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Gebruiksaanwijzing Helios

Zorgvuldig doornemen voordat u het Helios-systeem gaat
gebruiken.

Dit is een uitgave van Linde Healthcare Benelux.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke
zorgvuldigheid werd betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde
informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.
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Voorwoord
 

Uw arts heeft voor uw behandeling zuurstoftherapie voorgeschreven.
Om deze therapie zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te laten verlopen, 
krijgt u de beschikking over een Helios-systeem. Het grote voordeel van het 
Helios-systeem is, dat u tijdens de therapie niet thuis hoeft te blijven.

Het moedervat van het Helios-zuurstofsysteem (goedgekeurd door de
Dienst voor het Stoomwezen), is eigendom van Linde Healthcare Benelux en 
mag alleen gevuld worden door Linde. Mocht u vragen hebben over het 
Helios-systeem of over de inhoud van deze gebruiks aanwijzing, neem dan 
contact op met Linde Healthcare.
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Overzicht van alle onderdelen

• Het moedervat (de grote tank): deze bevat vloeibare zuurstof en wordt 
regelmatig omgewisseld door Linde. Hoe vaak dit noodzakelijk is, hangt af 
van de mate waarin u het Helios-systeem gebruikt.

• De draagset: deze kunt u heel eenvoudig vullen met vloeibare zuurstof uit 
het moedervat.

• Een draagriem met tas: deze kunt u gebruiken om de draagset te vervoeren.
• Een zuurstoftoedieningssysteem: bestaande uit een dubbel lumen 

zuurstofbril en een gebruiksaanwijzing.

Het Helios-moedervat wordt altijd volledig met zuurstof gevuld door ons 
afgeleverd. Kijkt u dagelijks even op de inhoudsmeter of omwisseling al nodig 
is. Indien omwisseling noodzakelijk is, dient u ons te bellen. Op de achterzijde 
van dit boekje staan onze contactgegevens.

Let op
De stickers op het moedervat en de draagset mogen niet worden
verwijderd. Deze dienen ter identificatie van de producten, met name ten
aanzien van de kwaliteitsgarantie.

Niet drukken op de vulaansluiting
Druk nooit zomaar op de punt aan de bovenzijde van de vulaansluiting.
Hierdoor zou eventueel zeer koude vloeibare zuurstof kunnen ontsnappen.
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Gebruik van het moedervat thuis

Door stap voor stap onderstaande aanwijzingen te volgen, 
leert u moeiteloos hoe u het moedervat moet gebruiken.

In het algemeen is het gebruik van een zuurstofbevochtigingssysteem niet nodig.
Alleen bij hoog zuurstofgebruik (>−5 l/min) wordt een bevochtigingssysteem
bijgeleverd.

1. Op de inhoudsmeter kunt u door op de knop te drukken de 
zuurstofvoorraad in het moedervat aflezen.

 Controleer dagelijks of de inhoud nog voldoende is.
2. Onder de afdekkap vormt zich condenswater. Het moedervat is voorzien 

van een vochtcontainer waarin het vocht wordt verzameld.

InhoudsmeterVulaansluitingDrukmeter
Ontgrendelknop 
voor draagset

Afbeelding 
moedervat
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Inhoudsmeter

De draagset bijvullen met zuurstof uit 
het moedervat

Houd vulnippels schoon en droog
Controleer, voordat u de draagset bijvult, of de vulnippel schoon en droog is.
Houd de vulnippel vetvrij en raak deze niet met de handen aan.

1. Controleer op de inhoudsmeter van het moedervat of er voldoende 
zuurstof in zit en controleer ook de drukmeter. De druk moet ten minste 
24 psi (1,7 bar) bedragen.

2. Verwijder het afsluitdopje van de vulnippel.
3. Houd de draagset met beide handen boven de daarvoor bestemde 

uitsparing op het moedervat.
4. Plaats de draagset voorzichtig op het moedervat en controleer of de 

vulnippel op de juiste wijze contact maakt.
5. Plaats een hand recht op de draagset boven de vulnippel en druk de 

draagset zachtjes naar beneden. De draagset zal nu ongeveer 1 cm 
zakken, waardoor de koppeling met de vulnippel van het moedervat tot 
stand komt.

