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LIV® IQ Linde Integreret ventil, med digitalt display
– Et mobilt system til CONOXIA® medicinsk oxygen.

Linde: Living healthcare
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LIV IQ er en integreret, mobilløsning til gasterapi. Produktet er MR-kompatibel under
de vilkår og betingelser der er angivet (MR conditional enligt ASTM 2503-05) og kan
anvendes ved undersøgelse med magnetkamera op til 3,0 tesla. 
Se mere under kap. 7 “MR-kompatible”.

LIV IQ består af:
→ Ventil med indbygget trykregulator, lynkobling, flowregulator og digitalt display.
→ Trykflaske (aluminium) fyldt med medicinsk gas.
→ Sengeholder.

De ovennævnte komponenter er monteret permanent på gasflasken og må
under ingen omstændigheder fjernes af brugeren. Indeholder gas under
højt tryk. Risiko for alvorlig personskade eller skade på ejendom.

1. Forord.

Denne brugsanvisning indeholder vigtig information vedrørende korrekt anvendelse
af LIV IQ.

Læs denne manual inden første anvendelse af LIV IQ.

3. Anvendelsesområde.

LIV IQ er et integreret mobilt system til iltbehandling, velegnet til brug i alle
sundhedsmiljøer såsom hospitaler, ambulant, røntgenafdelinger og ambulancer. Den
integreret trykregulator reducerer trykket i flaskeventilen og er derfor velegnet til
medicinsk udstyr via lynkobling, og for direkte administration af medicinske gasser til
patienten (via flowvælger ).

2. Beskrivelse af produktet.

Farve Flow Tryk via
lynkobling

Hvid 0 – 25 l/min 4,5 bar
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4. Sikkerhedskrav.

Advarsel

→ Kan forårsage eller forstærke brand; Brandnærende.
→ Indeholder gas under tryk; Kan eksplodere ved opvarmning.
→ Vent med at bruge produktet til alle anvisninger er læst og forstået.
→ Holdes væk fra tøj, tekstiler og andre brændbare materialer.
→ Sørg for, at produktets ventiler og tilhørende udstyr er rene og fri for olie og fedt.
→ I tilfælde af brand: slukke flow, hvis det kan gøres sikkert.
→ Brug kun udstyr der er rengjort og beregnet til oxygen.
→ Åbn ventilen langsomt. Luk ventilen efter brug, og når flasken er tom.
→ Må ikke udsættes for direkte sollys, når den omgivende temperatur overstiger 50 °C.
→ Må ikke udsættes for temperaturer over +65 °C. Ved risiko for brand, flyt til et sikkert sted.
→ Brug kun inden for temperaturområdet –20 °C til +45 °C.
→ Læs og følg instruktionerne i SDS (sikkerhedsdatablad, SDS) før brug.
→ Ventilen må ikke udsættes for ætsende stoffer, såsom ammoniak.
→ Hold LIV IQ i en sikkerhedsafstand af 30 cm fra magnetens åbning når den anvendes sammen med magnetisk

resonans (MRI). Se kap. 7.

Vær opmærksom på

→ Opbevares utilgængeligt for børn.
→ Hold flasken i rum forbeholdt medicinske gasser.
→ Opbevar flaskerne med lukkeventil lukket.
→ Transport med flasker skal ske med lukkeventilen lukket, hvis den ikke anvendes.
→ Sørg for, at produktet ikke udsættes for stød.
→ Håndter ventiler og tilhørende udstyr med rene, fedtfrie hænder (f.eks. undgå at have håndcreme på).

Mere information

→ Flyt ikke LIV IQ under MRI, fordi det kan føre til forringelse af billedkvaliteten.
→ Hvis der er mistanke om en forstyrrelse mellem liv IQ og andet elektronisk udstyr, flytte LIV IQ fra dette udstyr.
→ Produktet må ikke fjernes eller ændres på nogen måde af brugeren.
→ Flasken må kun fyldes af Linde Healthcare.
→ Du må ikke ændre etiketten på flasken eller emballage.
→ Hvis produktet har en lækage, en skade eller ventilen ikke virker – mærk produktet som defekt, placer produktet i et

dertil indrettet lokale og kontakt Linde Healthcare. Ved uønskede hændelser – kontaktes Linde Healthcare som
indrapportere til Lægemiddelstyrelsen. Se kap. 12 Kontaktoplysninger.

