
Viatjar amb oxigen

Mesures de seguretat
en mitjans de transport



• Sempre s’han de 
seguir les instruccions 
dels membres de la 
tripulació.

Abans de viatjar en avió, sempre: 

Recomanacions generals 

Quan s’utilitzen MOSS en avions:

Quan utilitzis un MOSS en un avió, assegura’t que:
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Per a tots els sistemes 
de subministrament 
d’oxigen medicinal 
(moss) en avions (si la 
companyia aèria ha 
donat prèviament la 
seva autorització).

Nota: 

És probable que només les ampolles 
de gas o els concentradors portàtils 
siguin autoritzats a bord de l’avió. 
normalment no es permet l’ús dels 
sistemes de líquid. 

Nota: 

Les ampolles que no siguin 
propietat de l’aerolínia 
podrien no estar permeses.  

• S’ha de tenir l’autorització per volar mentre rebem teràpia amb oxigen medicinal 
del nostre metge. 

• S’ha de tenir l’autorització de la companyia aèria per poder usar el subministra-
ment d’oxigen a l’avió. 

• Valorar si es pot utilitzar el MOSS propi o el de la companyia aèria. 

• Valorar si s’ha d’estar acompanyat per un cuidador a l’avió.  

• Verificar la disponibilitat d’un MOSS per ser utilitzat a l’hora de pujar i baixar de 
l'avió (des del check-in fins a la recollida de l'equipatge) i si l’aerolínia oferirà el 
servei durant el vol. 

• Tenir l’autorització del proveïdor de la teràpia d’oxigen per utilitzar el teu propi 
MOSS. 

• Utilitzar, preferentment, ampolles amb vàlvula integral als avions.

• Porta només la quantitat necessària d’oxigen per al viatge.  

• Pensa a utilitzar un equip economitzador d’oxigen.

• Utilitza sempre el MOSS com s’indica al manual.

• Apaga sempre el MOSS quan no s'estigui utilitzant. 

• Utilitza només unitats portàtils (si estan permeses) durant els viatges en avió. 

• saps com utilitzar correctament l’equip.

• coneixes els riscos associats a la sobreoxigenació mentre 
utilitzem un MOSS en un avió.

• utilitzes una bossa o motxilla de transport per mantenir 
l’ampolla/recipient segur.

• tens els tubs de subministrament tan curts com sigui possible. 

• es pot accedir fàcilment a la vàlvula/manoreductor de l’ampolla 
quan s’utilitzi a bord.

• permetre que algú fumi prop de nosaltres (mantenir com a mínim 3 m de 
distància). 

• deixar el MOSS sense vigilància.  

• deixar la cànula o la màscara al seient o sobre qualsevol altre material absorbent 
quan no s’utilitzi.

• permetre als nens manipular el MOSS. 

• tapar el MOSS amb roba, bosses o qualsevol altre material. 

• canviar el regulador durant el vol.

• utilitzar un tub de flux del tipus de sistema de control de flux.

• tenir begudes o líquid prop del concentrador.

Actuació en cas 
d’emergència a l’avió

Si es produeix una 
emergència mentre s’utilitza 
el MOSS a l’avió, no s’ha de: 

Quan s’utilitzen MOSS en un avió està prohibit: 
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• permetre que ningú fumi 
a prop quan s’està 
evacuant el transport 
públic. 

en avió

Per a tots els sistemes de 
subministrament d’oxigen 
medicinal (moss) en 
avions (si la companyia 
aèria ha donat prèviament 
la seva autorització).

Actuació en cas 
d’emergència a l’avió




