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ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ANVÄNDNING AV SYRGAS
• Syrgas är inte lättantändlig men accelererar förbränningen av material. För att undvika eventuell
brandrisk ska VisionAire™ hållas på avstånd från alla lågor, glödkällor och värmekällor
(cigaretter), samt från lättantändliga produkter som olja, smörjmedel, lösningsmedel, aerosol etc.
• Enheten får inte användas i explosiv atmosfär.
• Undvik att låta syrgas ansamlas på stoppade säten eller andra tyger. Om koncentratorn är
igång när den inte levererar syrgas till en patient, ska den placeras så att gasflödet späds ut i den
omgivande luften.
• Placera enheten i ett ventilerat utrymme som är fritt från rök och atmosfärisk förorening, minst
30,5 cm från andra föremål.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV ENHETEN
• Använd medföljande kabel och kontrollera att elspecifikationerna på vägguttaget motsvarar
uppgifterna på märkplåten på maskinens baksida.
• Vi rekommenderar att förlängningssladdar eller adaptrar inte används, eftersom de kan orsaka
gnistor och därmed medföra brandrisk.
• VisionAire™ får endast användas för syrgasbehandling och endast enligt läkarordination.
Anvisningarna om daglig duration och flöde måste följas, eftersom patienten annars kan utsättas
för hälsorisker.
• Enheten får inte användas i särskilt magnetiska miljöer (MRT etc.).
Handboken innehåller instruktioner och säkerhetsföreskrifter för ”användaren” av utrustningen,
vilken enligt AirSep kan kallas ”patienten”, ”kunden” eller vissa andra relaterade termer i olika delar
av världen.
Endast personer som har läst och förstått handboken i sin helhet är
behöriga att använda VisionAire™. VisionAire™ har ett ljudlarm som varnar
användaren om fel uppstår. Användaren får därför inte avlägsna sig från enheten längre än att
han/hon kan höra larmet och måste därför bestämma det maximala avståndet med utgångspunkt
från den omgivande miljön.
Överensstämmer med EN 60-601 (§ 6.8.2 b):
”Tillverkaren, montören, installatören eller importören anses inte vara ansvariga för säkerheten,
tillförlitligheten eller enhetens specifikationer, om inte:
- Montering, armatur, förlängningar, justeringar, modifieringar eller reparationer, har utförts av
personer som godkänts av parten i fråga.
- Elinstallationen för de aktuella lokalerna uppfyller IEC-bestämmelserna.
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- Utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen.” Om reservdelar som använts för det
periodiska underhållet, utfört av en godkänd tekniker, inte uppfyller tillverkarens specifikationer,
anses inte tillverkaren vara ansvarig i händelse av en olycka. Öppna inte enheten när den är
påslagen: risk för elektriska stötar. Enheten uppfyller kraven i det europeiska direktivet 93/42/EEG,
men driften kan påverkas av andra enheter som används i närheten, t.ex. diatermiutrustning
och elektrokirurgisk högfrekvensutrustning, defibrillatorer, utrustning för kortvågsbehandling,
mobiltelefoner, kommunikationsradio och andra bärbara enheter, mikrovågsugnar, induktionsplattor
eller leksaker som styrs av en fjärrkontroll och mer allmänna elektromagnetiska störningar som
överskrider de nivåer som specificeras i standarden EN 60601-1-2.

I. Beskrivning
VisionAire™ är en syrgaskoncentrator avsedd att användas för syrgasbehandling i hemmet eller
på sjukhus. Den levererar ett kontinuerligt syrgasflöde genom att separera syre och kväve som
finns i omgivningsluften.
VisionAire™ är ergonomisk och enkel att använda. Med en enda ratt för inställning av flödet kan
enheten att enkelt ställas in på det ordinerade flödesvärdet.
Obs: angiven prestanda gäller endast VisionAire™ med de tillbehör
tillverkaren rekommenderat.

