
Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret. Er du 
stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

Ilt-koncentrator ”DeVilbiss”
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Hvorfor ordineres supplerende ilt
Mange lider af hjerte-, lunge og andre luftvejssygdomme, og mange af dem kan 
have gavn af supplerende ilt-behandling, da kroppen kræver en stabil forsyning af ilt 
for at fungere ordentligt. Din læge har ordineret supplerende ilt til dig, fordi du ikke får 
nok ilt fra luften alene. Supplerende ilt er ikke afhængighedsskabende. 

Hvordan ilt-koncentratoren virker
Ilt-koncentratoren er den mest pålidelige, effektive og praktiske kilde til supplerende 
ilt-behandling, der er til rådighed i dag. Ilt-koncentratoren er elektrisk drevet. En-
heden adskiller ilt fra luften i rummet, der giver mulighed for høj renhed af sup-
plerende ilt. Selvom ilt-koncentratoren filtrerer ilt i et rum, vil det ikke påvirke den 
normale mængde af ilt i rummet.

Advarsel
1.  Placer ilt-koncentratoren således, at dens alarmer kan høres.
2.  Placer ikke ilt-koncentratoren i et skab eller i små, indelukkede rum.
3.  Placer ilt-slangen, så der ikke opstår knæk så ilten blokeres.
4.  Placer ilt-koncentratoren i nærheden af en stikkontakt og mindst 16 cm fra  
 vægge, gardiner og andre objekter, der kan forhindre korrekt lufttilstrømning.  
 Ilt-koncentratoren skal placeres således, at den ikke kommer i kontakt med
 forurenende emner eller dampe, og enheden skal placeres på et velventileret 
 sted, således at luftindsugningen og -udblæsningen ikke blokeres.   
 Tildæk aldrig koncentratoren med et tæppe, håndklæde, viskestykke m.v., da 
 der i modsat fald kan opstå overophedning.
5. Tilslut ikke ilt-koncentratoren til en forlængerledning. Ingen øvrige apparater bør
 være sluttet til stikkontakten.

Sikkerhedsforskrifter

 44 92 35 44 Telefon 

Tobaksrygning samt brug 
af åben ild er forbudt i 
nærheden af ilt-udstyr.

Anvend aldrig olier, fedt 
og lignende på ilt-udstyret, 
ilt kan gå i kemisk forbind-
else med fedtstofferne.

Følg altid lægens ordine-
ring af ilt. Du må kun æn-
dre forbruget efter aftale 
med din læge!

Forsøg aldrig selv at 
reparere ilt-udstyret.



Brugervejledning “DeVilbiss“

Kend din DeVilbiss
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Front 
1. Betjeningsvejledning
2. Grøn lys - i drift
3. Afbryder (I = tændt  O = slukket)
4. Flowmåler justering
5. Flowmåler, aflæses midt i kuglen
6. Overbelastningssikring
7. Ilt-udtag
8. Normal ilt-forsyning (grøn) lys
9. Low Oxygen (gul) lys
10. Service påkrævet (rød) lys
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Bagside 
11. Dæksel for service
 Timetæller
12. Håndgreb
13. Udblæsning
14. Netledning 
15. Ledningsrem
16. Luftfilter - forhindrer urenheder i at  
 komme ind i ilt-koncentratoren

Luftfilter
 Luftfilter skal rengøres mindst en gang om ugen 

1.  Fjern luftfilter, placeret på bagsiden af enheden, se nr. 16 oven for
2.  Vask i en opløsning af varmt vand og opvaskemiddel
3.  Skyl grundigt med varmt vand fra hanen, tør filteret i et håndklæde. Filteret skal  
 være helt tørt, inden genindsættelse. 
 FORSIGTIG: For at forhindre skader på produktet, skal du ikke forsøge at  
 betjene enheden uden luftfilter, eller mens filteret stadig er fugtigt.



Mindre fejlfindingsdiagram
    

VitalAire under AirLiquide Gruppen, er med sine 6.000 ansatte over hele verden, repræsenteret indenfor 
Homecare, medicinske gasser, medicinsk hygiejne samt indenfor farmaceutiske og kosmetiske hjælpestopper.

PROBLEMER MULIG ÅRSAG

Koncentratoren fungerer ikke. 
Strømindikatoren er slukket, når 
afbryderen er “On”. Akustisk alarm 
er pulserende og “Service påkrævet” 
blinker.

1. Netledning ikke sat rigtigt i stikkontakten
2. Netledning ikke sat rigtigt i på ilt-koncentratoren 
3. Ingen strøm på stikkontakten 
4. Ilt-koncentratoren “afbryder” ikke aktiveret

Koncentratoren er tændt, strømind-
ikatoren er tændt når afbryderen er 
“On”. “Service påkrævet” (rød) lys er 
tændt. Akustisk alarm kan lyde

1. Luftfilter er blokeret
2. Udstødning er blokeret
3. Blokeret eller defekt ilt-kateter/maske  
4. Blokeret eller defekt befugterflaske
5. Flowmåler indstillet for lavt

Koncentratoren er tændt, strømindika-
toren er tændt, når afbryderen er “On”, 
hørbar lavfrekvent vibration lyd opdaget

Sluk Ilt-koncentratoren. Skift til dit reserve 
ilt-system og kontakt VitalAire straks

Både det grønne “normal ilt-indhold” 
og det gule “lavt ilt-indhold” lys er 
tændt 

OSD fejl. 
Sluk Ilt-koncentratoren. Skift til dit reserve 
ilt-system og kontakt VitalAire straks

Gul “lavt ilt-indhold” lyser, eller gul lys 
og en pulserende akustisk alarm lyder

1. Luftfilter er blokeret
2. Udstødning er blokeret
3. Flowmåler indstillet for lavt

“Service påkrævet” (rød) lys er 
tændt og akustisk alarm

1. Luftfilter er blokeret
2. Udstødning er blokeret
3. Flowmåler indstillet for lavt

Ved andre problemer Kontakt VitalAire straks

Specifikationer
Dimensioner:
H x B x D: (62.2 x 34.2 x 30.4 cm)

Vægt: 16,3 kg. 

Lydniveau: 45 dBA i gennemsnit

Iltprocent: 1-5 LPM=93%±3%

Strømforbrug:
310 watt i gennemsnit
275 Watts ved 2.5 LPM & herunder

Den synlige “lav iltindikator” aktiveres på 
følgende måde: 
84% ± 2% (Den akustiske alarm vil advare på 
ca. 75%. På mindre end 60%, “kræves serv-
ice” det røde lys vil aktivere.)

Afgangstryk: 8.5 psig (58.6 kPa)

Miljømæssige grænseforhold:
- Apparatet må kun anvendes i lodret position.
- Omgivelsestemperaturer på mellem 5 °C og 35 °C.
- Apparatet må ikke anvendes i fugtige rum.


