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Pasienstyrt oksygentilførsel
gjennom flowregulatoren FlexO2

Nakkebånd
for FlexO2

Introduksjon
Legen din har fastslått at oksygentilskudd vil være fordelaktig for deg og har
foreskrevet en spesiell innstilling som dekker dine behov. Med Flex02 får du nå
mulighten til å endre oksygenflow under anstrengelse. Flowinnstillingen justeres
individuelt til deg for optimal oksygentilførsel ved aktivitet/hvile. Deretter kan du –
med et enkelt grep–velge mellom aktivitet og hvilemodus, se fig. 2 og 3.
Ved endring fra hvile til aktivitetsmodus kommer det et "puff». Dermed er du klar
for aktivitet. «Puffet» som høres er helt normalt og er en bekreftelse på at
innstilling for aktivitet er valgt.
Tiltenkt bruk
FlexO2er et tilbehør til oksygenkonsentratorer som har en kule for innstilling av
flow. Den er beregnet for pasienter med behov for regulering av oksygenflow
avhengig av aktivitet/hvile, innenfor forhåndsbestemte nivåer.
Forholdsregler
Sørg for at hvilemodus er valgt for hvile, slik at du ikke får for høyt oksygennivå.
Ha rutine for regelmessig å sørge for at foreskrevet oksygennivå er riktig.
Dette gjøres ved å lese av flowen på oksygenkonsentratoren når FlexO2 er i
respektive aktivitet og hvilemodus
Dersom du får problemer med å puste, bruker du foreskrevet medisinering fra
legen din som vanlig.
Kontroller regelmesig slangekoplingene og funksjon slik at det ikke oppstår
lekkasjer
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Brukstid
Når to (2)måneders brukstid er passert,skal enheten skiftes ut. Dato for siste bruk,
står skrevet på en etikett bak på enheten. Hvis enheten utsettes for skade, eller hvis
den kan ha vært utsatt for skade, skal den byttes ut med en ny enhet.
Rengjøring
Bruk en fuktet myk klut for å rengjøre enheten. Ved smitte kan den også rengjøres
med 70 % sprit, Virkon og Perasafe ved behov.
Service
Inneholder ingen deler som vedlikeholdes av brukeren.
Kassering
Avhendes som vanlig avfall.
CE-merking
FlexO2er CE-merket klasse IIA i henhold til MDD.
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Koblingsdel til slange fra oksygenkonsentrator
Koblingsdel for nesegrime eller oksygenmaske.
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