MEDIDIS
Informatiekaart zuurstof

Stoppen?
Zuurstofvoorziening is in bruikleen gegeven. Bent u gestopt
of gaat u verhuizen? Graag contact
met ons opnemen.

De zuurstofconcentrator/cilinder is door de servicemedewerker op de
voorgeschreven zuurstofflow ingesteld. De concentrator/cilinder hoeft
alleen aan- of opengedraaid te worden bij gebruik van de zuurstof.
Het is gevaarlijk om de zuurstofflow, zonder overleg met de specialist,
aan te passen. Klachten zoals sufheid, benauwdheid en hoofdpijn
kunnen optreden.
Indien de specialist u geadviseerd heeft 16 uur of meer per dag zuurstof
te gebruiken, betekent dit in ieder geval:
Bij iedere inspanning (eten, wassen, aan- en uitkleden, toiletgang, etc.)
en tijdens het slapen en niet na inspanning .
Door gebruik van zuurstofapparatuur/cilinders wordt de lucht in huis
zuurstofrijk. Zuurstof is zelf niet brandbaar maar kan wel andere materialen
zeer heftig laten branden.
• Zorg voor een goed geventileerde ruimte
• Niet roken in de woning
• Zuurstof uit bij het koken/frituren en neusbril af.
• Blijf minimaal 2 meter van open vuur vandaan (kaarsen, barbecue etc.)
• Geen vetten en oliën op handen en gezicht.
•	Plaatsing uit de buurt van warmtebronnen, niet in afgesloten ruimtes,
niet in volle zon of buiten (bij vrieskou), niet in de auto laten staan.
• De neusbril 1x per 1-2 weken vervangen.
• De zuurstofslang 1x per 6 maanden vervangen.
•	Het filter aan de achterkant van de concentrator (indien van toepassing)
1x per week uitkloppen of schoonzuigen met de stofzuiger.
De 10-liter cilinder is een noodvoorziening.
Gebruik deze bijvoorbeeld bij storing aan de concentrator
of wanneer de stroom uitvalt. Na elk gebruik dient de 10-liter
cilinder altijd omgewisseld te worden voor een volle.
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Droge neus:
Bij klachten van een droge neus is een speciaal ontwikkelde neuszalf te
bestellen. Deze is verkrijgbaar in de webshop van Medidis of bij uw apotheek.
Mobiele zuurstofsystemen:
De volgende factoren zijn van invloed op de keuze voor een mobiel zuurstof
systeem:
1. Aantal uren buitenshuis
2. Het zuurstofgebruik
3. Continu of on-demand (zuurstof alleen op neusademhaling).
Voor gebruik van een on-demand/bespaarsysteem is altijd toestemming
van uw specialist nodig.
Ook met zuurstof kunt u op vakantie. Dit vraagt wel meer voorbereiding
en voor reizen naar het buitenland om extra kosten. Neem 4-6 weken voor
vertrek contact op met Medidis.
Uitgebreide informatie over apparatuur en het aansluiten van
cilinders vindt u in de aan u geleverde handleiding.
Bestellingen, vragen of opmerkingen:
zuurstof@medidis.nl
0320-267 600 (ma-vrij 08.30-17.00 uur). Buiten kantoortijden
en op feestdagen zijn wij voor storingen bereikbaar.
Webshop, instructievideo’s, handleidingen, veelgestelde vragen
en meer informatie over Medidis: www.medidis.nl
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