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POMEMBNA INFORMACIJA ZA PREDPISOVALCA 
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Predpisan tok kisika 
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 Med počivanjem: ______________________________________________ 
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Telefonska številka zdravnika: _________________________________________ 

Naziv dobavitelja enote: ______________________________________________ 

Ime kontaknte osebe za nujne slučaje: ____________________________________ 

Telefonska številka za nujne slučaje: _____________________________________ 

Posebna navodila: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Pomembna opomba 

 

Preden začnete uporabljati enoto, pazljivo preberite predstoječa navodila o 

napravi HELIOS in se prepričajte, da ste jih pravilno in popolnoma razumeli. 

Preprečite, da bi enoto uporabljala oseba, ki ni prebrala navodil. 

HELIOS kisikov sistem uporablja samo medicinski kisik visoke čistoče, ki ga je 

predpisal vaš osebni zdravnik. 

Predstoječe navodilo je namenjeno osebam, ki bodo uporabljale ali rokovale 

z opremo z namenom, da jim omogoči varno uporabo HELIOS kisikovega 

sistema in da uporabniku nudi najboljše rezultate pri delovanju.  

Če imate dodatna vprašanja, se o delovanju naprave informirajte pri svojem 

lokalnem dobavitelju kisika. 
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SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA 

 

V predstoječen navodilu za uporabo vas bomo opozarjali s tremi vrstami opozoril: 

POZOR, PREVIDNO  in OPOMBA. Bodite pozorni na opozorila in jih pazljivo 

preberite ter se prepričajte, da ste opozorila pravilno razumeli. Vsako od navedenih 

opozoril je pomembno in je vezano na informacijo iz navodila za uporabo. 

  

WAR 

POZOR 

 

 

 POZOR opozarja na nevarnost, je uokvirjeno in ga 

spremlja simbol. Opozorilo opisuje pogoje, ki se tičejo 

vaše osebne varnosti in varnosti drugih. Spremljajo ga 

navodila, s katerimi preprečite poškodbe. 

Neupoštevanje opozoril lahko vodi do poškodb ali smrti. 

   

 

 PREVIDNO 

Opozorilo PREVIDNO nakazuje na pogoje, ki lahko 

povzročijo možne poškodbe naprave ali druge lastnine, 

ali na okoliščine, ki lahko povzročijo zmanjšanje toka 

kisika ali celo popolno prekinitev toka kisika. 

Neupoštevanje opozorila PREVIDNO lahko povzroči 

poškodbo naprave ali vodi do neuporabnosti opreme. 

NING 

OPOMBA: Opomba vas seznanja s pravilno uporabo opreme. 
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POZOR 

 

 Kisik, ki ga prejemate iz te opreme je namenjen suplementarni 

uporabi in ni namenjen podpori ali vzdrževanju življenja.  

Predstoječa oprema ni namenjena pacientom, ki bi ob prekinitvi 

doziranja utrpeli takojšnjo, trajno ali resno poškodbo zdravja. 

 

 V bližini opreme ne kadite. Ko je oprema v pogonu ne prižigajte 

cigaret in v bližini opreme ne držite gorečega tobaka.  

 

 Ne hranite vnetljivih materialov v bližini opreme. Olja, masti, 

obrazna krema, petrolejska mast se z lahkoto vnamejo in hitro gorijo 

v prisotnosti kisika. Nikoli ne naoljite delov naprave. 

 

 Ne dotikajte se tekočega kisika ali delov, ki so v stiku s tekočim 

kisikom. 

Tekoči kisik se nahaja pri zelo nizki temperaturi (-183 °C). Ob 

dotiku tekoči kisik ali oprema, ki je bila v stiku s tekočim kisikom, 

povzročijo opekline na koži in telesnem tkivu.  

 

  

Rezervoar vedno postavite pokonci. 

 

 Prenosno enoto vedno postavite pokonci, položite na hrbtno 

stran ali jo položite v eno izmed vmesnih pozicij. 

 

 Opremo nikdar ne hranite v bližini gospodinjskih aparatov. 

Uporabjajte in skladiščite rezervoar in prenosno enoto najmanj 1,5 

m od električnih gospodinjskih strojev, ki bi povzročili iskro ali 

sevajo toploto. 

 

 Preprečite stik naprave z odprtim ognjem. Skladiščite rezervoar 

in prenosno enoto najmanj 1,5 m od izvorov kot so kamini, peči, 

bojlerji, kurišča v katerih gori odprt ogenj. 

 

 Opremo vedno uporabljajte v dobro ventiliranih prostorih. 

Naprava občasno izpušča majhne količine kisika ki se akumulira, 

zato je potrebno poskrbeti za primerno ventilacijo. Nikdar ne 

skladiščite opreme v omarah, avtomobilskem prtljažniku ali drugih 

zaprtih prostorih. Ne pokrivajte opreme z dekami, plenicami ali 

drugimi tekstilijami. 
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POZOR 

 

 Nikdar ne nosite prenosne enote pod obleko. Enota izpušča 

majhne količine kisika. Prenosna enota obleko prepoji s kisikom 

in povzroči, da postanejo tekstilije lahko vnetljive v prisotnosti vira 

vžiga. Potrebnih je več ur, da se zmanjša vsebnost kisika v tekstilu 

na normalno raven. 