→ Hvis lynkoblingen og slangenippel anvendes på samme tid kan det resultere i mængden af gas er lavere end angivet
og kan udløse en alarm ( “HI FLO”). Det anbefales ikke at begge stik anvendes samtidig. Hvis begge stik fortsat skal
bruges, slukkes alarmen ved at trykke på knappen “muteknab” denne holdes inde i tre sekunder.

→ I tilfælde af væsentlige ændringer i temperaturen kan alarmen ved for lavt eller højt flow midlertidigt deaktiveres. 
Se kap. 6.

Flasker med integreret ventiler må kun anvendes til de formål der er
angivet i “Anvendelsesområde”. Læs omhyggeligt denne manual for at
sikre du forstår, hvordan produktet håndteres sikkert, før du bruger LIV IQ.

Danske love, regler og bestemmelser om håndtering af gasflasker skal
følges.

Sikkerhedskrav – ved anvendelse af LIV IQ
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5. Anvendelse.

Lynkobling 1) – yderlig information om tilslutning

Denne lynkobling kan bruges til at tilslutte et medicinskteknisk produkt.
Nominelt afgangstryk er 4,5 bar. Flowvælgeren regulerer ikke
lynkoblingens tryk eller flow.

Gør følgende, før du tilslutter noget udstyr til lynkoblingen:
→ Sørg for, at udstyret er kompatible med den medicinske gas.
→ Tilslut via lynkobling, træk i han-stikket for at sikre at det sidder

korrekt.

Fjern først lynkoblingen når flasken er lukket og trykket er aftaget.

En forkert tilslutning kan føre til lækager og / eller at
lynkoblingen ryger ud, med risiko for personskade og
tingskade.

Flowudtag 4) – yderlig information om tilslutning

Gør følgende, når du tilslutter en slange til slangenippel:
→ Sørg for, at patienten ikke er tilsluttet det medicinsk udstyr inden du

åbner ventilen.
→ Sørg for, at slanges ende har korrekt dimension for at passe på

slangenippelen (6 mm udvendig diameter).
→ Sørg for, at slangen sidder fast. 

Tryk slangen på slangenippelens og kontroller at slangen er korrekt
monteret. Før lukkeventil åbnes.

→ Sørg for, at det ønskede flow er indstillet korrekt. 
Hvis flowet et sat mellem to indstillinger vil en alarm lyde og
meddelelsen “Set FLO” vises på displayet.

Sørg for flowvælgeren er sat til den ønskede flow, og ikke
mellem to indstillinger. Ellers vil flowregulatoren ikke give
den korrekte mængde medicinsk gas.

3) Flowvælger 4) Slangenippel2) Lukkeventil               ON = Til
                                  OFF = Af

1) Lynkobling

Generel information om håndtering

Alt personale samt patienter der håndterer gasflasker med
integrerede ventiler, skal uddannes i at kunne håndtere samt
administrere de anvisninger, som denne betjeningsvejledning
indeholder.

→ Driftstemperatur –20 °C til +45 °C.
→ Brug kun udstyr beregnet til dette produkt.
→ Forbered dig på at skifte flasken, når det digitale display viser

streger i det røde område.
→ Sørg altid for at flowvælgere en indstillet på det korrekte flow og

ikke mellem to indstillinger.

5) Digital display

6) Muteknap

7) Sengeholder

Før brug
→ Sørg for, at det digitale indholdsdisplay (5) viser nok iltmængde til

den påtænkte anvendelse.
→ Sørg for, at flowvælgeren (3) er sat til nul.
→ Tilslut udstyr (1 eller 4), se nedenfor.
→ Drej langsomt lukkeventilen (2) mod uret for at åbne LIV IQ flasken

helt.
→ Hvis der er tilsluttet udstyr til flowudtag (4), indstil flowet (3) ved at

dreje flowvælgeren trinvis til det ønskede flow. 

Patienten kan nu blive tilsluttet udstyret og påbegynde behandling.

