
Hortons demand startpaket.   
Kortbruksanvisning. 

Sparar	gas	och	ökar		   Hortons demand ger endast syrgas när du andas in från masken eller munstycket. Därför sparar den 
säkerheten syrgas jämfört med utrustning som ger motsvarande kontinuerligt flöde. Om du lägger ifrån dig Hortons 

demand avbryts tillförseln av syrgasen. När du börjar andas i masken eller munstycket tillförs syrgas igen.  
Därmed är Hortons demand ett säkert system och du riskerar inte att syrgas läcker ut när du inte tar din  
behandling. 

Hortons demand

Komplett	startpaket    Hortons demand startpaket innehåller de tillbehör du behöver för att ta din syrgasbehandling vid 
Hortons huvudvärk från en syrgasflaska med så kallad snabbkoppling. Hortons demand levereras i en 
väska med Hortons demand gassparare, 2 st ansiktsmasker, 2 st munstycken, 4 st utandningsventiler, 
bruksanvisning och varningstriangel.

Denna kortbruksanvisning ska ses som ett komplement till bruksanvisningen. Läs alltid igenom 
bruksanvisningen innan du påbörjar behandling med Hortons demand.

Hortons demand startpaket.

Munstycke

Ansiktsmask
(den gröna detaljen kan tas bort 
om den är i vägen)

Utandningsventil

Andningsteknik	och  Vi rekommenderar att du sitter svagt framåtlutad och andas 
”Press	to	test” så normalt som möjligt med Hortons demand vid behand- 

  ling av akut Hortons attack. ”Press to test” funktionen  
används för att testa att utrustningen fungerar samt för att  
tömma ut resterande syrgas efter avslutad behandling.  

Mask,	munstycke	och				Både mask och munstycke finns att använda och din preferens bestämmer vad som används såvida inte 
utandningsventil din läkare ordinerat särskilt alternativ. Tillsammans med mask eller munstycke används alltid en utand- 

  ningsventil som innehåller ett hygienfilter. Utandningsventilen rekommenderar vi att du byter ut efter 
30 dagars användning. Behöver du ny mask, munstycke eller utandningsventil kontaktar du Linde 
Healthcares kundcenter på telefon 08-731 18 01 för att kostnadsfritt beställa nya som skickas hem 
till dig. Ange artikelnummer för det som du vill beställa:  

– Ansiktsmask för vuxen, artikelnummer 329 399
– Munstycke, artikelnummer 329 149
– Utandningsventil, artikelnummer 321 588

Press 
to test



Hortons demand startpaket.  Kortbruksanvisning. 

Efter	avslutad	behandling Stäng av gastillförseln från syrgasflas- 
  kan. Tryck därefter på ”Press to test”  

och släpp ut kvarvarande syrgas som  
finns i slangen. För därefter tillbaka 
den vita frigörningshylsan på snabb- 

  kopplingen och dra ut slangen. 
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Linde Healthcare, AGA Gas AB, 181 81 Lidingö, Tel: 08-731 18 00, www.linde-healthcare.se

3  MEDICINSK OXYGEN AGA är endast avsett för medicinskt bruk. Koppla endast flaskan till 
anslutning avsedd för medicinsk oxygen

3 Rökning och öppen eld är förbjudet i det rum där oxygenbehandling pågår  eftersom 
det ökar risken för brand

3 Varningsskylt ska alltid sitta ca 50 cm från nederkant på insidan av ytterdörren för 
att informera brandman om brand skulle uppstå

3 Lägg aldrig en oxygenmask eller näsgrimma direkt på textilier när behandling pågår. 
Textilier som blivit syrgasmättade kan bli mycket lättantändliga/ brandfarliga. Om detta 
ändå skulle inträffa, skaka och vädra ur sådana textilier ordentligt

3 Oxygen kan ansamlas i kläder och hår. Därför bör man vädra och skaka ur kläderna, borsta  
igenom hår/skäggväxt samt vänta 15 minuter innan man använder hårfön, gasspis, 
grillar, tänder ljus eller på annat sätt använder eld 

3 Brödrost, hårfön eller liknande utrustning med glödtråd ska inte användas under 
pågående oxygenbehandling

3 Låt aldrig olja eller fett komma i kontakt med utrustningen

3 Oxygenflaskor ska förvaras i lättillgängligt och i väl ventilerat rum

3 Oxygenflaskor får inte utsättas för hög värme

3 Utrustning som inte används ska vara avstängd

3 Vid brand – stäng av utrustningen 

3 Håll alltid flaskan ren och torr

Har du frågor om Hortons demand eller din behandling ska du alltid vända dig till din läkare. 
Vid eventuell reklamation ska du vända dig till ditt apotek och även beskriva problemet på 
bifogad reklamationsblankett.

Säkerhet	oxygen Hortons demand är avsedd att användas med MEDICINSK OXYGEN AGA i hemmet. Det är inte 
farligt att vistas i närheten av oxygen eller att använda oxygen. Beakta dock följande:

Frågor/reklamationer

Anslutning	till	snabbkoppling	  Hortons demand ansluts enkelt till snabbkopplingen i syrgasflaskan. Tryck in kopplingen, kontrollera att 
den sitter fast genom att dra lätt i slangen, vrid därefter på gasen på flaskan. Du är nu klar för att börja 
din behandling.

Press to test

Exempel på hur Hortons Demand ansluts till syrgasflaskan Liv® Midi 10 L.
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