I. 1. Framsida (Fig. I. 1

1 Strömbrytare
2 Överspänningsskydd
3 Timmätare
4 Syrgasuttag
5 Ratt för flödesinställning (l/min.)
6 Säkerhetsinstruktioner
7 Syrgasmonitorns LED

I. 2. Baksida (Fig. I. 2
8 Urtag för luftfuktare
9 Märkplåt
10 Elkabel

I. 3. Installation av luftfuktare (valfritt) (Fig. I. 3
11 Luftfuktare
12 Luftfuktararmatur
13 Luftfuktarens syrgasuttag
14 Luftfuktarslang
15 Syrgasslang/kanyl
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II. STARTA UPP / INSTALLATION
II. 1. Användning vid direkt syrgasbehandling.
a - Se till att strömbrytaren står i läge 0.

b - Om enheten används med luftfuktare:
Skruva av locket på flaskan och fyll den med vatten upp till markeringen (se anvisningarna till
luftfuktaren). Skruva sedan fast locket på luftfuktarflaskan så att
den inte läcker.
c - Anslut syrgasslangen till luftfuktarens utloppsmunstycke eller
anslut näskanylerna till koncentratorn. Slangen mellan patienten
och VisionAire™ bör vara kortare än 15 meter, för att
säkerställa tillfredsställande syrgasflöde.
d - Se till att alla delar är korrekt anslutna, så att inga läckor uppstår.
e - Anslut elkabeln till vägguttaget.
f - Ställ in strömbrytaren i startposition - I. Ett larmtest utförs
automatiskt när maskinen slås på (detta test tar cirka 5 sekunder). Obs: Om enheten har stått
oanvänd en längre tid, måste den vara påslagen under några
minuter innan strömavbrottslarmet aktiveras.
g - Vrid ratten för flödesinställning (5) till LPM-inställning. LPMinställningen på flödesmätaren ska dela flödesmätarens boll i
mitten.
h - Kontrollera att syrgas flödar ut ur administreringsenheten
(näskanyler eller annan) genom att placera mynningen/mynningarna
på ytan av ett glas vatten. Flödet ska göra så att vattenytan rör sig.
i - Justera näskanylen.
Anmärkning: optimal syrgaskoncentration erhålls cirka tio minuter efter det att enheten har
aktiverats (90 % av koncentrationen erhålls efter cirka 5 minuter).
När behandlingen ska avslutas ställs strömbrytaren i läge 0 så att enheten stoppas. Syrgas
fortsätter att flöda i cirka 1 minut efter det att enheten har stängts av.
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III. RENGÖRING
III. 1. Rengöring

Endast utsidan av VisionAire™ ska rengöras med en torr trasa eller, om det är nödvändigt,
en fuktad svamp med rent vatten, eller tvål och vatten, och sedan torkas noggrant. Aceton,
lösningsmedel eller andra lättantändliga produkter får inte användas. Använd inte pulver med
slipande verkan.

III. 2. Daglig desinfektion

Eftersom det sitter ett produktfilter i enheten, ska daglig desinfektion endast utföras på utvändiga
tillbehör för syrgasbehandling: luftfuktare, näskanyler (se respektive bruksanvisning).

Följande föreskrifter måste följas som ett minimum:
• Luftfuktare:
Daglig:
- töm ut vattnet från luftfuktaren.
- skölj luftfuktarens flaska under rinnande vatten.
- Fyll luftfuktaren med vatten upp till markeringen.
Regelbundet:
- Desinficera utrustningen genom att doppa den i desinfektionslösning (i allmänhet rekommenderar
vi vatten med lite klorin).
- Skölj och låt torka.
- Se till att tätningen på luftfuktarens lock är i gott skick.
• Enheter för syrgasadministrering:
Följ tillverkarens instruktioner.
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IV. ANVÄNDBAR INFORMATION
IV. 1. Tillbehör och reservdelar

Tillbehören som används med VisionAire™ måste:
- vara syrgaskompatibla,
- vara biokompatibla,
- uppfylla de allmänna kraven i det europeiska direktivet 93/42/EEG.
Anslutningarna, slangarna och näskanylerna måste vara avsedda för syrgasbehandling. Kontakta
din distributör för att beställa dessa tillbehör.
Anmärkningar:
• Användning av vissa administreringstillbehör som inte är specifierade för användning till denna
koncentrator, kan försämra dess prestanda och göra tillverkarens garanti ogiltig.

