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Liberator/Low Loss
• Jos laite pääsee vahingossa kaatumaan, nosta se heti

varovaisesti pystyasentoon. Jos nestehappea vuotaa
ulos, poistu välittömästi paikalta ja soita
terveydenhuoltoon.

• Älä koske laitteen jäätyneisiin osiin.

• Älä säilytä tai käytä kannettavaa säiliötä liitettynä
Liberator/Low Loss säiliöön.

• Sovellettavat elektromagneettisia häiriöitäkoskevat
tiedot on saatavissa vastaavasta huoltokäsikirjasta
osoitteesta www.cairemedical.com.

Muiden symbolien selitykset

Valmistajan nimi ja osoite

Valtuutettu edustaja EU-maissa

Huomio, tutustu mukana tuleviin asiakirjoihin

Ei syttyvä kaasu

Hapettavat aineet

Tyypin B potilaaseen liitettävä osa (suojaus sähköiskuilta)

Varoituksia

Lue tämä sivu huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa.

• Säiliö sisältää nestehappea, joka on erittäin kylmää:
noin -184 °C (- 300 F). Näin alhaiselle lämpötilalle
altistuminen saattaa aiheuttaa vakavan
paleltumavamman.

• Vaikka neste- ja kaasuhappi ovat palamattomia, ne
aiheuttavat muiden materiaalien tavallisesta
nopeamman palamisen. Tämä vaara, nestehapen
alhaisen lämpötilan ohella määrää tietyt
varotoimenpiteet.

• Älä käytä tai säilytä laitettasi tulenarkojen
materiaalien kuten öljyjen, rasvojen, aerosolipullojen,
liuoksien tai liuottimien läheisyydessä.

• Älä tupakoi käytön aikana.

• Älä käytä tai säilytä laitettasi sähkölaitteiden,
erityisesti hellojen, lämmityslaitteiden,
leivänpaahtimien ja hiustenkuivaajien läheisyydessä.

• Säilytä laitettasi hyvin tuuletetussa paikassa.
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Potilaan muistiinpanot
Potilaan nimi

Määrätty hapen annostelun määrä

Lääkärin puhelinnumero

Maahantuoja

Kontaktihenkilö

Maahantuojan hätäpuhelinnumero

Erikoisohjeet
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Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolella läpi ennen kuin
aloitat Liberator/Low Loss säiliön käytön.

Vain RX.

Varoitus: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu elämää
ylläpitävään käyttöön.

Varovaisuutta: Käytä Liberator/Low Loss säiliötä
ainoastaan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Varoitus: Jos laite ei toimi mielestäsi kunnolla, ota
yhteyttä terveydenhuoltoon. Älä yritä korjata tai huoltaa
yksikköä omatoimisesti.

Liberator/Low Loss
Sisällys

Johdanto 4

Säädöt 5-6

Low Loss käyttöohjeet 7

Liberator käyttöohjeet 8-11

Lisätiedot 12

• Käyttötyyppi: Jatkuva käyttö

• Suojaustyyppi sähköiskuilta: Virtalähde laitteen sisällä

• Suojauksen luokka sähköiskuilta: Tyypin B potilaaseen

liitettävä osa

• Suojausluokitus veden sisäänpääsyltä: IPX0 –

Tavanomainen laite

• Laitteisto ei sovellu käytett”väksi tiloissa, joissa on

syttyvän kaasun seosta

Tekniset tiedot:
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Johdanto

Nestehappijärjestelmä koostuu Liberator tai Low Loss säiliöstä sekä
kannettavasta säiliöstä, joka annostelee happea lääkärin antamien
ohjeiden mukaan. Tämä potilaan käyttöohje sisältää Liberator ja
Low Loss säiliöiden käyttöön liittyvät ohjeet. Toimintaa varten
katso kannettavan laitteen mukana tulevia potilaan käyttöohjeita.

Liberator on tarkoitettu kotikäyttöön. Voit ottaa happea suoraan
Liberator säiliöstä.

