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lt er en farveløs og lugtfri luftart, som hverken kan ses eller smages. Ilt er i sig
elv ikke brændbar, men luftarten er stærkt brandnærende.

år iltindholdet i luften stiger, øges brandrisikoen og det er derfor nødvendigt
t kende de risici, som er forbundet med brugen af ilt.

or at du kan føle dig tryg ved at bruge din ilt, har vi beskrevet d ting du skal
ære opmærksom på.

Brugervejledninger Læs brugervejledningerne grundigt igennem, så du
ved hvordan dit ilt-udstyr virker.

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

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

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

Sikker brug af ilt
ygning forbudt Rygning er IKKE TILLADT i rum, hvo
placeret eller anvendes. Ilt udgør en
røg ødelægger ilt-udstyret.

ikkerhedsafstand Hold min. 2 meters afstand fra dig se
åben ild som f.eks. cigaretter, lys, bræ

lt-briller Læg aldrig en ilt-brille fra dig uden at
ilt-udstyret.

år ilten ikke er i brug Sluk for ilten når du ikke bruger den,
at berige sengetøj, tæpper o. lign. me

ølg lægens ordination Ilt er en medicinsk behandling og som
anden medicin, skal du følge lægens
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Adgang til ilten Opbevar ilt-udstyret forsvarligt og røgfrit. Uvedkom-
mende personer må ikke have adgang til udstyret.

Antal ilt-flasker hjemme Begræns antallet af ilt-flasker i hjemmet til et
minimum.

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

Tørre slimhinder Tørre slimhinder kan afhjælpes med næsespray,
Spørg på apoteket efter produkter uden olie og fedt.

Ventilation Sørg for god og røgfri ventilation hvor du bruger ilten
og tildæk aldrig ilt-udstyret.

Spørgsmål Er du i tvivl om brugen af ilt, så ring til VitalAire.



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 hjælpestoffer.

VitalAire A/S
Høje Taastrupvej 42, 2630 Taastrup

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

Telefon 44 92 35 44 Sikkerhedsfolder

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.


