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Aerosoladapter - Instructies
Beoogd gebruik: 
De Vapotherm aerosoladapter is bedoeld om de aansluiting mogelijk te maken tussen 
de Vapotherm HVNI-technologie en de Aerogen® Aeroneb vernevelaars. 
Gebruiksaanwijzing: 
Plaats de aerosoladapter in de lijn 
tussen de patiëntafgifteslang en de 
neuscanule of de Vapotherm TA-22 
tracheamaskeradapter. Overweeg voor 
verbeterd comfort van de patiënt een 
kortstondige pauze van de HVNI-therapie 
wanneer de adapter in het circuit wordt 
geplaatst en verhoog daarna snel de fl ow 
naar het gewenste niveau alvorens de 
aerosolbehandeling te starten.
Koppel de patiënteninterface los van de afgifteslang. Sluit de adapter lichtjes 
aan op de afgifteslang om verwijdering te vergemakkelijken. Sluit daarna de 
patiënteninterface weer aan op de adapter. Zodra de adapter op zijn plaats zit, 
start u de aerosolbehandeling. Het is belangrijk dat de adapter en vernevelaarunit 
in de correcte rechtopstaande en horizontale richting worden gehouden tijdens het 
toedieningsproces van de medicatie. 

WAARSCHUWINGEN:
• De adapter moet tussen aerosolbehandelingen worden verwijderd, omdat er 

condensatie zal optreden als deze voor langere tijd in het circuit wordt gelaten.
• Wanneer gebruikt voor continue aerosolbehandelingen, moet het condensaat 

worden geledigd op tijdsintervallen van 30 tot 60 minuten of vaker, afhankelijk 
van de accumulatiesnelheid. Het vereiste interval is afhankelijk van de gasfl ow 
en afgiftesnelheden van de medicatie. 

• Bij tragere fl ows en snellere afgiftesnelheden van de medicatie kan het 
condensaat vaker moeten worden afgevoerd.

• Wanneer het condensaat niet verwijderd wordt, kan dit tot gevolg hebben dat het 
condensaat bij de patiënt terechtkomt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de Aerogen PRO of SOLO voor instructies van 
de aerosolverneveling. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de Precision Flow voor 
de werking van de Precision Flow®. 
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Aerosol Adapter
For use with Precision Flow®

QTY 10
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