
Sikker brug af ilt.
Rejse med ilt 

& praktiskeoplysninger

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du sikkert og trygt bruger ilt.
Er du stadig i tvivl om brugen af ilten, anbefales du at kontakte os.

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

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.

Sikkerh
edsfolder

Ilt-bruger:

Ilt-dosering:   ____  l/min.   Timer:  ____       

  Ilt-dosering i aktivitet: ____l/min.     

• Leverandør     44 92 35 44
• Iltsygeplejerske

• Læge/hospitalsafd.

• Hjemmepleje

• Ilt-instruktør

   AIRVO    Luft-fl ow___      Ilt-fl ow ___       Ilt-  ___% 

  FUGT MR850

Brugeroplysninger

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

 44 92 35 44 Telefon 

 44 92 35 44 Telefon 



Vær opmærksom på

Praktiske oplysninger

Sikker brug af ilt. Rejse med ilt  & praktiskeoplysninger

Ilt er en farveløs og lugtfri luftart, som hverken kan ses eller smages. Ilt er i sig selv ikke brændbar, 
men luftarten er stærkt brandnærende. 
Når iltindholdet i luften stiger, øges brandrisikoen og det er derfor nødvendigt at kende de risici, som 
er forbundet med brugen af ilt.
For at du kan føle dig tryg ved at bruge din ilt, har vi beskrevet de ting du skal være opmærksom på.

Rygning forbudt

Sikkerhedsafstand

Brug af åben ild 

Ilt-briller 

Når ilten ikke er i brug

Følg lægens ordination

Brugervejledninger

Værktøj

Brug aldrig olie

Bærbart udstyr

Adgang til ilten

Ansigts- og håndcreme

Tørre slimhinder

Ventilation

Spørgsmål

Rygning er IKKE TILLADT i rum, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes. 
Ilt udgør en brandfare og røg ødelægger ilt-udstyret.

Hold min. 2 meters afstand fra dig selv og hen til åben ild som f.eks. ciga-
retter, lys, brændeovn o. lign.

Før anvendelse af ild skal du stoppe ilt-behanlingen i mindst 15 min. 
for at ilten som har ophobet sig i dine tøj, ikke udgør nogen forhøjet 
brand risiko 

Læg aldrig en ilt-brille fra dig uden at slukke for ilt-udstyret.

Sluk for ilten når du ikke bruger den, for at undgå at berige sengetøj, 
tæpper o. lign. med ilt.

Ilt er en medicinsk behandling og som med al anden medicin, skal du følge 
lægens anvisning.

Læs brugervejledningerne grundigt igennem, så du ved hvordan dit ilt-ud-
styr virker.

Brug aldrig værktøj på ilt-udstyret og forsøg aldrig selv at reparere det. Er 
der noget galt med udstyret, så ring til os.

Smør aldrig udstyret med olie, da olie og ilt sammen udgør en risiko.

Bærbart ilt-udstyr skal bæres i den taske, der er konstrueret og udleveret 
specielt til formålet.

Opbevar ilt-udstyret forsvarligt og røgfrit. Uvedkommende personer må 
ikke have adgang til udstyret.

Når du køber cremer til ansigt og hænder, så bed om produkter der er 
egnede til brug sammen med medicinsk ilt.

Spørg på apoteket efter produkter uden olie og fedt.

Sørg for god og røgfri ventilation hvor du bruger ilten og tildæk aldrig ilt-ud-
styret.

Er du i tvivl om brugen af ilt, så ring til din iltsygeplejerske / VitalAire.

Ilt-bruger
Som ny iltbruger er det vigtig du er tryg i sikker brug af udstyret. Derfor har vi planlagt et opfølgende 
besøg hvor du også får en grundig vejledning i sikker brug af udsyret. På bagsiden af denne folder 
har du oplysninger på:

• Tid og dato for opfølgende besøg
• Angivelse af den ordinerede iltdosering/ timer og om der anvendes fugter
• Leverandør
• Iltsygeplejerske
• Ansvarlig læge/hospitalsafdeling
• Eventuel Hjemmepleje

Patient bestillinger
Bestillinger kan ske på fl ere måder: til kontoret på telefon 44 92 35 44 alle hverdage 
mandag. – torsdag mellem 8:00 – 16:00 fredag mellem 8:00 – 15:30, 
hjemmeside vitalaire.dk døgnet rundt, bliver besvaret i kontorets åbningstid,
e-mail kontakt@vitalaire.dk døgnet rundt, bliver besvaret i kontorets åbningstid.

Svigtende udstyr og tvivlsspørgsmål
Du kontakt kan VitalAire året rundt på 44 92 35 44, der vil altid være en ilt-instruktør på vagt, som 
kan afhjælpe akutte problemstillinger.

Service og kontrol af udstyr
Ilt udstyret bliver serviceret og kontrolleret mindst hver 3 måned. hvor iltslangen bliver skiftet

El refusion
På det stationære udstyr udbetales der refusion af regionen. ca. hver tredje måned

Levering af iltbriller
Der leveres iltbriller, så der er til at skifte mindst et sæt hver 14 dag. Der fi ndes fl ere forskellige slags, 
som vist herunder. 1. buet 2. lige 3. buet tragtformet 4. lige tragtformet 5. med monteret ørebeskytter.
6. Ørebeskytterne fås også løse, så man kan montere dem, præcis på den iltbrille man foretrækker.
For at undgå trykmærker og sårdannelser bag ørerne, fi ndes iltbriller også i en del super bløde ver-
sioner. 
Brug en ren fugtig klud en gang om dagen, til at tørre næsespidserne og hovedslangen af 
med. Ved fugter tilkoblet, skal udskiftning af iltbrille, kondenssamler, samleled samt iltslange ske 
minimum hver 8. dag

Ophold i Danmark og udlandet
Skønnes det mobile iltudstyr ikke hensigtsmæssigt og tilstrækkelig dækkende på rejsen for din 
ilt-behandling, sørger vi for levering i Danmark og i udlandet. Ved planlækning af rejse i udlandet er 
det første skridt, at vi forespørger om mulighederne for en professionel levering på destinationen. 
Bestil i god tid før rejsen.
Vi sørger for, at det relevante udstyr, har de godkendte dokumenter med til fl ytransport. Det er der-
for vigtigt, at vi kender det enkelte fl yselskab du skal med, for de er vidt forskellige på krav der skal 
opfyldes, før du som iltbruger bliver godkendt som passager. Nogle krav kan være, at man har fået 
foretaget en fl ytest hos egen læge. eller at man har ilt forsyning nok til 150%. af fl ytiden

Sikker brug af ilt
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