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Underhåll och spårbarhet

HemLOX® Liberator. Mobilt system för 
medicinsk oxygen.

HemLOX innebär att Linde Healthcare tar totala ansvaret för leverans av flytande medicinsk oxygen för säker 
och effektiv oxygenbehandling i hemmet. Linde Healthcare producerar, fyller och analyserar flytande 
medicinsk oxygen enligt Svensk Läkemedelsstandard och under överinseende av Läkemedelsverket. Linde 
Healthcare ansvarar också för service och underhåll av behållarna. 
 
I HemLOX-systemet ingår ett större stationärt kärl som Linde Healthcare levererar hem till patienten och byter 
ut regelbundet till ett nyfyllt kärl. Vanlig standardgrimma för vuxen/barn kan användas. Det stationära kärlet 
används i hemmet. För mobila patienter finns även mobila termosar och då används det stationära kärlet även 
för påfyllning av dessa. 
 
Utrustningen kräver ingen elanslutning och arbetar ljudlöst. Den elektroniska innehållsvisaren indikerar 
noggrant hur mycket oxygen som finns kvar. Flödet regleras i fasta steg från 0,25 liter/min till 6 liter/min. 
 
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.
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HemLOX Liberator

Volym (vätska) 20 liter 30 liter
Volym (gas) ca. 17 500 liter ca. 25 000 liter
Vikt (fylld) ca. 39,9 kg ca. 53,5 kg
Vikt (tom) ca. 17,7 kg ca. 20,4 kg
Dimensioner Höjd exkl. hjulsats 622 mm, inkl. 

hjulsats 722 mm. Diameter 356 mm.
Höjd exkl. hjulsats 750 mm, inkl. 
hjulsats 850 mm. Diameter 356 mm.

Arbetstryck 1,4 bar 1,4 bar
Normal avkokningstid (gas) 502 liter/dygn 502 liter/dygn
Maximal användningstid (baserat 
på kontinuerlig förbrukning)

6 dygn vid flöde 2 liter/min.  
(oavsett antal andetag/min)

8,6 dygn vid flöde 2 liter/min. 
(oavsett antal andetag/min)

Flödesinställning, liter/min 0;   0,25;   0,5;   0,75,   1,0;   1,5;   2,0;   2,5,   3,0;   4,0;   5,0;   6,0
Innehållsmätare Elektronisk indikator Elektronisk indikator
Apotekets varunummer 023281 023273
Linde Healthcare artikelnummer 107603 107604
Användningstemperatur –20 °C till +70 °C –20 °C till +70 °C
Standard CE-märkta. Klassificerade enligt direktiv 93/42/EC, tillägg 2007/47/EC, 
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Linde Gas AB 
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna 
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se 
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® HemLOX är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.

De stationära HemLOX-kärlen har en volym på 
20/30 liter (motsvarande ca. 17 500/25 000 
liter gas). Det stationära kärlet utgör även 
basstation för fyllning av mobila termosar 
antingen från ovansidan, s.k. Topfill, eller från 
sidan, s.k. Sidefill.

Linde Healthcare Kundcenter, e-post: healthcare.se@linde.com eller telefon: 08-731 18 00.