Efter brug
Ved endt behandling eller ombytning af flaske:
→ Fjern udstyr fra patienten.
→ Drej flowvælgeren (3) til nul.
→ Luk lukkeventilen (2) til “OFF” (drej med uret).
→ Tag trykket af flasker ved at dreje på flowvælgeren (3).
→ Drej flowvælgeren (3) tilbage til nul.
→ Fjern udstyr (1 eller 4).
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Er der blevet trykket på knappen mute for at deaktivere en alarm og
dermed slukke for lydsignalet?
Ja – Det aktuelle alarm er blevet muted
Nej – Fordi enheden registrerer, at det har været en temperatur -

ændringer og derfor er alarmen midlertidigt deaktiveret. 
Se kap. 6

Indstil flow
Anslået tilbageværende
behandlingstid
Aktivt flow

D

E

F

Digital display, 5) – forklaring af symboler

Hvis ingen streger eller tal er synlige på indholdsindikatoren, skal du ikke bruge produktet. Marker flasken som defekt og kontakt Linde Healthcare.
Det digitale display har en række advarselsfunktioner og lydsignaler der informere om status på LIV IQ:

Knappen kan bruges til at slukke lydsignalet ved alarm.

Når en aktuel alarm vises med symbolet “O” (se ovenfor) øverst til
venstre på displayet. Er alarmen lydløs.

Et enkelt kort tryk på knappen mute vil gøre den aktive alarm lydløs det
næste minut. Et enkelt langt tryk på tre sekunder på knappen mute vil
gøre den aktive alarm lydløs indtil den næste alarm.

Sæt flowvælgeren på nul før
der åbnes for ventilen
Advarselstrekant

G

H

Lav batterispænding
– anvend ikke

A

B

C

D

E

GF

H

Full

¾ full

½ full

¼ full

Ny, fuld flasker( (diamant)
IndholdsindikatorB

A De lodrette streger på inder -
siden falder i takt med for -
bruget.

C

Gasindholdet er lavt 
(streg nr. 4 & 3)

Gasindholdet er meget lavt
(streg nr. 1 & 2)

Flasken er tom

Forkert håndtering (flowvælgeren indstillet men
ventilen er lukket)

Forkert håndtering (flowvælgeren er
indstillet mellem to indstillinger) 

Alarm er beskrevet i artikler I–M

Lavt flow
LIV IQ, det aktuelle flow fra flasken er
 lavere end det indstillede flow. Se kap. 6

Højt Flow
LIV IQ registrerer, at det aktuelle flow fra
flasken er højere end den indstillede
flow. Se kap. 6

Muteknab (6) – mere info

Et lydsignal gives i følgende tilfælde:

Udstyret er for varmt
– anvend ikke

Udstyret er for koldt
– anvend ikke

Stærkt magnetfelt
LIV IQ registrerer et stærkt magnetfelt.
flowet fortsætter upåvirket, men det digi-
tale display og lydsignaler vil ikke fungere
optimalt. Fjernes LIV IQ fra magnetfeltet
genvindes den normale funktionalitet.

I

J

K

L

M

O

N
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Hvis der opstår en lækage, forsøg aldrig selv at stramme de enkelte komponenter for at stoppe lækagen.

6. Alarm ved for lavt eller højt flow, beskrivelse 
af funktionalitet.

Hvis LIV IQ registrerer en hurtig ændring i temperaturen på grund af
miljømæssige ændringer, eller på grund af meget høje flow, vil
mutesignalet bliver midlertidigt deaktiveret. Dette vil blive angivet med et
mute ikon på displayet, dette er for at forhindre falske alarmer. Når
temperaturen har stabiliseret sig, vil ikonet mute forsvinde, og advarsler
ved for lavt flow og højt flow vil igen være til rådighed.

Når alarmen er deaktiveret, betyder det at LIV IQ ikke vil registrere hvis
slangen er blokeret eller hvis der er en lækage. Brugere skal mindes om,
at LIV IQ ikke erstatter god og sikker klinisk praksis, hvis patientens
helbred er afhængigt af en kontinuerlig tilførsel af ilt, som kræver
overvågning og kontrol af patienten, i henhold til standard praksis.

