
  

Pasientstyrt flowbegrensning av 
oksygentilførsel fra oksygenkonsentrator 

Innstilling av FlexO
2 
for klinikere. 

• For innstilling av flow i aktivitet, gjør følgende: 
Start oksygenkonsentratoren og still inn O

2
-flowen på angitt O

2
 flow til aktivitet. 

 

For innstilling av flow i hvile, gjør følgende: 
Koble FlexO2 til slangen fra oksygenkonsentratoren inn i slangkoplingen  
i underkant av Flex O2. 
Vri bryteren på Flex O2 til hvileposisjon( til siden mot liten markering)  
Bryteren skal peke mot den lille runde opphøyde markøren på FlexO2.  
Juster flowen til ønsket hvileflow er nådd. Innstillingen gjøres på høyre side av enheten 
med en vanlig skrutrekker. Pass på å ikke legge press på skrutrekkeren når justeringen 
utføres, dette kan påvirke justeringen. Flowen kan leses av på oksygenkonsentratoren.  
Nå har du innstilt flow i hvile. 

 Bytt mellom aktivitet og hvile et par ganger og sjekk at du får korrekt flow. Hvis ikke, 
kan du finjustere flowen med en skrutrekker som forklart tidligere. 

 Sett på en beskyttelse over skruehullet, dette følger med Flex02.  

Noter den siste bruksdatoen på etiketten som sitter på baksiden av enheten. Maksimal 
brukstid er to (2) måneder etter at brukeren har tatt enheten i bruk.  

Informer og instruer brukeren om drift, bruk, forholdsregler og viktigheten av å bytte  
enheten annenhver måned.  

 Enheten kastes etter to måneders bruk og sorteres som brennbart avfall. 

Tilbehør 
Som tilbehør er det nakkebånd festet til de to øverste festepunktene på FlexO

2
. Dette gjør 

at vekten er flyttet fra ørene og fordelt over en større overflate. Båndet har en sikkerhets 
funksjon som deler tapen, i tilfelle brukeren blir sittende fast i noe. 

For all oksygenbehandling anbefaler vi S-Hook, slangeholder, som etter omfattende 
testing demonstrerer store fordeler ved å holde oksygenslangen rett ned til midjen. 
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