6. Houd de draagset op zijn plaats en druk de vulhendel aan de achterkant 
van het draagsetje omlaag. Pas als u een sissend geluid hoort, wordt de 
draagset met zuurstof gevuld. Tijdens het vullen moet u de vulhendel 
omlaag blijven drukken. Als u het loslaat wordt het vullen onderbroken.

Attentie
Probeer de draagset niet te vullen wanneer de inhoudsmeter aangeeft dat
het moedervat bijna leeg is.
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Laat de vulhendel ongeveer 30 tot 40 seconden, nadat u met vullen
begonnen bent, even los. Druk het vervolgens weer omlaag totdat de
draagset gevuld is. Met die kleine onderbreking voorkomt u dat de
draagset vastvriest.
Houd de tijd dus in de gaten wanneer u de draagset vult. Tijdens het vullen 
moet u zachtjes op de draagset blijven drukken om er zeker van te zijn dat 
de koppeling tussen draagset en moedervat optimaal blijft.

Als ontluchtingsventiel niet wil sluiten
Een hoogst enkele keer wil het ontluchtingsventiel niet sluiten en houdt het 
sissen niet op. Verwijder in dat geval rustig de draagset door de ontgrendelknop 
in te drukken en plaats deze buiten of in een goed geventileerde ruimte.
Na enkele minuten houdt het sissen op.

Als de vulnippel niet goed sluit
IJsvorming kan er de oorzaak van zijn, dat de vulnippel op het moedervat na 
loskoppeling van de draagset niet goed sluit. Herhaal in dit geval het plaatsen 
en weer loskoppelen van de draagset zoals hiervoor beschreven. Hierdoor 
wordt eventueel ijs verwijderd. Blijkt de vulnippel wederom niet te sluiten, 
verwijder dan de draagset, ventileer goed door deuren en ramen te openen 
en neem contact op met Linde.

Vermijd contact met ijskoude koppelingen
Direct na het vullen hebben de koppelingen een temperatuur van -183°C 
bereikt; het vermijden van direct contact, in de eerste minuten na het vullen, 
is dan ook noodzakelijk!

7. Na ongeveer 21⁄2 minuut is de draagset gevuld en kunt u de vulhendel 
loslaten (de vultijd kan variëren en is afhankelijk van de temperatuur van 
de draagset en van de omgeving). Als de draagset vol is, merkt u dat aan 
het sissende geluid. De klank hiervan zal veranderen en er vormt zich dikke, 
witte damp boven het moedervat. Laat de draagset 10 tot 15 minuten 
stabiliseren voor u hem gaat gebruiken.
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8. De draagset maakt u weer los van het moedervat, door met één hand de 
riem omhoog te houden en met uw andere hand op de ontgrendelknop te 
drukken. Indien de draagset niet loskomt, is deze wellicht door de koude 
zuurstofstroom aan het moedervat vastgevroren. Gebruik géén geweld.

 Na enkele minuten zal het ijs ontdooid zijn en kunt u de handeling met 
succes herhalen.

9. De inhoud van de draagset kunt u aflezen op de inhoudsmeter aan de 
achterkant van de draagset. Til de draagset hiertoe op aan de riem. 
Een kleurenindicator geeft de inhoud van de draagset aan. Een volledig 
gevulde draagset bevat voldoende zuurstof voor circa 10 uur gebruik, 
uitgaande van een gemiddeld gebruik van 2 liter zuurstof per minuut. Vul 
de draagset altijd volledig zodat u zeker weet dat u voldoende zuurstof bij 
u heeft. Gebruik de draagset bij thuiskomst tot deze leeg is. Zo gaat er zo 
min mogelijk zuurstof verloren.

10. Plaats het afsluitdopje terug op de vulaansluiting.

Afbeelding draagset

Vulhendel

Kleurenindicator
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Gebruik van de draagset

Hieronder staan stap voor stap de punten, die van belang zijn bij inhalatie 
met behulp van de draagset.