Low Loss on suunniteltu nestehapen säilytykseen ja kannettavan
säiliön täyttöön. Low Loss säiliötä ei ole suunniteltu annostelemaan
kaasumaista happea hengitystarkoitukseen.

Liberator/Low Loss on saatavana päältä täyttö-, kaksiosaisella päältä
täyttö tai sivusta täyttö mallina. Täytöstä huolehtii
terveydenhuoltoyksikkösi.

Kannettava yksikkö antaa liikuteltavan happilähteen pidennetylle
ajalle. Se täytetään Liberator/Low Loss säiliöstä.

Liberator/Low Loss

Dual Fill Liberator

Saatavana myös 10, 20, 37, 41, 45 ja 60 litran malleina.
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Liberator/Low Loss
Säädöt

1. Nesteenpintakytkin Gen 4

2. Virtaussäädin

3. DISS-liitäntä

4. Kannettavan säiliön varmistustappi (vain päältä täytettävä
painettava malli)

5. Kannettavan säiliön täyttämiseen kuuluvat liitännät (kts.
seuraavalla sivulla oleva QDV- venttiili)

6. Painemittari (vain Low Loss- ja 50 psi-yksiköt)

7. Hengitysventtiili
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Kannettavan
säiliön liitin:

Kotisäiliön
liitin:

QDV-tekniikka: CAIRE LINCARE CRYO2 LIFE-OX PENOX TAEMA PB
Sivusta täytettävä (UC)

SF-lukitus TF-lukitus TF-painettava

Nopean katkaisuventtiilin (QDV) tunnistaminen
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Low Loss
Käyttöohjeet

1. Säiliössä olevan nestehappipaineen tason tarkastamiseksi, katso
sivu 9.

2. Tarkista Low Loss säiliön painemittarista, että arvot ovat
normaalilukemissa (kakkupalan muotoinen alue).

Varoitus: Älä yritä täyttää kannettavaa säiliötä, jos
painemittari osoittaa normaalista poikkeavia arvoja.

3. Puhdista sekä Low Loss että kannettavan säiliön täyttöliitännät
puhtaalla, kuivalla ja nukattomalla kankaalla.

Varoitus: Näiden liitäntöjen on oltava kuivat, sillä kosteus
saattaa aiheuttaa laitteiden jäätymisen yhteen ja vuotoja
täyttöliitännöissä.

4. Käännä kannettavan laitteen virtaussäädin off-asentoon
(O).

5. Noudata kannettavan laitteen täyttöön annettuja ohjeita.
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Liberator
Käyttöohjeet

1. Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä määritellessäsi Liberator säiliön toiminta-aikaa:

Huomio: Ajat on ilmoitettu päivinä ja tunteina (00-00 -formaatti)
Huomio: ”Nimellisajat” viittaavat ihanteellisiin toimintaolosuhteisiin, esim. max. täyttö, tarkka virtausnopeus, hyvät vuotoprosentit, Liberator säiliön säilytys paikallaan. Nämä ajat ovat

ennustettuja maksimiaikoja.
Huomio: Tulokset ovat yksilöllisiä.

FVC-asetus

Malli 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 Nimellinen 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 Nimellinen 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 Nimellinen 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 Nimellinen 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 Nimellinen 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 Nimellinen 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. Säiliössä olevan nestehappitason tarkastus nesteen pinnan
osoittimella:

• Paina laitteen päällä olevaa painiketta vähintään 2
sekunnin ajan. Lue LED-asteikolta sisällön määrä.

Muistutus: Liberator on tyhjä, jos vain ensimmäinen
punainen LED-valo palaa.

• Jos alhaisen paristotason merkkivalo syttyy painikkeen
ollessa painettuna, ilmoita siitä terveydenhuoltohenk-
ilölle seuraavan Liberator säiliön täytön yhteydessä.

