
Produktbeskrivning

Underhåll och spårbarhet

HELIOS™ PLUS 300. Portabel behållare för
flytande oxygen.

HELIOS PLUS 300 är en portabel lättviktsbehållare för flytande oxygen. Den är liten till formatet och väger totalt

1,5 kg inklusive gas. HELIOS PLUS 300 kan användas upprättstående, lutande eller liggande på ”rygg”. Inbyggd

pneumatisk gassparare kräver inga batterier, men medför att endast dubbelgrimma får användas. Observera

att båda slangarna i dubbelgrimman måste kopplas in. HELIOS PLUS 300 har en inbyggd fjädervåg för enkel

innehålls mätning.

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar

för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt, vilket garanterar

full spårbarhet.

Linde: Living healthcare

→  Produktbeskrivning

InnehållsmätareFlödesväljare

Fyllningsport (undersidan)

Avluftningsventil (baksidan).

Användes vid fyllning

Individmärkning

Anslutningar för dubbelgrimma.

OBS! Obligatoriskt att koppla in

båda slangarna

Anslutning för gas -

formig oxygentillförsel.

Användes EJ!

™ HELIOS är ett varumärke som tillhör The Linde Group.
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Linde Healthcare, 181 81 Lidingö

Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se

Teknisk data

HemLOX®

Kundcenter

Vänd dig till oss
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Linde Healthcare Kundcenter, e-post: healthcare@se.aga.com eller telefon: 08-731 18 00.

Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården. Vi levererar läkemedels -

gaser, utrustning och utbildar i hantering och användning. 

Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska

regelverk som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk

oxygen i Sverige (2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller

för medicintekniska produkter.

Linde Healthcare är en del av The Linde Group som finns representerade i över 100 länder. Den svenska

organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.

Mer information om oss och våra produkter och tjänster inom hemsjukvård hittar du på www.syrgasihemmet.se

HELIOS PLUS 300

Volym (vätska) 0,35 liter

Volym (gas) ca 308 liter

Vikt inkl. gas ca 1,5 kg

Vikt utan gas ca 1,1 kg

Dimensioner Höjd 267 mm, inkl. handtag

Normal fyllningstid ca 1,5 minuter (varm)

Arbetstryck 1,5 bar

Normal avkokningstid (gas) 315 liter/dygn

Användningstid Max. 10 timmar vid flöde 2 liter/min  (vid 20 andetag/min)

Flödesinställning, liter/min Kontinuerligt flöde: 0;  0,125;  0,25;  0,5;  0,75

Med gassparare: 1,0; 1,5;  2,0;  2,5;  3,0;  3,5;  4,0

Innehållsmätare Inbyggd fjädervåg

Drivkälla (till inbyggd gassparare) Pneumatisk (inga batterier)

Apotekets varunummer 202850

Linde Healthcare artikelnummer 605194

Dubbelgrimma artikelnummer 306805

Väska artikelnummer 314721

Användningstemperatur –20°C till +70°C

Standard CE-märkt. Klassificerad enligt direktiv 93/42/EC, tillägg 2007/47/EC,

Appendix II

® HemLOX är ett registrerat varumärke som tillhör The Linde Group

Det stationära HemLOX-kärlet har en

volym på 30 liter (mot svarande ca 

25 000 liter gas) och utgör basstation

för HELIOS PLUS 300. 

Över fyllningen sker genom dockning

av HELIOS PLUS 300.

Midje-, axel-, ryggväska medföljer.