7. MR-kompatibelt.

LIV IQ flaskerne er lavet af aluminium, uanset størrelse og indhold.
Flasker lavet af aluminium har ingen magnetiske komponenter.

Den integrerede flaskeventil har en lav permanent magnetisme, hvilket
betyder, at virkningen af et magnetfelt med feltstyrke 3 Tesla, hvilket
knapt er mærkbart.

Denne LIV IQ må ikke bringes mere end 30 cm fra åbningen af
magneten.

Flyt ej denne under MR-scanning, da dette vil nedbyde billedkvaliteten.

8. Rengøring.

Brugeren forventes ikke at have rutinemæssigt rengøring af LIV IQ.
Flasken er beregnet til flergangsbrug og Linde Healthcare er ansvarlig for
rengøring og vedligeholdelse.

Produktet skal holdes rent, tørt og fri for olie og fedt som i de fleste
tilfælde forårsager driftsproblemer i forbindelse med partikler, støv eller
andre forurenende stoffer.

Hvis produktet skal rengøres på ydersiden, brug en tør eller fugtet klud
(med rent vand).

Hvis enkelte lokale bestemmelser kræver, at flasken skal desinficeres,
skal der bruges rengøringsmidler der er kompatibel med messing og
plastmateriale.

Brug ikke rengøringsmidler der indeholder ammoniak. Må ikke
nedsænkes i vand eller andre væsker.

Må ikke udsættes for temperaturer over +65 °C (f.eks autoklavering).

Lad ikke nogen form for væske ind i diverse udtag samt det digitale
display.

Ved brugen af dette produkt på hospitaler følges de anvisninger og
overensstemmelser for god hygiejne i sundhedssektoren.

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder aldehyd,
 ammoniak eller peroxid.

9. Service og vedligehold.

Produktets serienummer findes på bagsiden af ventilen
under lynkoblingen. Serienummeret består af produktionen år og
måned, to bogstaver og fem tal.

I tilfælde af mistænkt lækage eller defekt på et LIV IQ produkt – forsøg
ikke at udføre reparation eller vedligeholdelse, men returner i stedet
produktet til Linde Healthcare. Reparation og vedligeholdelse mål kun
udføres af Linde Healthcare.

Reparation og vedligeholdelse der er udført uden certificering medfører
ophør af producentens ansvar for sikkerhed og funktionalitet.

SN π 0029

25E   O2 WP200

201403 ID  00001
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10. Fejl – Årsag – Løsning.

Forsætter på næste side

Fejl Årsag Løsning

Hvis ikke indholds-
indikatoren viser
streger. Dette giver et
lydsignal.

Flasken er tom. Flaskeskift.

Der kommer ingen gas fra
slangenippelen.

1. Lukkeventilen er lukket..

2. Flowvælgeren står på nul.
3. Flowvælgeren er ikke korrekt

indstillet.
4. Flasken är tom.

1. Drej flowvælgeren til nul, åben lukkeventil og drej flow
vælgeren til den ønskede flow.

2. Drej flowvælgeren til den ønskede flow.
3. Sørg for, at flowvælgeren er indstillet til den ønskede

indstilling, og ikke mellem de to indstillinger.
4. Flaskeskift.

Lukkeventilen er stram og kan ikke åbnes /
lukkes uden betydelig kraft.

Lukkeventilen åbnes eller lukkes med
stor kraft.

Sørg for at lukkeventilen drejes i den korrekte retning
mod uret, Til (ON) eller med uret, Af (OFF) ellers kontakt
Linde Healthcare.

Kombinationen af ingen gas fra
slangenippel samt et lydsignal.

1. Lukkeventilen er lukket.

2. Driftsfejl.

1. Drej flowvælgeren til nul, åbne lukkeventil og drej
flowvælgeren til den ønskede flow.

2. Drej flowvælgeren til nul, luk lukkeventilen og mærk
produktet som “defekt”. Anbring produktet i et godt
ventileret område og kontakt Linde Healthcare.

Lavt batteri. Skift flaske. Marker produktet som “defekt”, og kontakt
Linde Healthcare.

Flasken er for varm (sol) 
eller for kold (sne/kulde).

