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Liberator/Low Loss
• Ved tilfeldig tipping av apparatet må det øyeblikkelig

men forsiktig plasseres i en oppreist stilling. Dersom det
strømmer ut flytende oksygen, må området forlates
med det samme og helsepersonale kontaktes.

• Tilfrostede deler av et hvilket som helst apparat må
ikke berøres.

• Det bærbare apparatet må ikke oppbevares eller brukes
mens det er koplet til Liberator/Low Loss.

• Relevant EMC-informasjon finnes i den tilsvarende
bruksanvisningen på www.cairemedical.com.

Forklaring av andre symboler

Fabrikantens navn og adresse

Autorisert representant i De europeiske felleskap

Pass på, les de medleverte dokumentene

Ikke-brennbar gass

Oksiderende stoffer

Type B anvendt del (beskyttelsesgrad mot elektrisk
sjokk)

Advarselsopplysninger

Les nøye gjennom denne siden før du tar apparatet i bruk.

• Apparatet inneholder flytende oksygen som er svært
kald, nesten 300 grader Fahrenheit under null.
Eksponering for en temperatur som er så lav kan føre til
alvorlige kuldeskader.

• Selv om det ikke er brennbart, gjør oksygen i flytende
og gasstilstand at andre stoffer brenner hurtigere enn
normalt. Pga denne faren samt den lave temperaturen av
flytende oksygen bør man treffe visse sikkerhetstiltak.

• Apparatet må ikke brukes eller oppbevares på et sted
hvor det fins brennbare stoffer, som feks oljer,
smøremidler, aerosolsprayer, løsninger eller
oppløsningsmidler.

• Det må ikke røykes mens apparatet brukes.

• Apparatet må ikke brukes eller oppbevares innenfor fem
fot fra elektriske apparater, spesielt ovner,
varmeapparater, brødristere og hårtørkere.

• Apparatet skal oppbevares på et sted med god ventilasjon.
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Pasientopplysninger
Pasientens navn

Ordinert oksygenstrøminnstilling

Legens telefonnummer

Forhandlerens navn

Kontaktperson

Forhandlerens nødtelefon

Særlige anvisninger
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Viktig. Disse instruksene bør leses omhyggelig før
Liberator/Low Loss tas i bruk.

Må bare brukes etter ordinasjon.

Advarsel. Dette apparatet er ikke beregnet på
livsopprettholdelse.

Pass på. Liberator/Low Loss må bare brukes som angitt
av legen.

Advarsel. Dersom det ser ut som om utstyret ikke fungerer
som det skal, bør helsestellspersonalet kontaktes. Man
må ikke selv prøve å reparere eller justere apparatet.

Liberator/Low Loss
Innholdsfortegnelse

Innledning 4

Kontroller 5-6

Driftsinstrukser 7

Bruksanvisning for Liberator 8-11

Tilleggsopplysningerr 12

• Driftsmodus Kontinuerlig

• Beskyttelsestype mot elektrisk sjokk: Internt

strømtilført utstyr

• Beskyttelsesgrad mot elektrisk sjokk: Type B

anvendt del

• Klassifisering i henhold til beskyttelsesgraden

mot vanninntrengning: IPX0 – alminnelig utstyr

• Utstyret egner seg ikke til bruk i nærheten

av brennbar blanding

Spesifikasjoner:
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Innledning

Det flytende okysgensystemet omfatter Liberator eller Low Loss og
en bærbar enhet som leverer tilleggsoksygen som ordinert av legen.
Denne veiledningen inneholder instruksene for bruk av Liberator-
og Low Loss-enheten. Det henvises til veiledningen for den
bærbare enheten om bruk av denne.

Liberator er beregnet på stasjonært bruk. Det kan fås oksygen
direkte fra Liberator.

Low Loss-enheten er beregnet på oppbevaring av flytende oksygen
til påfylling av en bærbar enhet. Low Loss-enheten er ikke
beregnet på levering av oksygen i gasstilstand for åndedragsformål.

Liberator/Low Loss leveres som en toppfyllings- eller en dobbelt
toppfyllings- og sidefyllingsenhet. Disse påfylles av
helsestellsleverandøren.

Den bærbare enheten er en flyttbar oksygenkilde som kan levere
oksygen i en lengre periode. Den påfylles fra Liberator/Low Loss.

Liberator/Low Loss

En dobbeltfyllings-Liberator vises her

Leveres også som 10, 20, 37, 41, 45 og 60-liter modeller.
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Liberator/Low Loss
Kontroller

1. Gen 4-måler væskenivåsbryter

2. Strømkontrollknapp

3. DISS-forbindelse

4. Utløsningsknapp for bærbar enhet (bare for toppfyllings-,
påtrykkings-modellen)

5. Fyllingskoplinger for bærbar enhet (se side for QDV-
identifisering)

6. Trykkmåler (bare Low Loss- og 50-psi-enheter)

7. Ventileringsventil
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Liberator/Low Loss
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Kopling for
bærbar enhet

Kopling for
stasjonær enhet

QDV-type CAIRE LINCARE CRYO2 LIFE-OX PENOX TAEMA PB
Sidefylling (UC)

SF-låsing TF-låsing TF-påtrykking

Identifisering av hurtig frakoplingsventil (QDV)
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Low Loss
Driftsinstrukser for Low Loss

1. For å sjekke apparatets flytende oksygennivå, se side 9.

2. Sjekk trykkmåleren på Low Loss-enheten for å kontrollere at
indikatoren står i normalt område (innenfor den skraverte
sektoren).