Huomio: Liberator jatkaa hapen annostelua niin
kauan, kunnes säiliössä riittää nestehappea, vaikka
alhaisen paristotason merkkivalo olisikin päällä.

Liberator/Low Loss

GEN 4 -mittari
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Liberator
Varovaisuutta: Varmistaaksesi oikean virtausnopeuden
tarkista, että liitännät ovat kireät ja että niissä ei ilmene
vuotoja.

3. Liitä kostutinpullo terveydenhuoltohenkilökunnan
toimittamaan DISS-liitäntään:

• Täytä kostutinpullo tislatulla vedellä ohjekirjassa
annetun lukeman tasolle.

• Liitä hengitysputkesi kostutinpullossa olevaan
happiputki liitäntään.

4. Kierrä virtaussäädintä myötäpäivään, kunnes
virtausnopeus (numeerinen) näkyy säätimen “ikkunassa”
ja tunnet positiivisen vasteen.

Varovaisuutta: Säädintä ei saa asettaa
maksimivirtausnopeutta korkeammalle. Nestehapen
virtaus yli spesifikaatiorajojen syntyy, jos virtaussäädin
asetetaan virtausrajojen väliin. Merkkinä nestehapen
virtauksesta on kostutinpullossa ilmenevät kuplat. * Kostutinpullo ja hengitysputki eivät

kuulu varustuksiin.
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5. Aseta hengitysputki oikeaan asentoon, jotta pystyt
hengittämään mukavasti.

6. Hapen annostelun pitäisi nyt olla käynnissä. Varmista näkyykö
kostutinpullossa kuplia.

7. Tietyissä ympäristöllisissä olosuhteissa ja jatkuvassa käytössä
Liberator säiliön eristävän suojuksen lämmitys- ja
hengityskierukkaan saattaa muodostua liikaa jäätä. Sulata
yksikkö nestehappitäyttöjen välillä estääksesi jään
muodostumista.

Varovaisuutta: Käännä virtaussäädin aina off-asentoon
(0-asento), kun laite ei ole käytössä.

.

Sulattaaksesi yksikön:

• Täytä kannettava säiliö, jotta voit jatkaa hapen
annostelua Liberator säiliön sulaessa.

• Aseta Liberator säiliön virtaussäädin 0-asentoon ja
anna yksikön lämmitä huoneenlämpötilaan, jonka
tuloksena on jään sulaminen.

• Tarkista sulatuksen aikana kondenssiveden
keräyspulloa useasti ja tyhjennä se vaatimusten
mukaisesti

• Jos kannettava säiliö toimii hitaasti ennen Liberator
säiliön täydellistä sulatusta, sen täyttö on tarvittaessa
mahdollista.
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(elektroniikkalaitteiden romudirektiivi) mukaisesti.

Tuotteemme noudattavat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamiseen liittyvää RoHS-direktiiviä. Ne sisältävät enintään
lyijy- tai muihin vaarallisiin aineisiin kuuluvia hiukkasia.

Lisälaitteet

Lisälaitteena saatava pyörillä varustettu teline soveltuu kaikkiin
säiliömalleihin, viisi pyörää tekevät yksikön liikuttelun helpoksi ja
takaavat vakauden.

Puhdistus standardi

Varoitus: Puhdista säiliö vasta tyhjennyksen ja
paineenpoiston jälkeen.

• Puhdista säiliö kostuttamalla nukaton kangaspala
astianpesuaineeseen ja pyyhi säiliön ulkoiset pinnat –
älä päästä astianpesuainetta sisäisiin komponentteihin
tai venttiileihin

• Anna säiliön kuivua täysin ennen sen käyttöä.

Huomio: Huomautus terveydenhuoltohenkilölle –
jälleenkäsittelymenetelmiä varten katso laitteeseen
kuuluva huolto-opas.

WEEE ja RoHS

Tämä symboli muistuttaa laitteen omistajaa siitä,
että se on palautettava käytön loputtua
kierrätyspisteeseen WEEE-direktiivin
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