Brug ikke flasken. Opbevar flasken i et rum, der forbliver
inden for temperaturområdet –20 °C til +45 °C.
Advarselssymbolerne forsvinder, når flasken har nået den
korrekte temperatur.

Flasken er i et stærkt magnetfelt. Flowet fortsætter upåvirket, men det digitale display kan
ikke vise nogen værdier eller lyde.

1. Brugeren har trykket knappen
mute for at slukke lydsignalet,
og den aktuelle funktion er nu
lydløs.

2. Flasken er udsat for hurtige for-
andringer i temperatur. Alarmer
ved for højt og lavt flow er
midler tidigt deaktiveret.

1. Den aktuelle alarm er sat til lydløs i et minut (kort
tryk). Hvis knappen trykkes ind i tre sekunder bliver
alarmen gjort tavs indtil årsagen til alarmen stopper
eller der opstår en ny situation til alarm.

2. Fortsæt med at bruge flasken, men sikre, at patien-
tens slange ikke er blokeret. Mute symbolet vil auto-
matisk forsvinde, når temperaturen er udlignet.



10 Brugsanvisning – LIV® IQ CONOXIA medicinsk oxygen

10. Fejl – Årsag – Løsning.

Fejl Årsag Løsning

Der lyder et lydsignal
og stregerne blinker.

Gasindhold er lavt. Forbered flaskeskift.

Der lyder et lydsignal
og stregerne blinker.

Gasindhold er meget lavt. Flaskeskift.

Lydsignal fremkommer.

Flowet fra slangen er lavere end det
indstillede flow. Årsagen kan være,
at der er forhindringer i flowet.

Kontroller slangen er tilsluttet det medicinske udstyr.
Advarselssymbolerne forsvinder kort efter at
forhindringerne er fjernet. Hvis ikke der registreres nogen
hindring, drej flowvælgeren tilbage til nul, luk
lukkeventilen og mærk produktet som “defekt”. Anbring
produktet i et godt ventileret område og kontakt Linde
Healthcare.

Lydsignal fremkommer.

1. Begge udtag anvendes samtidig.

2. Kun et udtag anvendes.

1. Tryk på knappen for at slukke lydsignalet i tre sekunder.

2. Drej flowvælgeren til nul, luk lukkeventilen og mærk
produktet som “defekt”. Anbring produktet i et godt
ventileret område og kontakt Linde Healthcare.

Lydsignal fremkommer.

Flowet ligger mellem to justerbare
 installationer.

Kontroller, at flowvælgeren er indstillet korrekt og ikke
imellem to indstillinger.

Advarselstrekant og et tal eller
tekst vises skiftevis på
displayet, hvor det indstillede
flow ellers vises.
I nogle tilfælde, giver denne et
lydsignal.

Svigt i et digital komponent eller
software fejl.

Drej flowvælgeren til nul, luk lukkeventilen og mærk
produktet som “defekt”. Anbring produktet i et godt
ventileret område og kontakt Linde Healthcare.
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11. Opbevaring og genanvendelse.

LIV IQ-produkten ska förvaras och transporteras väl förankrad och
förvaras under torra och rena förhållanden.

Stapla inte LIV IQ-produkter ovanpå varandra eftersom detta kan skada
ventilen och ventilskyddet.

Förvaringstemperatur –40 °C till +65 °C.

Förvara aldrig gasflaskor nära en värmekälla (se avsnittet
“Säkerhetskrav”, kap. 4).

Använd inte den medicinska gasen efter utgångsdatum (se
produktmärkningen).

Varningsskyltar som förbjuder rökning och öppen eld ska placeras väl
synliga där gasflaskor förvaras och Räddningstjänsten ska underrättas
om var förvaringsutrymmet för gasflaskor är beläget.

LIV IQ-produkten ska returneras till Linde Healthcare för påfyllning eller
återvinning när den är uttjänt.

LIV IQ er fremstillet af::
Linde Healthcare AB 
Agavägen 54
SE 181 81 Lidingö 
Sverige

Linde Healthcare, Kundecenter
Telefon: 70 104 103
healthcare@dk.aga.com

Lægemiddelstyrelsen
Telefon: 44 88 95 95 
laegemiddelstyrelsen.dk

12. Kontaktinformation.
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