διάρκεια της απόψυξης και αδειάζετέ
την όταν χρειάζεται.

• Αν η φορητή μονάδα κοντεύει να αδειάσει πριν την
πλήρη απόψυξη της μονάδας Liberator, μπορείτε να την
ξαναγεμίσετε όσο χρειάζεται.
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Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με την οδηγία περί περιορισμού
επικίνδυνων ουσιών (RoHS). Δεν περιέχουν περισσότερο από ίχνη
μολύβδου ή άλλων επικίνδυνων υλικών.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Διατίθεται προαιρετική τροχήλατη βάση για όλα τα μοντέλα. Οι
πέντε τροχίσκοι επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση της μονάδας
ενώ παρέχουν μεγάλη σταθερότητα.

Καθαρισμός

Προειδοποίηση: Καθαρίστε τη μονάδα μόνο όταν έχει αδειάσει
και αεριστεί.

• Για τον καθαρισμό της μονάδας, χρησιμοποιήστε
καθαριστικό για τζάμια και πανί που δεν αφήνει χνούδι και
σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες – μην βάλετε
καθαριστικό για τζάμια σε οποιαδήποτε εσωτερικά
εξαρτήματα ή βαλβίδες.

• Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει καλά πριν τη
χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Σημείωση για τον παροχέα υγειονομικής περίθαλψης -
για τις διαδικασίες επανεπεξεργασίας, δείτε το κατάλληλο
εγχειρίδιο συντήρησης.

AHHE και RoHS

Αυτό το σύμβολο υπενθυμίζει στους κατόχους του εξοπλισμού
να τον επιστρέψουν σε εγκατάσταση
ανακύκλωσης κατά το τέλος της ζωής του,
σύμφωνα με την Οδηγία περί διάθεσης
απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (AHHE).
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