
ResMed High Flow Nasalkateter
AcuCare HFNC er designet til at være hurtig og intuitiv at tilpasse. Den kan bruges i op til 
30 dage* med high-flow hjemmebehandling (HFT).

Hurtig at tilpasse

AcuCare HFNC er designet til at være 
let og nem at tilpasse på de fleste 
ansigtsprofiler*. Strækstoffet på dual-
strap headgearet kan flyttes fra 
hinanden for løsne pasformen og bringes 
sammen for at gøre den strammere.  
Så enkelt er det.

Udviklet til at blive 

Udover at være hurtig at tilpasse, er 
AcuCare HFNC designet til at 
blive siddende når den er tilpasset. 
Headgear-til-ramme-kombinationen 
stabiliserer kateteret og giver patienten 
mulighed for komfortabelt at bære den 
i flere timer af gangen, uanset om de 
sidder oprejst eller sover i sengen.

Designet til at holde

AcuCare HFNC kan bruges i op til 
30 dage i hjemmet. Ved at vælge 
dette holdbare nasalkateter til dine 
hjemmebehandlet patienter kan du 
bruge mindre tid på at udskifte og 
gentilpasse patientudstyr og reducere 
spild ved at udskifte nasalkateter 
sjældnere.
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Størrelse- og tilpasningsguide til AcuCare HFNC

• Hold iltbrillen væk fra næsen.

•  Hold den nederste strop og placer den på 
baghovedet.

•   Placer den øverste strop på toppen af 
hovedet.

•  Tjek at iltbrillen sidder i næseborene,  
men ikke forsegler dem. 

•  Flyt stropperne fra hinanden for at løsne og 
bring dem sammen for at stramme.
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•  Brug størrelsesskabelonen på emballagen 
for at finde den korrekte kateterstørrelse til 
din patient. 

•  Undersøg nasalkateteret før brug, og udskift 
den, hvis nogen dele er beskadigede. 

Se venligst brugervejledningen for relevant information relateret til advarsler og forholdsregler, der skal tages i betragtning før og under brug af produktet.
See ResMed.com for ResMed locations worldwide. AcuCare HFNC is a trademark and/or registered trademark of ResMed. Specifications may change without notice. Product availability may vary across regions.
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•  Fastgør clipsen for enden af den korte 
slange til din patients tøj.
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•  Tilslut nasalkateterets slange til det 
opvarmede fugtersystem.

Vigtige funktioner

•   Det innovative dual-strap headgear sidder  
pænt på hovedet. 

•   Rammen er designet til at stabilisere kateteret  
i ansigtet og passe til de fleste individuelle 
ansigtsprofiler.

•   Iltbrillen giver en kontureret pasform** i  
næseborene og er designet til at sikre 
patientkomfort ved forskellige flows.

•   Denne holdbare maske kan bruges i op til 30 
dage, med færre udstyrsændringer, hjælper det 
med at reducere spild og spare tid. 

Produktkoder

AcuCare HFNC - GLO: 
Small (single pak)   

23006

AcuCare HFNC - GLO: 
Medium (single pak)   

23007

AcuCare HFNC - GLO: 
Large (single pak)   

23008

*AcuCare HFNC er designet til single-patient brug af patienter, der vejer >30 kg.
**ResMed D230-135 Danube External Usability Evaluation Report on 30 participants, conducted from 10 August to 1 September 2014. Data on file; ID C164646.


