
www.vitalaire.dk

Rejseguide

Gode råd om at rejse med iltudstyr



Denne folder indeholder råd og vejledning, hvis du skal rejse med iltudstyr
Regler og sikkerhedsanvisninger kan variere fra land til land – derfor skal du altid tale 
med din rejsearrangør. Rejser du på egen hånd, skal du undersøge forholdene i det 
pågældende land/område grundigt, inden du tager hjemmefra. God rejse!

Generelle anbefalinger

 Underret VitalAire mindst 14 
dage før din afrejse

	 Planlæg din rejse, så du an-
kommer en hverdag, hvis det er 
muligt

 VitalAire kan levere ilt til dig 
lokalt i flere europæiske lande. 
Kontakt os, og hør, om du kan 
gøre brug af et VitalCard på 
netop din ferie

Iltkilde Regler Hvordan skal du transportere ilt?

Flydende ilt
Kun bærbare 
beholdere er 
tilladt

°	 Pak iltudstyret lige før afrejsen – udstyret 
skal pakkes/fastgøres, så det ligger 
sikkert

°	 Opbevar ikke brandbare væsker (benzin, 
olie osv.) i nærheden af iltkilder

°	 Ryg ikke i bilen, og luft ud jævnligt

°	 Undgå at parkere i solen, hvis du har 
iltbeholdere i bilen

°	 Tjek, at ventilerne på iltflasker, som ikke 
er i brug, er helt lukkede

°	 Pak iltudstyret ud straks efter ankomsten

Gasformig ilt
Maks. 3 
iltflasker 
anbefales

Iltkoncentrator Tilladt

Bilrejse



Husk at fortælle de ansvarlige for sikkerheden 
på feriestedet om dit iltudstyr, hvis de ikke er 
informeret i forvejen – fx hotelchefen, skibs-
kaptajnen, campingchefen osv.

Togrejse °	 Det er tilladt at medbringe bærbar beholder med 
flydende ilt og små bærbare flasker med ilt i gasform

°	 Det er kun tilladt i ikke-rygerkupéer

°	 Eventuel bærbar beholder skal altid placeres lodret

°	 Det anbefales at transportere iltflasker i en taske

Flyrejse °	 Spørg din læge, om du er i stand til en flyrejse

°	 Det er ikke tilladt at medbringe egne iltbeholdere eller 
-flasker

°	 Spørg flyselskabet, om det kan forsyne dig med ilt om 
bord på flyet

°	 Spørg VitalAire, om vi kan hjælpe dig med ilt indtil 
ombordstigningen – og i ankomstlufthavnen, hvis du 
har brug for det

°	 Giv flyselskabet god tid til at løse opgaven på 
betryggende vis

Skibsrejse
(fx krydstogt)

°	 Rederiet skal altid informeres

Kollektiv 
transport

°	 Det er tilladt at medbringe bærbart iltudstyr. Eventuel 
beholder med flydende ilt skal placeres lodret



www.airliquide.com

Kontakt

Høje Taastrupvej 42
2630 Taastrup
Telefon (+45) 44 92 35 44 · Telefax (+45) 44 92 72 07
E-mail info.denmark@vitalaire.dk
www.vitalaire.dk

Air Liquide blev grundlagt i 1902 og er nu etableret i 65 lande med 30.800 medarbejdere, og dermed verdens førende 
indenfor industrigasser og medicinske gasser og services. Gruppen tilbyder innovative løsninger baseret på konstant 
forbedret teknologi som muliggør produktionen af mange uundværlige hverdagsprodukter.

Anbefalingerne her gælder specifikt for boliger, der ikke er faste bygninger. Husk altid 
at følge samme sikkerhedsregler, som du kender fra dit hjem.

Boligtype Flydende ilt Ilt i luftform Koncentrator

Stationær 
campingvogn, 
autocamper, 
hytte

Tilladt med 
forbehold1

Tilladt med 
forbehold1

Tilladt

Telte Forbudt Forbudt Tilladt med 
forbehold1

Sejlskibe, 
småbåde

Forbudt Tilladt med 
forbehold2

Tilladt

Forbehold1 Campingchefen skal informeres og anvise en ugeneret plads. 
   Sikkerhedsafstand til varmepunkter (grill, ovn etc.): 2 m.

Forbehold2 Iltudstyret skal pakkes/fastgøres korrekt og sikkert. 
   Sikkerhedsafstand til varmepunkter (grill, ovn etc.): 2 m.
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