Vejledning fugtevand
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Brugervejledning

Der kan monteres fugtevand på alle typer iltmaskiner, dog skal man være opmærksom på individuel
tilslutning på de enkelte iltmaskiner. Fugtevand fås i to forskellige størrelser, 340 ml og 500 ml. Mest
anvendte er 340 ml.
Når ilt fugtes med vand, vil der kunne forekomme fugt i slangen der tilfører patienten ilt. Dette kan danne grobund for svampe og bakterievækst, som i værste tilfælde kan medføre infektioner.
Det er derfor vigtigt, at fugteflasken forbruges uden ophold, og skiftes hvis maskinen har været ude af
drift i mere end 24 timer. Ligeledes skal iltslanger og næsebriller / iltkatete skiftes en gang ugentligt.
Ved fugtning under 3-4 liter/minutter opnås der i langt de fleste tilfælde ingen gavnlig effekt af fugtning
af ilten, men derimod vil man kunne opleve en gene af kondensvand i iltslangen og næsebrillen.
Ved problemer med kondens i iltslangen / næsebrillen, kan der monteres en vandopsamler på iltslangen
der delvist løser problemet.
Ved tørre slimhinder i næsen anbefales Decubalsalve 2-3 gange i døgnet. Ved patienter med meget store problemer med tørhed anbefales Labidan næse/læbesalve, men anvendes kun hvor det ikke er tilstrækkelig med Decubalsalve.
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Kom godt i gang….
Fugtevand i lukket sterilt system fås i to forskellige størrelser, 340 ml og 500 ml.
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1.

Åben posen og tjek at fugteflasken er tæt.

2.

Åben posen med tilslutningshætten.

1.

I den klare del af tilslutningshætten forefindes et spyd, som
monteres ned i fugteflasken.

2.

Drej derefter tilslutningshætten på, og spyddet i tilslutningshætten vil bryde toppen f fugteflasken.

1.

Tilslutningshætten er nu korrekt monteret på fugteflasken.

2.

Monter derefter den blå omløber i toppen af tilslutningshætten til iltmaskinen.
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Kom godt i gang….
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1.

Fugteflaskens iltstuds er plomberet.

1.

Bryd denne plombering ved at vride plomberingen af.

1.

Monter iltslangen til iltstudsen på fugteflasken.

2.

Tænd for iltmaskinen.

3.

Tjek at det ønskede flow er indstillet korrekt.
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Kondensopsamler
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1.

Ved fugtning af ilt under 3-4 liter/minuttet, opnås der i langt
de fleste tilfælde ingen gavnlig effekt af fugtning af ilten,
men derimod vil man kunne opleve kondensvand i iltslangen og næsebrillen.

2.

Ved kondens i iltslangen / næsebrillen, kan der monteres en
vandopsamler på iltslangen der delvist løser problemet.

1.

En kondensopsamler består af to hvide ender med tilslutning til iltslangen og et klart mellemstykke.

2.

Monter kondensopsamler så tæt på bruger som muligt, for
derved opnås størst effekt.

3.

Dette gøres ved, at bryde iltslangen og sætte kondensopsamleren imellem.

1.

Tømning af kondensopsamler foregår ved, at vride den ene
ende af det klare mellemstykke, der derefter tømmen for
kondensvand.
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