Hortons demand.
Sparar gas och ökar säkerheten.

Hortons demand levereras i form av ett startpaket.

Hortons demand med ansiktsmask ansluten till LIV® Midi 10 L.

100% oxygen vid inandning

Hortons demand kräver ingen flödesinställning och är en gassparare som ger 100% oxygen vid
inandning. En backventil säkerställer att utandningsluft evakueras och inte går tillbaka i systemet.
100% oxygen kan därmed andas in med fritt flöde utan att spädas ut med rumsluft där oxygenhalten
är förhållandevis låg (ca 21%).

Förlänger användningstiden

Hortons demand minskar oxygenförbrukningen genom att patienten endast får sin gas vid inandning.
Med Hortons demand förlängs användningstiden av den utrustning som används.

Mask eller munstycke   Hortons demand med ansiktsmask för vuxen sluter väl över mun och näsa och eliminerar därmed risken
av inläckande luft under användning. Då patienten istället önskar använda munstycket bör eventuell
inandning via näsan minimeras för att undvika utspädning med rumsluft.
Smidigt startpaket Hortons demand startpaket levereras i väska med Hortons demand gassparare, 2 st ansiktsmasker, 2 st
		 munstycken, 4 st utandningsventiler, bruksanvisning och varningstriangel. Patienten kan välja att an		 vända ansiktsmask eller munstycke beroende på vad som föredras.
Säkrare användning

Hortons demand ger endast gas vid inandning och tar därför bort risken att gas läcker ut när utrustningen
inte används.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare tillhandahåller produkten
och ansvarar för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Till hempatienter ingår
förbrukningsartiklar (ansiktsmask eller munstycke och utandningsventil) som kan beställas hos Linde
Healthcares kundcenter. För utandningsventil rekommenderas byte efter 30 dagars användning.
Munstycke och mask byts efter behov. Se användarmanual för fullständig beskrivning. Produkten är
individmärkt, vilket garanterar full spårbarhet.

Produkten består av

– Gassparare med anslutning för snabbkoppling i gasflaska
– Ansiktsmask och munstycke (patienten kan välja efter preferens)
– Utandningsventil

Förbrukningsartiklar   Förbrukningsartiklar ingår i dygnshyran för Hortons demand
och finns kostnadsfritt för hempatienter att beställa hos
Linde Healthcares kundcenter på tel: 08-731 18 00.
– Ansiktsmask för vuxen, art nr: 329 399
– Munstycke, art nr: 329 149
– Utandningsventil, art nr: 321 588

Hortons demand
med munstycke.

Hortons demand. Sparar gas och ökar säkerheten.

Tekniska data

Anslutning:

Arbetstryck:			
Triggning:
Inandningsmotstånd:			
Dosering:
Mått:			
Vikt:
Arbetstemperatur:
Lagringstemperatur:
Klassificering:
Linde Healthcare artikelnummer:
Varunummer hos Apoteket:			

Vänd dig till oss

– Gasflaskor med snabbkoppling
– Centralgasuttag för oxygen
(Gasflaskor och centralgasuttag med snabbkoppling för oxygen
enligt standard SS875 24 30)
Från 3,1 upp till 6 bar
Vid varje inandning
<0,25 kpa vid 10 L/min
Motsvarar inandningen
Slanglängd 3 m
Ca 568 g (inkl. utandningsventil och ansiktsmask)
+5°C till +40°C
–20°C till +60°C
Enl. MDD: 93 / 42 / EEG II a
113 454
22 06 07

Linde Healthcare jobbar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården. Vi levererar
läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering och användning. Våra medicinska gaser
klassas som läkemedel – de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk
som svenska lagar och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som
läkemedel (Sverige 2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och
standarder som gäller för medicintekniska produkter.
Linde Healthcare är en del av Linde Group som finns representerade i över 50 länder.
Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB.
Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.
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