 

 Ne udarjajte po opremi. Z udarci poškodujete opremo ter 

ustvarite nevarno okoliščino ki povzroči, da bo oprema delovala 

nepravilno. 

 

 Cevi za napajanje s kisikom ne odlagajte na prehodne poti, s 

čimer preprečite nevarnost spotikanja in padca. 

 

 Vedno uporabljajte opremo s priporočenim napajalnim 

vodom. Priključitev prenosne enote na napačen izvor lahko 

povzroči vdihavanje škodljivih substanc. 
 
 

  

 

 PREVIDNO 

• Skladno s priporočili zdravstvene skupnosti glede uporabe 

naprav za skladiščenje tekočih plinov (velja tudi za nosni 

kateter) je priporočljivo, da preverite  učinek HELIOSa na 

pacientih v pogojih, v katerih bo pacient napravo uporabljal 

(počitek, gibanje, spanje). Oblika nosnega katetra lahko 

spreminja pogoje, pri katerih bo sprožilec aktiviral enoto. 

• Čeprav ne obstajajo riziki pri odlaganju odpadkov 

kakršnegakoli dela te naprave, je z namenom varovanja okolja 

priporočljivo, da izrabljene ali nepravilno delujoče dele 

naprave vrnete proizvajalcu. 

• Če naprave ne boste dlje časa uporabljali, izvlecite 9 voltno 

baterijo iz merilnika nivoja na rezervoarju. Z namenom 

varovanja okolja izrabljene baterije oddajte na ustrezno 

odlagališče. 

• Čeprav je HELIOS skladen z zahtevami IEC 601-1:1993, 

(Elektromagnetna kompatibilnost), je priporočljivo, da v 

bližini naprave HELIOS ne uporabljate brezžičnih telefonov.  
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DEFINICIJA SIMBOLOV 
 
SIMBOL  DEFINICIJA 

 

  
Rezervoar poln 
 
 
 
 
Rezervoar prazen 
 
 
 
 
Prenosna enota polna 
 
 
 
Prenosna enota  prazna 
 
 
 
Prazna baterija (9VDC) 
 
 
 
Preizkus na kapljanje  (DRIP PROOF) 
 
 
Tip BF (Električna zaščita) 
 

 
 
 
Okoljevarstvene specifikacije 

 

Delovna temperatura:  -20 °C to 40 °C 

95% maksimalna relativna vlažnost 

Skladiščenje:    -40 °C to 70 °C 

90% maksimalna relativna vlažnost 
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UVOD V POZNAVANJE HELIOS KISIKOVEGA SISTEMA 

 

HELIOS kisikov sistem je namenjen skladiščenju in doziranju kisika po predpisani 

stopnji. Sistem je sestavljen iz dveh enot: rezervoarja in prenosne enote. Prenosno 

enoto lahko uporabljate za dihanje na dva različna načina. Prenosno enoto lahko 

polnete s tekočim kisikom in se s pomočjo prenosne enote prosto gibljete doma ali se 

oddaljite od doma za daljši čas. Prenosno enoto lahko priključite na rezervoar. 

Prenosno enoto lahko uporabljate tako s HELIOS RESERVOIR, kot s HELIOS 

UNIVERSAL RESERVOIR rezervoarjem. HELIOS UNIVERSAL RESERVOIR 

lahko uporabljate tudi za polnjenje PURITAN BENETT COMPANION® prenosnih 

enot. Za pravilno polnjenje glejte navodila za Companion Portable prenosne enote.  

HELIOS sistem omogoča maksimalno svobodo gibanja. Prenosno enoto lahko redno 

polnete s tekočo enoto iz rezervoarja vsak dan. Ko ste zvečer doma in se ne 

odpravljate od doma ali ko spite, lahko priključite prenosno enoto na rezervoar z 

dozirno linijo. Ko je prenosna enota priključena na rezervoar z dozirno linijo, se s 

tokom kisika napajate direktno iz rezervoarja.  

Glede na porabo kisika, mora vaš dobavitelj kisika periodično polniti rezervoar. 
 

 
Napolnite prenosno enoto da boste 
mobilni, ko se odpravite od doma 

Ko počivate ali spite, se priključite  
na rezervoar, da zmanjšate število 

polnjenj prenosne enote. 
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Seznanite se z različnimi deli HELIOS KISIKOVEGA SISTEMA. 
 
REZERVOAR 
 

 
Indikator vsebnosti kisika 

Prikazuje preostalo 
količino tekočega kisika v 

rezervoarju 
 

  Priključek za polnjenje 
tekočega kisika (polnilni ventil
rezervoarja). 
Uporablja dobavitelj za 
polnjenje posode s 
tekočim kisikom
  

Priklop na dozirni sistem 
kisika za dihanje. 

Priključek za prenosno 
enoto na napajalni vod za 

plinasti kisik  
 

  
 Gumb za odklop prenosne 
enote (razklopna rocica) 
Uporabljate za odklop 
prenosne enote, ko je 
napolnjena. 