1. Koppel de zuurstofslang van uw dubbel lumen zuurstofbril aan de 
aansluitingen op de draagset.

2. Stel de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid zuurstof in met de 
Flowregelknop. Deze geeft de hoeveelheid aan in liters per minuut.

3. De draagset kunt u aan beide zijden van het lichaam dragen, maar doorgaans 
is plaatsing aan de rechterzijde het meest praktisch. Om verzekerd te zijn 
van optimaal draagcomfort krijgt u een draagriem met tas bijgeleverd.

4. De Helios draagset kan ingesteld worden tot en met 4 liter per minuut. 
Tot en met 0,75 liter per minuut geeft de draagset een continue flow van 
zuurstof. Vanaf 1 liter per minuut en hoger wordt er alleen zuurstof 
geleverd bij inademing.

Afbeelding draagset

Aansluitingen voor neusbril

Flowregelknop
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Veiligheidstips om rekening mee 
te houden

• Vermijd onder alle omstandigheden roken in de directe nabijheid van het 
Helios-systeem.

• Plaats het Helios-systeem niet in de nabijheid van open vuur, 
warmtebronnen of elektrische apparatuur.

• Kleding en beddengoed dat langdurig in contact is gekomen met zuurstof 
dienen goed gelucht te worden.

• Plaats het Helios-systeem in een goed geventileerde ruimte. Ventileer  
extra wanneer door omstandigheden zuurstof uit het moedervat of de 
draagset ontsnapt is.

• Vloeibare zuurstof is zeer koud (-183°C). Bij deze temperatuur kan de huid bij 
direct contact gemakkelijk bevriezen en daardoor verbrandingsverschijnselen 
vertonen; vermijd in verband daarmee ook aanraking van bevroren 
oppervlakten. Na contact met vloeibare zuurstof is medische hulp altijd 
noodzakelijk; raadpleeg in dat geval uw huisarts.
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• Stel uw schadeverzekeraar in kennis van de plaatsing van het  
Helios-systeem.

• Volg het doseringsvoorschrift van de arts precies op. Te veel of te weinig 
zuurstof kan schadelijk zijn.

• Bij brand melden dat er zuurstof in huis aanwezig is.

• Heeft u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen of opmerkingen, 
bel dan naar Linde Healthcare Benelux (contactgegevens zie pagina 14).

• Uit voorzorg verzoeken wij u een afstand van minimaal 1,5 meter in acht te 
nemen bij het gebruik van GSM- en draadloze telefoons in combinatie met 
medische apparatuur.
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Toebehoren

Reservetoebehoren 
Als u de reservetoebehoren heeft gebruikt, dan raden wij u aan dit aan de
medewerker van Linde te melden bij zijn eerstvolgend bezoek.

Vragen 
Voor vragen naar aanleiding van de gebruiksaanwijzing of voor vragen met
betrekking tot het gebruik van zuurstof in het algemeen, kunt u altijd contact
opnemen met de klantenservice van Linde.

Telefoonnummers klantenservice
Voor informatie over de apparatuur, storingen en vragen over de aflevering 
van zuurstof.
Tijdens kantooruren: 088 – 3276 355
Buiten kantooruren: 088 – 3276 276

Gebruikstermijnen toebehoren
Als indicatie geven wij u de gemiddelde gebruiksduur van de meest 
gebruikte zuurstoftoebehoren:

Zuurstofbril: gemiddelde gebruiksduur 5 weken.
Zuurstofmasker: gemiddelde gebruiksduur 5 weken.
Verlengslang: gemiddelde gebruiksduur 4 maanden. 
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Bereikbaarheid Linde Healthcare 
Benelux
Tijdens kantooruren:
Voor informatie over apparatuur, storingen en bestellingen:
088 – 3276 355

Voor noodgevallen en storingen na 17.00 uur, in de weekenden en 
tijdens feestdagen:
088 – 3276 276

e-mail: zuurstof.nl@linde.com
www.linde-healthcare.nl
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