
XtraCare™

Freevent XtraCare Mini combineert de eigenschappen 
van een traditionele HME met een elektrostatisch filter. 
Dit filter biedt effectieve bescherming tegen virussen, 
bacteriën en andere kleine deeltjes in de lucht.

Was uw handen.1

Haal de Freevent XtraCare Mini 
(HME) uit de verpakking.

2

Was uw handen voordat u de HME 
gaat verwijderen.

1

Verwijder de HME voorzichtig met een links 
draaiende beweging terwijl uw de canule met 
uw andere hand op zijn plek houdt.

2

Gooi de gebruikte HME weg.3

Freevent XtraCare Mini gebruiken

Voorzorgsmaatregelen 

• De HME mag niet gewassen of hergebruikt worden. De werking van de HME gaat hiermee verloren 
waardoor deze niet meer naar behoren zal werken.

• Gebruik geen vervuild of besmet hulpmiddel aangezien dit infecties kan veroorzaken.
• Dien geen aerosol-medicatie toe via het hulpmiddel. De medicatie kan in het hulpmiddel neerslaan.
• Gebruik geen bevochtigingsapparaten of dien geen verwarmde, bevochtigde zuurstof toe via het 

hulpmiddel. De HME zal hierdoor te vochtig worden. 

Bevestigen: Verwijderen:

Bevestig de HME voorzichtig aan de canule 
met een rechts draaiende beweging.
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Vervang de HME tenminste elke 24 uur 
en eerder indien deze vervuild, besmet, 
beschadigd of per ongeluk losgekomen is. De 
ademweerstand zal verhogen wanneer slijm 
zich ophoopt in de HME. 
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De Freevent O2 Adaptor Mini moet tenminste 
elke 24 uur worden vervangen. Wanneer deze 
vervuild, besmet of beschadigd is moet deze 
eerder worden vervangen. Indien nodig kan 
de adaptor na verwijdering opnieuw gebruikt 
worden binnen 24 uur na ingebruikname.
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Bevestig de Freevent O2 Adaptor Mini aan de 
Freevent XtraCare Mini (HME). Een hoorbare 
klik dient als bevestiging dat deze goed vast 
zit. 

1

Bevestig de zuurstofslang aan de adaptor en 
zorg er daarbij voor dat de zuurstofslang tot 
voorbij het taps toelopende deel van de
connector reikt.
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Dien de zuurstof toe zoals voorgeschreven 
door de behandelend arts.
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De Freevent O2 Adaptor Mini kan worden 
verwijderd door deze los te klikken.
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XtraCare™

Freevent O2  Adaptor Mini gebruiken
Indien zuurstoftoediening benodigd is, kan de Freevent 
XtraCare Mini gebruikt worden in combinatie met de 
Freevent O2 Adaptor Mini. De Adaptor verbindt een 
zuurstofslang van 3,2 mm (1/8 inch) diameter met de 
zuurstofpoort.

Bevestigen: Verwijderen:
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Gooi de gebruikte HME en de Freevent O2 
Adaptor Mini weg.

4

De zuurstofslang kan na zuurstoftoediening 
worden losgemaakt van de adaptor 
en weer worden aangesloten als de 
zuurstoftoediening wordt hervat.
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KLIK

Verwijder de HME voorzichtig met een links 
draaiende beweging terwijl uw de canule met 
uw andere hand op zijn plek houdt.

1

Bevestig de HME voorzichtig aan de canule 
met een rechts draaiende beweging.
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