Lovilnik kondenza. 
Namenjen za kondenz, ki 

bi se lahko akumuliral  
 

    

 
 
PRENOSNA ENOTA 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ročica za nošenje 
 

  Gumb za nastavitev  pretoka 
kisika 
Vrtljiv ventil, s katerim 
nastavite doziranje kisika iz 
prenosne enote.  
 
Izstopni priključek 
Priključite eno od cevi dvoka-
nalnega katetra, s katerim se 
napajate s kisikom iz prenosne 
enote 

 
Priključna šoba za plinasti 

kisik 
Priključek za napajanje 

prenosne enote s plinastim 
kisikom iz rezervoarja. 

 
 

 
 

Priključna šoba za tekoči 
kisik 

Uporabljate za polnjenje 
prenosne enote s tekočim 

kisikom. 

   
 
Senzorski iztok 
Priključite drugo cev 
dvokanalnega katetra, s 
katerim se napajate s kisikom 
iz prenosne enote tako, da z 
vsakim dihom dobite dotok 
kisika v kateter. 

  

 
 
 
 

 

  
  Pogled s prednje strani   
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                Prenosna enota 
                             Indikatorski trak(tehtnica) 

                                            Ko dvignete prenosno enoto 
                                            tako, da potegnete za trak, 

                                            vas indikator na zadnji strani 
o                                          opozori na količino kisika, ki 

                                            je v prenosni enoti.  

 

 

  
 
Rocica polnilnega  ventila
Služi za polnjnje in 
prekinitev polnjenja prenosne 
enote. 
 
Indikator vsebnosti 
Kaže količino tekočega 
kisika v prenosni enoti 
 
Priključna šoba za ponjenje 
tekočega kisika 
Uporabljate za polnjenje 
prenosne enote s tekočim 
kisikom 

  
Pogled z zadnje strani   

 
 
 
 

 

  
 
 
Dvokanalni kateter 

 
 
 
 
 
 

Trak za nošnjo prenosne enote 

 

 

 

  
 
 
Linija za napajanje s plinastim 
kisikom (cev) 
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KAKO UPORABLJATE HELIOS KISIKOV SISTEM 

 
Polnjenje prenosne enote 
HELIOS prenosno enoto polnete iz rezerevoarja na sledeč način:: 
 

POZOR 

 

 S suho krpo obrišite priključno šobo na rezervoarju in 

prenosni enoti preden začnete s polnjenjem, s čimer 

preprečite, da bi se tvoril led na priključkih in posledično s 

tem nepravilno delovanje naprave. 

 

 Nevarnost zmrzovanja. Ne pritiskajte na plastično zaporo 

zaklopke v sredini polnilnega ventila na rezervoarju. 

S pritiskom na zaporo tekoči kisik iztece iz rezervoarja!!

 
1.Preverite indikator polnitve na rezervoarju s pritiskom na modri gumb, s čimer se 

predhodno prepričate, da je v rezervoarju dovolj tekočega kisika za polnjenje 

prenosne enote. Če zagori rumena luč, lahko nadaljujete s polnjenjem, vendar morate 

obvestiti dobavitelja kisika o nizkem nivoju tekočega kisika v rezervorju.  

2.S suho krpo obrišite moški polnilni priključek na rezervoarju in ženski polnilni 

priključek na prenosni enoti. 

3.Namestite prenosno enoto Helios na za ta namen prilagojen prostor na vrhu 

rezervoarja (Slika 1). 

 

 
 

Namestitev prenosne enote na 
pozicijo za polnjenje na rezervoarju 

Slika 1 
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4.Pazljivo namestite prenosno enoto na mesto in se prepričajte, da sta priključni šobi 

skladno nameščeni za priklop. 

5.Potisnite polnilno enoto navzdol, da se priključni šobi vklopita in pazite, da ne bi 

istočasno pomotoma pritisnili razklopni gumb pri priključevanju (Slika 2). Prenosna 

enota se bo “utopila” v rezervoar za približno 10 mm. Nadaljujte s pritiskom in pazite, 

da se priključni šobi ne razklopita.  

6. Ko pritiskate prenosno enoto na pozicijo za polnjenje, pritisnite navzdol ročico 

priključnega ventila (na pozicijo 90° od normalne “off” pozicije (Slika 2)). Zaslišali 

boste sikajoč zvok. Med polnjenjem pritiskajte polnilno enoto navzdol, s čimer 

zagotovite pravilno lego prenosne enote med procesom polnjenja. 

   

OPOMBA: Polnjenje prenosne enote traja 25 do 60 sekund. Čas polnjenja 

zavisi od količine tekočega kisika, ki se še nahaja v prenosni enoti.  
 

 
 

 
Pritisnite navzdol in 

Zadržujte pritisk  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ročica priključnega ventila 
(pri polnjenju postavite 
ročico v pozicijo 90° od “off” 
bnormalne pozicije)  
 

 Polnjenje prenosne enote 
 

Slika 2 
 
 
 

 
 
 

POZOR 

 

 

HELIOS sistem med procesom polnjenja vedno nadzorujte. 
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7.Ko slišite spremembo zvoka uhajajočega plina kateremu sledijo goste bele pare, ki 
se vijejo okrog pokrova rezervoarja, zaprite polnilni ventil tako da ročico polnilnega 
ventila vrnete v navpično pozicijo.  

