Kotihappihoitolaitteet
Elämää helpottavia ratkaisuja

KOTIHA PPIHOITO

Kotihappihoito
Suomalainen Woikoski Medical tarjoaa kotihappihoitoa tarvitseville
monipuolisen ja laadukkaan valikoiman elämää helpottavia
kotihappihoitolaitteita. Valikoimastamme löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin
tarpeisiin ja tilanteisiin – käyttäjän iästä ja kunnosta riippumatta.
Happihoitoa käytetään korjaamaan elimistön
pysyvästi alentunutta happipitoisuutta ja sen

Suomalaista palvelua ammattitaidolla

aiheuttamaa liiallista rasitusta ja haittavaikutuksia

Woikoski Medicalin asiakaspalvelussa

sydämelle, keuhkoille ja muulle elimistölle.

työskentelee terveydenhoidon ammattilaisia.

Happihoitoa käytetään mm. vaikeiden keuhko-

Asiakaspalvelumme sijaitsee Suomessa ja meille

sairauksien, sydämen vajaatoiminnan tai syövän

liehuu Avainlippu suomalaisen palvelun merkiksi.

hoitoon, jos elimistön happipitoisuus on
pysyvästi alentunut.

Terveydenhuollon ammattilaisemme antavat
nestehappilaitteisiin henkilökohtaisen

Hoidon tavoitteena on parantaa henkilön

käyttökoulutuksen asiakkaan kotona. Tällä

fyysistä jaksamista, lisätä omatoimisuutta ja

halutaan helpottaa asiakkaan hoidon aloittamista

vireyttä, edesauttaa liikkumista ja hidastaa

ja varmistetaan laitteiden turvallinen käyttö

toimintakyvyn heikkenemistä.

kotioloissa.

Pitkäaikaista happihoitoa voidaan toteuttaa

Kotihappihoidon asiakaspalvelu

lääkärin määräyksestä myös kotona. Tällöin
hapen annostelu hoidetaan itse nestehappi-

Palvelemme sinua arkisin klo 8-15.30.

laitteen, lääkehappipullojen ja happirikastimen

sähköposti: kotihappihoito@woikoski.fi

avulla.

puhelin: 045 788 15403

woikoski.fi

Vapautta liikkumiseen nestemäisen hapen laitteistoilla
Nestemäisen hapen laitteistolla annosteluun asiakas tarvitsee kotisäiliön,
kannettavan nestehappisäiliön ja happiviikset. Nestemäisen hapen
järjestelmä antaa kotona asuvalle happihoitopotilaalle suurimman
liikkumavapauden ja parantaa elämänlaatua.
Woikoski Medical tarjoaa kotihappihoitoon

faksilla numeroon 020 605 1812

nestehapen kotisäiliöitä kokoluokissa 20, 36 ja 45

salattuna sähköpostilla kotihappihoito@woikoski.fi

litraa. 20 L ja 45 L säiliöissä on täyttömahdollisuus

tai postitse osoitteeseen Woikoski Medical,

sivusta ja päältä, 36 L säiliössä on päältä täyttö.

Puurtajankatu 22, 04440 Järvenpää

Kannettavien nestehappisäiliöiden avulla

Lääkemääräys tulee olla kirjoitettuna Kelan

kaupassakäynnit ja muut päivittäiset asioinnit

SV1 lomakkeelle tai lääkäri voi soittaa

sujuvat mainiosti. Pieni ja kevyt kannettava laite

puhelinmääräyksen Woikoski Medicalin

kulkee helposti mukana ja on helppo täyttää.

asiakaspalvelufarmaseutille p. 045 788 15403.

Pitkä riittoisuus antaa liikkumavapautta.

