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SimplyGo, 
redo för en promenad
Snabbstartsguide



Hej, jag heter
Jag har KOL.1 Min vårdgivare har
ordinerat regelbunden långtids-
behandling med syrgas. Den portabla
syrgaskoncentratorn SimplyGo ger mig
den pålitliga tillgång till syrgas jag behöver.
Det är viktigt att jag har tillgång till syrgas2

både under mina dagliga aktiviteter och på natten.
Jag kan ta med SimplyGo överallt och den hjälper
mig få den motion jag behöver. Jag kan gå, stå, 
röra mig och njuta av dagen medan jag får min
syrgasbehandling. Den kan förbättra min livskvalitet.

Varför SimplyGo?

1KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) syftar på en grupp av lungsjukdomar, som emfysem och kronisk
bronkit, som gör det svårt för luft att komma in och ut ur lungorna och därigenom förhindrar effektiv
utvädring av koldioxid.
2Portable oxygen therapy: use and benefit in hypoxaemic COPD patients on long-term oxygen therapy – 
J. Vergeret, C. Brambilla, L. Mounier – ERJ 1989



SimplyGo – Komma igång

På-/av-knapp

Tysta larm

Lägesinställning

Öka/minska flödeshastigheten

Anslutning för syrgasgrimma

Välj det läge som ordinerats

Puls SimplyGo känner av varje inandning och reglerar syrgastillförseln 
efter detta. 

Kontinuerligt flöde Kontinuerligt syrgasflöde från 0,5 till 2 LPM. 

Sömn Puls-läge med hög känslighet för inandning vid användning  under natten.
SimplyGo byter automatiskt till den senast använda inställningen för kontinuerligt
flöde om ingen inandning detekteras efter en viss tid.



Ladda batteriet
eller använd laddaren.

Placera SimplyGo 
i bärväskan.

För in det laddade
batteriet.

Anslut en vanlig enkel
lumen näsgrimma.

Kontrollera att näsgrimman 
är intakt. 
Maximal längd  upp till 9 m.

Starta/stäng av
SimplyGo genom att

trycka på strömbrytaren 
två gånger.

Välj läge genom att
trycka på lägesknappen

(M). Håll in lägesknappen 
för att växla mellan lägena 
Puls, Kontinuerligt flöde
och Sömn.

Ställ in flödeshastig-
heten enligt din

syrgasordination med
knapparna plus (+) eller 
minus (-).

Kontrollera att du
har alla tillbehör du

behöver. Placera SimplyGo 
i vagnen.

Applicera
näsgrimman och andas

normalt genom näsan.

1

4

7 8 9

5 6

2 3

Använda SimplyGo



Innan avresan

Informera din vårdgivare om din resa då din ordination kan behöva
ändras beroende på resmålets höjd eller klimat.

När du bokar resan bör du informera transportföretaget om att du
kommer att använda SimplyGo under resan.

Informera dig om transportföretagets regler och krav för patienter som
kräver syrgasbehandling under resa.

Kontrollera att du har alla tillbehör för SimplyGo som du behöver. 
Kontakta om nödvändigt din vårdgivare.

Bär alltid med dig en kopia på din ordination för syrgasbehandling. 
Se till att du har namn och kontaktinformation till din vårdgivare.
Anteckna denna information i SimplyGo snabbstartsguide.

Kontrollera att batterierna för SimplyGo är fulladdade och att du har
din syrgasgrimma med dig.

Kontrollera att du har de nätadaptrar du behöver för att ladda
SimplyGo-batterier.

Förvara alltid SimplyGo snabbstartguide och SimplyGo
användarhandbok tillsammans med enheten.

SimplyGo är en perfekt reskamrat. Här är några användbara tips för
att resa med en portabel syrgaskoncentrator.

Vid avresan



SimplyGo batterispecifikationer
Batteritid

Puls 2* 3 hr 
Kontinuerligt flöde 2 LPM 54 min

*Baserad på 20 andetag per minut med ett batteri

Laddningstid: 2-3 timmar per batteri för full laddning.

SimplyGo på planet
Den amerikanska federala luftfartsmyndigheten (FAA) har godkänt SimplyGo för
användning på passagerarplan.

Även fast FAA och andra internationella luftfartsmyndigheter myndigheter
tillåter användning av bärbara syrgaskoncentratorer på passagerarplan så har
många nationella och internationella flygbolag ytterligare restriktioner, så som
att man i god tid informerar flygbolaget om användning av syrgaskoncentrator
och att man erhåller ett intyg av läkare samt ordination.

Om du planerar att flyga med din SimplyGo, kontakta ditt flygbolag i god tid
innan avresa.

Ready. Set. SimplyGo!