 

 POZOR 

Če bi se polnilni ventil ne zaprl in bi še naprej slišali 

sikajoč glas  uhajajočega plina, odstranite prenosno enoto 

s pritiskom na gumb za odklop prenosne enote na 

rezervoarju. Sikajoč zvok iz prenosne enote bo pojenjal 

v nekaj minutah. Pustite, da se enota ogreje preden zaprete 

polnilni ventil. V roku cirka 60 minut se bo v prenosni 

enoti vzpostavil normalen tlak plina, ki bo kazal realno 

količino plina v enoti. Za alternativno uporabo izvora 

kisika lahko priključite odjem na izhodu iz pretočnega 

ventila na rezervoarju.  
 

OPOMBA: Če potrebujete prenosno enoto za krajši čas, lahko polnilni ventil zaprete 

prej, preden je prenosna enota polna. Tako bo prenosna enota lažja za prenašanje. 

 
8.Odklopite prenosno enoto z rezervoarja z držanjem za nosilno ročico in pritiskom 
na gumb za odklop prenosne enote (Slika 3). Ko jo odklopite z eno roko vedno 
primite prenosno enoto,.  
 
 
 
 

 
Dvignite 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pritisnite gumb za odklop 
prenosne enote 

 Odklop prenosne enote 
Slika 3 

 

   
 
OPOMBA: Če enoti ne morete zlahka razklopiti pomeni, da sta verjetno priključka 

na prenosni enoti in rezervoarju zamrznjena. NE POSKUSITE JU LOČITI NA 

SILO ! Pustite enoti za nekaj minut, da se enoti ogrejeta in da se led raztali. 
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POZOR 

 

 • Če se pri odklopu prenosne enote na rezervoarju pojavi 

manjši izpust tekočega kisika, ponovno priklopite in 

ponovno odklopite prenosno enoto, da preprečite nastanek 

ledu in blokado ventila zaradi zamašitve. Če se puščanje 

tekočega kisika nadaljuje, o tem obvestite vašega 

dobavitelja.  

• Če se pojavijo večji izpusti tekočega kisika, kot je 

naprimer konstanten tok tekočega kisika iz rezervoarja, se 

umaknite od rezervoarja in nemudoma pokličite vašega 

dobavitelja kisika. 

 
OPOMBA: Takoj po polnjenju  boste zaslišali rahlo sikanje iz prenosne enote. To je 

normalen pojav, ki bo ponehal v nekaj minutah. 

 

9. Preverite indikator vsebnosti kisika in se s tem prepričajte, da je prenosna enota 

polnjena do pravilnega nivoja. Nivo kisika v prenosi enoti merite z vgrajeno skalo. Če 

želite izmeriti nivo kisika: (1)Primite za trak HELIOS prenosne enote, (2)Rahlo 

porinite prenosno enoto s prstom v navpično lego, (3)Opazujte zeleno črto, ki kaže 

vsebino tekočega kisika v prozornem oknu (Slika 4).  
 
 

 
Slika 4 
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OPOMBA: Ne poskusite prepolniti prenosne enote. Takoj ko zaslišite spremenjen 

glas izhajajočega plina in oblak pare, je enota polna. Tudi če nadaljujete s polnjenjem, 

ne boste v prenosno enoto spravili več kisika. Prepolnitev boste zaznali kot kapljice 

tekočega kisika, ki se uparjajo na spodnjem delu prenosne enote.   

 

 

 

OPOMBA:Po vsakem polnjenju ne smete ponoviti polnjenja prenosne enote najmanj 

30 minut. Tako boste preprečili, da bi polnilni ventil zamrznil in puščal kisik. 

 

 

 

OPOMBA:Število polnjenj (oziroma “top off”) HELiOS prenosne enote je odvisen 

od 11 različnih nastavitev, ki jih predpiše vaš zdravnik in je odvisen od frekvence 

vaših dihov. Najpogostejša nastavitev 2 zadošča za 8-10 ur dihajnja na prenosni 

enoti. V vsakem primeru pa trajanje ene polnitve zavisi od posebnih okoliščin.  
 

 

 

OPOMBA:Prenosno enoto lahko polnete tudi iz Puritan-Bennett Companion C21, 

C31, C41 Stationary or Companion Low Loss C31LL enot. 
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Dihanje iz prenosne enote 
 
Za dihanje iz HELIOS prenosne enote morate uporabiti dvokanalni kateter, ki ga 

priključite na enoto. Kateter priključite na dva izhoda prenosne enote. Prvi priključek 

služi za zaznavanje dihanja, drugi priključek pa služi za dovod kisika do nosnic.  

 

Kateter priključite na prenosno enoto kot sledi:  

1.Priključite oba konca dvokanalnega katetra na prenosno enoto kot je prikazano na 

sliki. Katerikoli od obeh cevi je lahko priključen na katerikoli od priključkov na 

prenosni enoti (Slika 5).   
 

