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Bærbar ilt-koncentrator 

Flytransport
Din FreeStyle Comfort er egnet til brug om bord på fl y og opfylder alle krav fra den amer-
ikanske Federal Aviation Administration (FAA). Kontakt rejseselskabet mindst 48 timer før 
afrejsen for at informere dem om, at du rejser med en FreeStyle Comfort. FAA kræver ikke, 
at passageren konsulterer sundhedspersonale, før en FreeStyle Comfort POC anvendes om 
bord på et fl y. Du kan dog have interesse i, at konsultere følgende med sundhedspersonalet: 
• Eff ekten af en trykisoleret kabine (kabinetrykhøjden kan nå 8.000 fod) på dit iltbehov. - Nogle ilt-brugere behøver en 
højere indstilling af ilt i et fl y, på grund af kabinetrykhøjden. Dine iltbehov på rejsetidspunktet, og hvorvidt dine behov 
har ændret sig, siden FreeStyle først blev ordineret eller under den seneste konsultation med sundhedspersonale.
VIGTIGT: Flyselskaber kan kræve, at du medbringer tilstrækkeligt mange batterier til at strømforsyne enheden i mindst 
150 % af fl yvningens forventede maksimale varighed.

For at forhindre kortslutninger, skal de ekstra batterier beskyttes individuelt,WWW ved at blive anbragt i den oprindelige 
emballage eller ved anden terminalisolering, f.eks. ved at sætte tape hen over udsatte terminaler eller ved at anbringe 
hvert batteri i en separat plastikpose eller et beskyttelsesetui, og de må kun transporteres i håndbagagen.

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.

Batteri tid
Denne tabel er vejledende og beregnet ud fra 20 indåndinger i minuttet. Udstyret afl æser vejrtrækningsfrekvens, og er 
der behov for mere eller mindre ilt, vil varigheden ændre sig. Det vil altid være en god ide, at teste aktivitesbehov.

Rengøring
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Indstilling Ilt-fl ow 1 små batteri 2 små batteri 1 stort batteri 2 store batteri
1 210 ml/min. 8:00 min. 16:00 min. 16:00 min. 32:00 min.
2 420 ml/min. 4:00 min. 8:00 min. 8:00 min. 16:00 min.
3 630 ml/min. 3:00 min. 6:00 min. 6:00 min. 12:00 min.

4 840 ml/min. 2:15 min. 4:30 min. 4:30 min. 9:00 min.

5 1050 ml/min. 2:00 min. 4:00 min. 4:00 min. 8:00 min.

FreeStyle® Comfort®

 

Specifi kationer
Med enkelt batteri
Dimensioner: 25,4 x 7,9 x 18,5 cm
Vægt: 2,3kg. 
Lydniveau: 39,93 dBA i gennemsnit
Iltprocent: 90 % (+5,5 %/-3 %)
Strøm: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Puls vol. ved 20 BPM
1. 11 ml  210 ml/min.
2. 22 ml  420 ml/min.
3. 33 ml  630 ml/min.
4.  44 ml  880 ml/min.
5.  52 ml             1050 ml/min.
+/- 15% eller 2 ml (mere end 20 puls i min.)

FAA
Godkendt

Enheden er vedligeholdelsesfri. Filtre inde i enheden er beregnet til at vare enhedens 
levetid. Brugeren af denne enhed bærer ansvaret for nedenstående vedligehold-
elsesprocedurer. 
Ugenligt - Rengøring af to luftfi lter:

1. Fjern de to fi ltre fra forsiden, ved at trykke den tilsvarende tap opad og trække den udad.
2. Vask begge fi ltre i en varm opløsning af sæbe og vand.
3. Skyl fi ltrene grundigt, og fjern overskydende vand med en blød, fnugfri klud. Sørg 

for, at fi lterene er helt tørre, inden de sættes på plads.
4. Isæt de rene, tørre fi ltre igen.