IV. 2. Material i direkt eller indirekt kontakt med patienten
Koncentratorhölje ................................. Valtra/ABS/Polystyren
Elkabel . ........................................................ PVC
PÅ/AV-strömbrytare ...................................... Termoplastisk
Hjul ............................................................... Nylon
Ratt för flödesinställning ............................... ABS/Polykarbonat
Gasutttag . .................................................... Polykarbonat
Tryckta etiketter ............................................ Lexan

IV. 3. Driftprincip

Kompressorn skickar filtrerad omgivningsluft till en grupp ventiler, som släpper igenom
komprimerad luft till den producerande kolonnen. Kolonnerna innehåller ett molekulärt filter som
absorberar kväve och låter syre passera. Syrgasen dirigeras sedan till en tryckreduceringsventil via
flödeskontrollventilen till syrgasuttaget.
Under denna tid är den kolonn som “regenereras” ansluten till omgivningsluften och en ström av
syrgas passerar igenom den (från kolonnen ”i produktion”). När en kolonn är i produktion, befinner
sig därmed den andra kolonnen i en kväveabsorptions- eller “regenererings”-fas. Syrgasen passerar
slutligen genom ett produktfilter som är placerat strax före uttaget för syrgasbehandling.

AirSep® Corporation		

5-SV

SV

VisionAire™

IV. 4. Larm - Säkerhetsanordningar
IV. 4. 1. Larm
• Ingen spänning detekteras
Vid strömavbrott utlöses ett enstaka intermittent ljudlarm.
• Driftfel:
Om distributionen upphör, utlöses flera intermittenta ljudlarm.
IV. 4. 2. Säkerhetsanordningar
• Kompressormotor:
Termisk säkerhet säkerställs genom en termostat som sitter i statorlindningen (135 ± 5°C ).
• Elskydd för VisionAire™:
Ett överspänningsskydd sitter på framsidan, fig. I.1 (2).
• Säkerhetsventil:
Säkerhetsventilen sitter på kompressorns uttag och är kalibrerad till 2,8 bar.
• Klass II-enheter med isolerade höljen (IEC 601-1- standard).

IV. 5. Syrgasmonitorfunktion (valfritt - obligatoriskt för Europa och
vissa andra länder)
IV. 5. 1. Driftprincip för syrgasmonitorn (indikationsmodul för syrekoncentration)
Syrgasmonitorn är en elektronisk modul med kapacitet att kontrollera den effektiva
syrekoncentration som levereras från VisionAire™ -koncentratorn.
Syrgasmonitorn upptäcker om koncentrationen sjunker under den förinställda nivån och aktiverar
då ett ljud- och ljuslarm. En gul LED-lampa indikerar att koncentrationen understiger den
specificerade nivån.
När den gula LED-lampan lyser i mer än 15 minuter, utlöses flera intermittena ljudlarm.
Obs: När VisionAire™ startas, fungerar syrgasmonitormodulen enligt följande:
1) utöver det normala VisionAire™-testet, tänds syrgasmonitorns gula LED-lampa.
2) normalt lyser LED-lampan under några minuter (maximalt 10 minuter) till dess att den levererade
gaskoncentrationen uppnår och överstiger det specificerade värdet.
3) Därefter släcks den gula LED-lampan, vilket betyder att koncentratorn fungerar som den ska.
IV. 5. 2. Underhåll av syrgasmonitormodulen:
- Inget särskilt underhåll krävs. Larmutlösaren är förinställd och dessa inställningar behöver inte
ändras.
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IV. 6. Tekniska specifikationer
Mått: D x B x H: 29,2 x 35,8 x 52,8 cm.
Vikt: 13,6 kg.
Ljudnivå: 40 dBA
Flödesvärden:
1 - 5 l/min.
Normalt syrgasinnehåll:
• 90% +5,5%/-3%.
(värden vid 21°C och ett atmosfäriskt tryck på 1013 mbar). Max. flöde: 5 l/min. Maximalt
utgångstryck är 55kPa.
Matarspänning:
• 220 - 240 V - 50 Hz Europa / 115 V – 60 Hz / 220 - 240 V – 60 Hz (andra
länder, beroende på version)
• Använd medföljande kabel och kontrollera att elspecifikationerna på vägguttaget motsvarar
uppgifterna på märkplåten på maskinens baksida.
• Genomsnittlig effektkapacitet: 290 watt
Klass II
Typ B
1,5 ampere (220 - 240 V).
3,0 ampere (115 V).
Filter:
Före syrgasuttaget: ett produktfilter < 0,30 µm.
Luftcirkulation:
En fläkt kyler kompressorfacket.