 

Slika 5 

2.Zavrtite gumb pretoka na vrhu prenosne enote v smeri urnega kazalca do pozicije, 

ki vam jo je predpisal vaš zdravnik (Slika 6). Pretok je jasno viden na okencu nad 

vrtljivim gumbom. Pretok ne bo odprt, če bo gumb nastavljen med dvema 

vrednostima.  

 

Slika 6 
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Ko nastavitev vrednosti vrtljivega gumba na prenosni enoti večje od 1, bo doziranje 

plina aktivno le med vdihom. Zaznali boste rahel impulz na začetku vsakega vdiha. 

Kisik se dozira med tem pulziranjem in se nadaljuje, dokler traja vdih. Pretok kisika 

se zaustavi, ko nehate dihati. Občasni dvojni impulz ali izostanek impulza je 

normalen pojav in ni znak nepravilnega delovanja naprave.  

Če je vrtljiv gumb nastavljen pod 1, bo naprava dozirala kisik kontinuirno. Naprimer 

nastavitev .5 pomeni pretok 0,5 litra kisika na minuto. 

Tabela spodaj kaže približen čas uporabnosti popolnoma napolnjene prenosne enote. 

Spodnja tabela je izdelana na osnovi tipičnega dihalnega ciklusa pacientov, ki 

potrebujejo suplementarni kisik za dihanje. Čas uporabe vaše prenosne enote lahko 

znatno odstopa od navedenih časov v tabeli. Uporabni čas veljaven za vašo 

prenosno enoto boste lahko določili le izkustveno. Čas v tabeli je določen 

v nekaterih primerih na prvi pogled nelogično. Naprimer za nastavitev .75 je čas 

uporabe prenosne enote krajši kot za nastavitev 1, saj za nastavitev .75 dobimo iz 

prenosne enote konstanten pretok plina, za 1 pa se kisik dozira glede na potrošnjo. 

Prav tako nastavitev 1 ne pomeni dvakrat daljšega časa uporabnosti prenosne enote 

v primerjavi z 2, kar sledi iz specifičnih lastnosti tekočega kisika.    

 
Približni uporabni čas prenosne enote. 

VAŠ UPORABNI ČAS BO LAHKO ODSTOPAL  

OD NAVEDENIH VREDNOSTI. 

Nastavitev vrtljivega gumba Približen čas trajanja 
0 Zaprt ventil(brez pretoka) 

.12 15 ur 

.25 15 ur 
.5 10 ur 

.75 6.5 ur 
1 13 ur 

1.5 12 ur 
2 10 ur 

2.5 8.5 ur 
3 6.5 ur 

3.5 6 ur 
4 5 ur 
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 PREVIDNO 

Za pravilno doziranje kisika iz prenosne enote morate 

uporabljati dvokanalni kateter dolžine maksimalno 2.1 m 

ali krajši (Glejte stran 29). Prepričajte se, da sta oba konca 

cevi katetra pravilno priključena na prenosno enoto – 

izhod za kisik in tipalni priključek. 

3.Kateter vtaknite  v nosnici tako, da sta konici obrnjeni navzdol in proti vam. Cevki 
si potegnite preko ušes in povlecite razcep pod brado tako, da je kateter udobno 
nameščen (Slika 7). Dihajte normalno. 
OPOMBA: Pazite, da sta konca katetra fiksirana v nosnicah in da se se ne pomakneta 

na stran. 
 

OPOMBA: Občasno se bodo v cevki katetra nabrale kapljice vode. To bo oviralo 

normalno delovanje varčnega doziranja. Če pride do akumulacije vodnih kapljic, 

zamenjajte kateter s suhim. Preden ga ponovno uporabite, poskrbite da se kateter 

dodobra osuži. 
 

OPOMBA: Obstajata dve vrsti katertrov za uporabo s tovrstnim HELIOS sistemom. 

Eden je oblikovan za doziranje kisika v obe nosnici. Ta kateter priporočamo za 

uporabo, ko ima pacient težave zaradi blokirane nosnice. Druga vrsta katetra dovaja 

kisik z ene strani v nosnico in z drugo zaznava, kdaj mora dovajati kisik. Konici sta 

nekoliko manjši in mehkejši.  
 
 

 

 

Standardna pozicija katetra (pogled s sprednje strani) 

 
Standardna pozicija katetra 

(pogled s strani) 

Spremenjena pozicija katetra 

(pogled s strani) 

Slika 7 
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4.Indikator polnjenja kaže, koliko približno tekočega kisika je preostalo v prenosni 

enoti. Preverite občasno, če je v prenosni enoti še dovolj kisika za vaše potrebe. 

Držite prenosno enoto za trak in porinite prenosno enoto v navpično lego ter odčitajte 

vrednost na indikatorju. (Slika 8). Ko preverjate nivo kisika v prenosni enoti 

odstranite vse dodatke na prenosni enoti in se prepričajte da kateter ne vleče.  

 

 

 

 

Slika 8 
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Nameščanje prenosne enote med uporabo 
 

POZOR 

 

 Prenosno enoto vedno postavite v pozicije navpišno ali 

položeno na hrbtno stran, oziroma na vmesne lege. 