Træk batteriudløserknappen 
nedad og væk fra FreeStyle 
Comfort. Samtidig med at 
denne knap HOLDES NEDE, 
skal du føre batteriet ud, ved 
at trække det væk fra kon-
centratoren.

Hvis du vil kontrollere batteriets 
ladetilstand, når det ikke er sat i, skal 
du lægge batteriet fl adt ned og trykke 
på knappen TEST. Batterimålerindika-
torerne til højre for knappen TEST, 
tændes for at angive batteripakkens 
ladetilstand (25-100 %).

Udskift batteri/ bordoplader

FreeStyle Comfort ekstern bordoplader
til at oplade dine ekstra batteripakker, mens de 
ikke er i brug på din bærbare iltkoncentrator. 
Perfekt til aktive brugere, der har brug for ekstra 
batterier eller rejser ofte og altid skal have en 
fuld opladning klar til at gå!

 44 92 35 44 Telefon 



Brugervejledning “FreeStyle Comfort“

Sikkerhedsforskrifter

Lær din FreeStyle Comfort at kende

Brug af strømkilde 
Til brug i bil/fritidskøretøj/båd/privatfl y
Tilslut DC-stikket til strømkilden. Stikket skal forblive på plads.
Et ikon vises på displayet,
der angiver, at ekstern strøm er tilsluttet og fungerer korrekt.
Sørg for at bilens DC udtag understøtter minimum 15 Amp., 
hvis ikke kan belastningen beskadige bilens sikring og ledningsnet.

Brug af AC fra 110 til 240 V 
Kan bruges i alle lande der har en AC spæn 
ding   mellen 110 og 240 V. 
Husk at medbringe en overgangs adapter, hvis 
det er  påkrævet.

Produktet tåler ikke:
Inaktivitet i en længere periode, bør anvendes mindst 2 timer om ugen, for at fungere optimalt.
At blive tabt, eller tildækket, produktet kræver tilførelse af ny luft under anvendelse.

Det anbefales, at bruge dette produkt under aktivitet, både inde, udendørs og under transport.

Tobaksrygning samt brug af åben ild, er forbudt i nærheden af produktet.

Følg altid det angivne ilt-trin. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Hold altid en sikkerheds afstand til åben ild på mindst 2 meter

Dit ilt-trin ________

Valg af fl ow + & -

Tænd/slukDisplay

Alarm-
visning

Display
Flow
indstilling

Bolus 
indikator

Batteri-
visning

Batteri-
procent

Opladning

Iltudtag

Remfastgørelse

Luftudgang

Kontrolpanel
Display

Batteripakke

Luftindtag/fi lter

Dæksel til 
strømstik

Luftindtag/fi lter

Udløserknap til batteri 

Remfastgørelse

Set forfra

Set ovenfra

1

Meny knap

Anbring FreeStyle Comfort et sted, der er egnet til anvendelsen. Koncentratoren skal være godt 
ventileret således, at luftindtagsfi ltrene og luftudtaget ikke blokeres.

2 3

Installer batteriet 
Før batteriet indad, indtil du 
hører et klik, som bekræfter, 
at det er låst fast.

Bæretaske
Anbring systemet i bunden af 
tasken, og sørg for at placere 
fi ltrene og batteriåbningerne 
korrekt. Luk lynlåsen rundt om 
bunden af tasken.

Næsekanyle (Ilt-brille)
Tilslut en næsekanyle til iltud-
tagsstudsen. Sørg for, at
den er tilsluttet korrekt inden 
brug.

54

Tænd 
Ved at trykke på tænd/
sluk-knappen. Der udsendes 
et kortvarigt lydsignal, som 
angiver, at enheden er tændt.

Flow 
Vælg den foreskrevne fl owind-
stilling ved hjælp af knappen til 
øgning (+) eller reduktion (-) af 
fl ow.

6

Menu, undervisning påkrævet
Fire menuskærmbilleder:
1. Statusskærmbillede
2. Flytilstand (TIL/FRA)
3. Følsomhed: justerbar (1-5)
4. autoSAT (TIL/FRA)

Kom godt i gang 
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