Pass på. Den bærebare enheten må ikke fylles dersom
trykkmåleren angir unormale nivåer.

3. Fyllingskoplingene renses på både Low Loss- og den bærbare
enheten med en ren, tørr, lofri klut.

Advarsel. Ettersom fukt kan føre til at utstyret fryser seg
fast og føre til lekkasje i fyllingskoplingene skal disse
koplingene være tørre.

4. Kontrollknappen på den bærbare enheten slås av ved å
sette den på (0).

5. Deretter følges fyllingsinstruksene for den bærbare
enheten.
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Liberator
Driftsinstruks

1. Følgende tabell brukes veiledende for beregning av hvor lenge Liberator'en skal kjøres.

Merknad: Tider er angitt i dager og timer (format: 00-00)
Merknad: De nominelle tidene er beregnet for ideelle tilstander, dvs maksimal fylling, nøyaktige strømhastighet, gunstig tapshastighet, at Liberator'en ikke er i bevegelse, osv. Disse

tidene er de maksimale forventede tidene.
Merknad: Individuelle resultater vil være forskjellige.

FCV-innstilling

Modell Av .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 Nominell 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 Nominell 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 Nominell 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 Nominell 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 Nominell 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 Nominell 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. For å sjekke nivået for flytende oksygen vha
væskenivåsmåleren:

• Knappen oppå enheten holdes nede i minst to
sekunder. LED-lysene vil da vise innholdsnivået.

Pass på: Liberator-systemet er tomt, dersom kun
det første røde LED-lyset er tent.

• Dersom indikatoren viser lavt batteri når knappen
trykkes inn bør helsestellspersonalet informeres neste
gang Liberator'en fylles.

Merknad. Liberator'en vil fortsette med å levere
oksygen så lenge det er oksygen i apparatet selv om
lampen for lavt batteri lyser opp.

Liberator/Low Loss

GEN 4 Meter
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Liberator
Forsigktig. For å sikre korrekt strømhastighet skal det
sjekkes at koplingene er tette og lekkfrie.

3. Det koples en luftfukter på DISS-koplingen levert av
helsestellsleverandøren.

• Luftfukterflasken fylles med destillert vann opp til det
korrekte nivået som angitt i luftfukterveiledningen.

• Åndedragskanylen settes på oksygenrørkoplingen på
luftfukteren.

4. Strømkontrollknappen dreies med uret inntil den
ordinerte strømhastigheten (nummer) ses i knappevinduet
og man merker en positiv sperrehake.

Pass på. Knappen må ikke stilles høyere enn det
maksimale angitte strømhastigheten. Dersom
kontrollknappen stilles mellom strømhastighetene vil
det oppstå en oksygenstrøm som ligger utenfor den
angitte. Bobler i luftfukterflasken viser at det er en
oksygenstrøm.

*Luftfukterflaske og kanyle er ikke medlevert
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5. Åndedragskanylen innstilles på korrekt stilling for behagelig
åndedrett.

6. Dermed bør det flyte oksygen. For å være sikker bør man
sjekke at det er bobler i luftfukterflasken.

7. Under visse miljøforhold og etter vedvarende bruk kan det
oppstå for mye is på Liberators varme- og åndedragsviklinger
innenfor dekket. For å forhindre denne isingen bør apparatet
tines opp mellom oksygenpåfyllinger.

Pass på. Strømkontrollknappen må alltid settes på av
(0-stillingen) når apparatet ikke brukes.

.

For å tine opp apparatet gjøres følgende:

• En bærbar enhet fylles opp slik at det er mulig å
motta oksygen mens Liberator'en tines tint opp.

• Liberatorens strømkontrollknapp settes på 0 og man
lar apparatet bli oppvarmet til romtemperatur, som
vises av at isen på apparatet smelter vekk.

• Kondenseringsoppsamlingsflasken sjekkes ofte under
opptiningen og tømmes etter behov.

• Dersom den bærbare enheten blir kjørt tom før
Liberator'en er fullt opptint kan den fylles opp som
nødvendig.
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gjenvinningssted når apparatet ikke skal brukes lenger, ifølge
Direktivet for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Våre produkter etterkommer reglene i Direktivet for begrensning
av farlige stoffer (RoHS). De inneholder ikke mer enn
spormengder av bly og andre farlige stoffer.

Tilbehør

Det kan medleveres en valgfri rullefot for alle modeller. De fem
trinsene muliggjør lettvint flytting av enheten og gir høy
stabilitet.

Rensestandard

Advarsel. Det må bare renses etter at enheten er tom
og utluftet.

• Rensingen foregår ved å påføre et vanlig
glassrensemiddel på en lofri klut og tørke av de
utvendige flatene. Pass på at det ikke kommer
glassrensemiddel på noen av de innvendige delene eller
ventilene.

• La apparatet tørke fullstendig før bruk.

Merknad for helsestellspersonale. For
gjenbehandlingsprosedyre henvises til de pågjeldende
servicebruksanvisningene.

WEEE og RoHS

Dette symbolet er for å påminne eierne av
utstyret om å returnere det til et
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