 
 
HELIOS prenosna enota je primerna za uporabo v različnih legah, s čimer je 

udobnejša za rabo. Pomembno je, da prenosno enoto uporabljate v kateri od 

navedenih leg, s čimer preprečite izliv tekočega kisika iz enote. Prenosna enota je 

primerna za uporabo v vodoravni, ležeči hrbtni legi ali katerikoli od vmesnih pozicij. 

Enote ne smete poleči na sprednjo stran, na bočno stran ali na ročico, z ročico 

navzdol. Slika 9 kaže tipične situacije kako naj bo prenosna enota pravilno nameščena 

med uporabo. Slika 10 kaže nesprejemljive pozicije. 

 
SPREJEMLJIVE LEGE 

 

 
Prenosna enota v ležeči legi Prenosna enota nagnjena v vmesni ležeči 

legi. 
 

 

 
Prenosna enota v stoječi legi 

Slika 9 
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NESPREJEMLJIVE LEGE 
 
 

 
 

Prenosna enota v navpični legi ležeča na 
ročici, z ročico navzdol 

Prenosna enota ležeča na frontalni  
strani enote. 

 

 
Prenosna enota ležeča na frontalni strani na prenosni ročici, s prenosno ročico 

navzdol. 
Slika 10 

 
 
 

 

 PREVIDNO 

Če je prenosna enota ležala v nedopustni legi več kot 5 

minut, preverite vsebino in nivo kisika v enoti ter položite 

prenosno enoto v dovoljen položaj za najmanj 15 minut, 

preden jo ponovno začnete polniti. Če se je prenosna enota 

nahaja v nesprejemljivi legi, se lahko iz enote izlije tekoči 

kisik ali polnilni ventil zamrzne, s čimer postane zaradi 

zamrznitve neuporaben za polnjenje. 
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Priključitev prenosne enote na rezervoar 

Če ne boste več zapuščali doma, lahko priključite prenosno enoto na rezervoar z 

uporabo napajalnega voda. Tako boste izgubili manj kisika in boste povečali 

učinkovitost rezervoarja. Da bi dosegli maksimalni učinek HELIOS rezervoarja je 

priporočljivo, da prenosno enoto priključite na rezervoar najmanj 10 ur na vsako 24 

urno obdobje. Pomembno je, da je prenosna enota skoraj prazna s čimer se napajate s 

kisikom direktno iz rezervoarja. Priključite prenosno enoto na rezervoar kot sledi: 

 

1.Priključite napajalno linijo za kisik na izhod iz rezervoarja kot kaže (Slika 11). 

Prepričajte se, da je priključek trden. Če slišite sikajoč zvok morate priključek 

pritrditi, dokler zvok ne preneha.  

 
 
 

PRIKLJUČEK ZA IZHOD 
KISIKA IZ REZERVOARJA 

 
 
 

 

 
NAPAJALNI VOD ZA KISIK 

 

 
   

              Slika 11 
 
 
2.Priključite polnilni vod za kisik na prenosno enoto tako, da priključek napajalnega 

voda porinete v priključek na prenosni enoti (Slika 12). Priključka morata tesniti. Če 

priključka ne morete z lahkoto spojiti, pritisnite srebrn razklopni gumb na priključku 

na prenosni enoti in poskusite znova.   
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PRIKLJUČEK ZA 
NAPAJANJE 

KISIKA 
 

LOČEVALNI 
GUMB 

VOD ZA 
NAPAJANJE 

KISIKA 

 

 

 Slika 12  
 
3.S pomočjo prenosne enote lahko dihate dokler je v rezervoarju zaloga kisika. 

Vsebnost kisika v rezervoarju lahko preverite s pritiskom na moder gumb indikatorja 

vsebnosti kisika (referenčna Slika 14). Če se prižge zelena luč, je kisika v rezervoarju 

dovolj. Če se prižge rumena luč, morate o tem obvestiti dobavitelja kisika.   

 

 

 PREVIDNO 

Ko sta rezervoar in prenosna enota povezana, ne odlagajte 

neodvite napajalne cevi na mestih, na katerih se lahko 

poškoduje ali se lahko mimoidoči obnjo spotaknejo. Znak 

poškodbe polnilnega voda je zmrznjena voda v polnilnem 

vodu, ki kaže na puščanje kisika zaradi rezov ali luknjic na 

vodu. Če to zaznate, takoj odklopite napajalno linijo z 

rezervoaja. 

 
4.Za odklop napajalnega voda s prenosne enote, pritisnite razklopni gumb in pazljivo 

odstranite polnilni vod s priključka.  
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VZDRŽEVANJE 

 

Lovilec kondenza: 

Če se nabere v zbiralniku kondenz, izvlecite zbiralnik (lovilnik) iz rezervoarja in 

izpraznite kondenz v umivalnik (Slika 13). Potem, ko ste izpraznili lovilnik, ga 

ponovno namestite v ohišje rezervoarja tako, da se pravilno zaskoči. Zbiralnik 

izpraznite, ko se napolni do višine 1/1, v nasprotnem primeru se bo kondenz izlil iz 

rezervoarja na tla vašega stanovanja.  