Miljöförhållanden:
Angiven prestanda (särskilt syrgaskoncentrationen) gäller vid 21°C och 1013 mbar. Prestandan
kan ändras vid andra temperaturer och lufttryck.
- Enheten bör helst förvaras och transporteras stående upprätt.
- Enheten får endast användas stående upprätt.
- Omgivningstemperatur mellan 5°C och 40ºC (drifttemperatur för 115 VAC-enheter).
- Omgivningstemperatur mellan 5°C och 35ºC (drifttemperatur för 220-240 VAC-enheter).
- Kan förvaras vid temperaturer mellan -20°C och 60°C .
- Relativ luftfuktighet upp till 95% (icke-kondenserande).
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IV. 7. Symboler - Förkortningar

I

: PÅ

0

: Av (strömmen är avstängd).
: Typ B-enhet
: Klass II-enhet
: Rökning förbjuden.

0459

:U
 ppfyller direktivet 93/42/EEG upprättat av
godkänd organisation nr 0459.
: Exponera inte enheten för öppen eld.
: Ska hållas fri från smörjmedel.
: Se medföljande dokument

.

: Montera inte isär.
: Se bruksanvisningen.
: Varning: enligt federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av
legitimerad sjukvårdspersonal

.

: Enheten ska alltid stå upprätt.
: Ömtålig - hanteras varsamt.
: Varningslampa för syrgaskoncentration
: WEEE-direktivet

IV. 8. Avfallshantering

Allt avfall från VisionAire™ (patientkrets etc.) måste kasseras på lämpligt sätt.

IV. 9. Omhändertagande av enheten

För att skydda miljön, får koncentratorn endast omhändertas på lämpligt sätt.
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IV. 10. Felsökning
Observationer
0-I-knappen är i läge PÅ (ON).
Enheten fungerar inte. Det enstaka
intermittenta ljudlarmet piper.

Troliga orsaker
Elkabeln är inte korrekt ansluten.
Strömavbrott.

Lösningar
Kontrollera kabelanslutningen.
Återställ vid behov
överspänningsskyddet (2)
genom att trycka på knappen (2).
Kontrollera lokalens säkringar eller
överspänningsskydd.

Indikatorn för syrgaskoncentrationen Syrgaskoncentrationen är för låg.
fortsätter att lysa gult.

Kontakta din distributör.

Larmtestet fungerar inte.

Internt elfel.

Kontakta din distributör.
Obs: om enheten har stått oanvänd
en längre tid, måste den vara
påslagen under några minuter innan
strömavbrottslarmet aktiveras.

0-I-knappen står i läge PÅ (ON)
och kompressorn fungerar, men
det finns inget flöde. Ljudlarmet
piper.

Den pneumatiska anslutningen
är trasig eller så har ett
kompressorproblem uppstått.

Stoppa enheten genom att trycka
på 0-I-knappen och kontakta din
distributör.

0-I-knappen står i läge PÅ (ON)
och kompressorn fungerar, det
finns flöde, men ljudlarmet piper.

Internt elfel.
Pneumatiskt kretsfel.

Stoppa enheten och kontakta din
distributör.

Kompressorn stannar i mitten av
cykeln och startar sen igen efter
några minuter.

Kompressorns termiska
säkerhetsanordning har utlösts.
Fläkten fungerar inte.

Stoppa enheten och vänta tills den
svalnar. Kontrollera att patientkretsen
inte blockerats. Starta igen. Om
enheten inte startar, kontakta din
distributör.

Syrgasflödet hindras vid
näskanylens mynning.

Slangen har lossnat eller så är
luftfuktaren inte tät.

Kontrollera gastillförselkretsen.

Flödet vid näskanylens mynning
är ojämt.

Pneumatiskt kretsproblem.

Kontakta din distributör.

Europeisk representant:
Gavin Ayling
9 Bungham Lane
Penkridge Stafford
Staffordshire ST19 5NH England
E-post: eurorepcontact@airsep.com
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