
Vellykket og stabil høyflow oksygenbehandling (HFOT)
AcuCare HFNC (nesekateter for høy flowhastighet) er raskt og intuitivt å tilpasse og er 
konstruert slik at det sitter godt når det først er tilpasset. Det sørger for komfortabel 
oksygenbehandling med høy flowhastighet (HFOT).

Tilpasses på sekunder

Med utgangspunkt i teknologi som er 
brukt i ResMeds førsteklasses masker 
har AcuCare HFNC de samme innovative 
doble hodestroppene som gjør at det 
kan tilpasses på sekunder. Det elastiske 
stoffet i hodestroppene gjør at du kan 
bevege stroppene fra hverandre for å 
løsne dem, og føre dem mot hverandre 
for å stramme. Så enkelt er det.

Konstruert for å sitte godt

AcuCare HFNC er ikke bare raskt å 
tilpasse, men er også utformet slik at 
det sitter godt når det først er tilpasset, 
takket være den innovative forbindelsen 
mellom hodestropp og ramme. Den gjør 
at du raskt kan stabilisere pasienten 
og få mer tid til annen nødvendig 
behandling . Tilpass og stol på at det 
fungerer. 

Innebygd suksess

Når du velger en maske fra ResMed, 
velger du teknologi som bygger på 
over 25 års erfaring med ikke-invasive 
løsninger. Du kan stole på at pasienten 
får den beste behandlingen.
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Tilpasning av AcuCare HFNC

• Hold spissene på litt avstand fra nesen.

• Hold i den nederste stroppen og plasser 
den mot bakhodet.

• Den øverste stroppen blir plassert på 
toppen av hodet. 

• Kontroller at spissene sitter i neseborene 
uten å forsegle dem. 

• Trekk stroppene fra hverandre for å løsne 
dem, og før dem mot hverandre igjen for å 
stramme. 
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• Bruk størrelsesmalen på emballasjen for å 
velge riktig kateterstørrelse for den aktuelle 
pasienten. 

• Se over nesekateteret før bruk, og erstatt 
det hvis det har skader. 
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• Fest klemmen ytterst på den korte slangen 
til pasientens tøy.
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• Koble kateteret til slangen til det 
oppvarmede fuktesystemet.

Viktige funksjoner

•  De innovative doble hodestroppene sitter 
godt inntil toppen av hodet.

•  Rammen stabiliserer kateteret mot 
ansiktet og passer til mange forskjellige 
ansiktsformer.

•  Med dette stabile utgangspunktet 
gir spissene en profilert tilpasning til 
neseborene og sørger for pasientens 
komfort selv ved høye flowhastigheter.

Produktkoder

AcuCare HFNC: Small 
(20 stk.)
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AcuCare HFNC: Medium 
(20 stk.)
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AcuCare HFNC: Large 
(20 stk.)
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