 
 
 

Zbiralnik (lovilnik) 
kondenza 

 
                  Slika 13 
 
 
Nizek nivo kisika v rezervoarju: 

Za preverjanje kisika v rezervoarju pritisnite modri gumb na indikatorju vsebnosti 

kisika v rezervoarju (Slika 14). Če se prižge zelena luč, je kisika v rezervoarju dovolj, 

če se prižge rumena luč, pokličite dobavitelja kisika.  

 
 
 
 
 

 

 
                    Slika 14 
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Prazna baterija: 

Če se baterije izpraznijo in jih je potrebno zamenjati, se na gumbu indikatorja nivoja 

prižge rumena luč. To se dogaja zelo poredko. Dobavitelj kisika jih lahko zamenja pri 

naslednjem obisku oziroma morate, če jih sami hočete zamenjati, s kovancem dvigniti 

pokrov kot je prikazano (Slika 15). Uporabljajte samo 9V alkalne baterije (Slika 16).  

 

 

  
 
 
LUČ, KI 
OZNAČUJE 
PRAZNO 
BATERIJO 

 

 
 

Slika 15 
    

Slika 16 
 



Navodilo za uporabo 

HELIOS H46 , H36 , H300 , H850 Stran,26 

 
ČIŠČENJE 

 

Za čiščenje opreme NE UPORABLJAJTE alkohola, topil, polirnih past ali oljnih 

substanc v prisotnosti kisika. Če je čiščenje potrebno, uporabljajte samo toplo vodo in 

blago pomivalno sredstvo. Namočite krpo v tako pripravljeno raztopino in obrišite 

površino naprave.       

 

 

 PREVIDNO 

• Voda ne sme priti v notranjost enote, nadzorno ploščo, 

polnilni priključek ali napajalni priključek.  

• Nikdar ne poskusite sami popravljati ali odpirati opreme, 

ker lahko ustvarite nevarne okoliščine ali kvar opreme. Če 

zaznate težave, če imate dodatna vprašanja ali če ste 

negotovi glede pravilnega delovanja opreme, pokličite 

vašega dobavitelja kisika. 
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ODPRAVLJANJE NAPAK 

 

V nadaljevanju vam navajamo nekaj informacij o načinu odpravljanja napak, ki bi se 

lahko pojavljale med uporabo HELIOS PRENOSNE enote.  

 

1. Iz prenosne enote slišite sikajoč zvok. 

Sikajoč zvok se pojavlja v prenosni enoti takrat, ko enota ustvarja pravilen delovni 

tlak plina. Največkrat se navedeni zvok pojavlja po končanem polnjenju ali pri 

spremembi uporabne lege enote. Sikajoč zvok boste slišali še približno 10 minut po 

končanem polnjenju in takrat, ko je dozirni ventil nastavljen na nizek pretok. 

 

2. Prenosna enota po polnjenju ne pulzira. 

Če prenosno enoto odklopite s polnilnim ventilom navzdol, se bo tlak znižal in pojavil 

se bo zaostanek pri varčevalni funkciji. Približno 60 minut traja, da se vzpostavi 

delovni tlak, normalen za natančno doziranje kisika. Enako ne boste zaznali pulziranja 

prenosne enote takrat, ko bo delovni tlak v rezervoarju nižji od normalnega ali če 

rezervoar ni bil pravilno polnjen. 

 

3. Prenosna enota med uporabo preneha pulzirati. 

• Preverite, če sta oba konca katetra trdno in pravilno priključena: prvi na izhod za 

doziranje kisika in drugi na tipalni izhod na rezervoarju. 

• Zamenjajte kateter, če se v cevkah nabira kondenz iz izdihanega zraka. Zamenjava 

katetra bo pripomogla k pravilnemu pulziranju prenosne enote.  

• Preverite, če je kateter poškodovan (cevka je stisnjena). 

• Namestite kateter pravilno, če sta konici padli iz nosnice ali nista centrirani v 

nosnici. 

• Preverite če je v prenosni enoti dovolj kisika. 

• Z nameščenim katetrom zaprite usta in dihajte skozi nos ter preverite, če je prenosna 

enota prenehala pulzirati. 

 

4. Prenosne enote ni mogoče napolniti.. 

• Preverite, če je v rezervoarju kisik. 

• Preverite, če sta prenosna enota in rezervoar pravilno in tesno priključena med 
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procesom polnjenja. 

 
5. Polnilni ventil na prenosni enoti se po polnjenju ne zapre pravilno . 

Če se polnilni ventil nepravilno zapre in se po končanem polnjenju še vedno 

pojavljata sikajoč zvok in oblak pare, previdno odstranite prenosno enoto s pritiskom 

na razklopni gumb na rezervoarju. Izhajanje kisika iz spodnjega dela prenosne enote 

bo ponehalo v nekaj minutah. Pustite, da se prenosna enota ogreje preden zaprete 

polnilni ventil. Trajalo bo lahko 60 minut, preden se bo v prenosni enoti vzpostavil 

normalen tlak za natančno doziranje kisika. Če je potrebno, uporabite drugi izvor 

kisika, tako da se s prenosno enoto priklopite na rezervoar na dozirni ventil. 

  
 
6. Na dozirni liniji za kisik se tvori led 

Za pojav ledu na dozirni liniji je največkrat kriv slabo pritrjen (puščajoč) ali pretrgan 

napajalni vod. Če priključek na rezervoarju pušča, privijajte matico dokler puščanje 

ne preneha. Če je napajalni vod pretrgan ali drugače poškodovan odklopite napajalni 

vod z rezervoarja in pokličite dobavitelja kisika.  

 

7. Prenosne enote ni mogoče z lahkoto odklopiti z rezervoarja po končanem 

polnjenju. 

 

Polnilna priključka prenosne enote in rezervoarja med polnjenjem lahko zamrzneta. 

NE UPORABLJAJTE SILE ZA RAZKLOP ENOT.  Pustite nekaj minut, da se 

zamrznjena dela ogrejeta in nato odklopite prenosno enoto, ko se je led raztalil. 

Preden začenete s polnjenjem, vedno obrišite priključna polnilna ventila na prenosni 

enoti in na rezervoarju s suho čisto krpo, s čimer preprečite nastanek ledu na površini 

stičnih mest priklopnih ventilov. 
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DODATNA OPREMA 
 
Na voljo je dodatna oprema, s katero boste iz HELIOS sistema lahko izlekli največ 
koristi.  
 

 

 Dvokanalni kateter 

Kisikov kateter dovaja kisik iz prenosne 

enote do vašega nosu. Kateter ima dvojni 

priključek. Eden služi kot tipalo za 

zaznavanje vdiha, drugi pa je dovod kisika 

do nosnic.  

 

 

 Vod za dovod kisika – napajalni vod 

Napajalni vod uporabljate za priključitev 

prenosne enote na rezervoar. Ko je prenosna 

enota priključena, dihate kisik, kateri prihaja 

iz rezervoarja. Navodilo kako priključite  

napajalno linijo najdete na Strani 18. 

 

 Stojalo na kolesih za premikanje 

rezervoarja  

Stojalo je namenjeno premikanju rezervoarja 

po prostoru in omogoča dostavljalcu, da 

prepelje rezervoar iz hiše na polnjenje. 

Rezervoar je zelo težak in ne priporočamo 

pacientom, da ga pogosto prestavljajo po 

prostoru. 

 

 

 Transportni trak za prenosno enoto 

Transportni trak je primeren za udobno 

prenašanje prenosne enote. 
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Zunanji merilnik pretoka 

Na voljo je zunanji merilnik pretoka, ki ga 

privijačite na HELIOS REZERVOAR (Slika 

17). Če vaš zdravnik določi potrebo po uporabi 

zunanjega merilnika pretoka, vam ga bo 

dobavitelj kisika priskrbel. Namestite ga, kot je 

prikazano na sliki. Zdravnik vam lahko predpiše 

tudi vlažilnik (Slika 18) skupaj z zunanjim 

merilnikom pretoka. Če boste uporabljali zunanji 

merilnik pretoka vas bo dobavitelj kisika oskrbel 

z napajalnim vodom in enokanalnim katetrom, ki 

ju boste uporabljali z rezervoarjem. 

 
POZOR 

 
ZUNANJI 

MERILNIK 
PRETOKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VLAŽILNIK 

 
Slika 17 

 
Slika 18 

 

 

 Za pretoke, ki so večji od 10 
litrov/minuto, ne smete 
uporabljati zunanjega merilnika 
pretoka. 

 
 
 

Koda Opis opreme 

B-701511-00 Dvokanalni kateter - 0.9 m dolžine (tipalo in dovod v isti nosnici) 

6-778058-00 Dvokanalni kateter – 1.5 m dolžine (tipalo in dovod v isti nosnici) 

6-778057-00 Dvokanalni kateter – 2.1 m dolžine (tipalo in dovod v isti nosnici) 

B-701931-00 Dvokanalni kateter – 1.2 m dolžine (tipalo in dovod v ločenih 

nosnicah) 

B-701930-00 Dvokanalni kateter – 2.1 m dolžine (tipalo in dovod v ločenih 

nosnicah) 

B-701656-00 Napajalni vod - 15.2 m dolžine 

B-701432-00 Napajalni vod – podaljšek - 15.2 m dolžine 

B-701537-00 Stojalo na kolesih 

B-701655-00 0-10 l/min zunanji merilni kpretoka 

B-701654-00 Transportni trak za prenosno enoto 
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Lokalni distributer 
 

SAPIO PLINI d.o.o. 
 

PE SAPIO LIFE 
 

Ulica Tolminskih puntarjev 012 
5000 NOVA GORICA 

 
tel.03-6202 403 
fax.03-6202 405 

 

  GSM   041-734 399   
 

www.sapio.si 
life@sapio.si 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Proizvajalec 
 
 
Puritan-Bennett Corp. 
2800 Airwest Blvd. 
Plainfield, IN 46168 USA 
Toll Free: 1-800-635-5267 
 

 