Lääkehappea ei voi määrätä sähköisellä reseptillä.
Tilauslomake löytyy Woikosken nettisivuilta:

Nestehappilaitteiden tilaaminen
Kotihappihoitotuotteiden tilaaminen on helppoa
ja yksinkertaista. Lähetä lääkemääräys ja
tilauslomake kotihappihoidon asiakaspalveluun:

www.woikoski.fi

NESTEHA PPILA ITTEET

Nestehappilaitteet

K A NNETTAVAT NESTEHA PPILA ITTEET

Kannettavat
nestehappilaitteet
Helios
300 / 850 Marathon
Helios 300 on markkinoiden kevein kannettava
nestehappilaite, jossa on silti suuri riittoisuus.
Helios 300 voidaan täyttää kaikista päältä
täytettävistä kotisäiliöistä. Virtausalue 1-4 l/min.
Helios 850 Marathon mahdollistaa pitkäkestoisen,
koko päivän mittaisen käytön yhdellä täytöllä.
Virtausta voidaan säätää sekä jatkuvaan, että
jaksottaiseen virtaukseen. Laitteiden mukana
tulee niihin kuuluvat kantolaukut.
Virtausalue 1-6 l/min.
Helios 300

Helios 850 Marathon

Spirit
300 / 600 / 1200
Spirit-mallit ovat pieniä, kevyitä ja hiljaisia,
ja ne antavat mahdollisuuden liikkua ulkona koko
päivän. Kaikissa malleissa on happea säästävä
elektroninen säännöstelylaite, joka annostelee
hapen sisäänhengityksen mukaan. Kaikkia
Spirit-laitteita on saatavilla sekä päältä että
sivusta täytettävinä. Virtausalue 1-5 l/min.
Spirit 300

Spirit 600

Spirit 1200

Stroller
Hi-Flow Stroller ja Stroller 1200
Hi-Flow Stroller ja Stroller 1200 annostelevat
hapen jatkuvalla virtauksella. Näiden laitteiden
etuna on suuret virtaukset, mikä mahdollistaa
liikkumisen jopa 15 l/min virtauksella. Molemmat
mallit ovat saatavilla sekä sivusta että päältä
täytettävinä. Hi-Flow Strollerin virtausalue 1-15 l/
Hi-Flow Stroller

Stroller 1200

min ja Stroller 1200:n virtausalue on 1-6 l/min.

Easymate
Easymate on pieni ja kevyt nestehappilaite,
joka voidaan ottaa käyttöön välittömästi täytön
jälkeen. Easymate voidaan täyttää kaikista päältä
täytettävistä kotisäiliöistä ja laite annostelee
hapen sisäänhengityksen mukaan. Laitetta
kannetaan mukana tulevassa olkalaukussa.
Virtausalue 1-4 l/min.
Easymate

Easymate 6+6
Easymate 6+6 laitteesta voidaan annostella happea
sekä jaksoittaisella, että jatkuvalla virtauksella aina
6 L/min asti. Tämä antaa lisää liikkumavapautta isoja
virtauksia käyttäville. Easymate 6+6 voidaan ottaa
käyttöön välittömästi täytön jälkeen. Laitetta kannetaan
mukana tulevassa kantolaukussa, joka voidaan
tarpeen tullen muuntaa repuksi tai olkalaukuksi.

Easymate 6+6

Sivutäyttö (SF) vai
päältätäyttö (TF)?
Täyttötavasta riippuen kannettavia
nestehappilaitteita on kahdenlaisia: päältä
täytettäviä (top fill) ja sivusta täytettäviä (side fill).
Kun käytössä on sivusta täytettävä malli,
täyttämisen voi tehdä vaikka istualtaan,
eikä se vaadi paljon voimaa.

K A NNETTAVIEN VERTA ILU

Kannettavien vertailu
Riittoisuus
KANNETTAVA
Helios 300

1 l /min

2 l/min

3 l /min

4 l /min

13 h

10 h

6,5 h

5h

18,5 h

11,5 h

9,5 h

5 l /min

6 l /min

1,5 h

10 l/min

15 l/min

1,4 h

1h

Helios 850
Jaksottainen virtaus
Jatkuva virtaus

10,5 h

5,5 h

3,5 h

2,5 h

2h

Spirit 300

14,5 h

7h

4,7 h

3,5 h

3h

Spirit 600

29 h

14 h

9,4 h

7h

6h

Spirit 1200

58 h

28 h

18,8 h

14 h

12 h

14,45 h

8h

5,2 h

4,05 h

3,2 h

Hi-Flow Stroller

16 h

8h

5,2 h

4h

Easymate

9h

8h

5,3 h

4,3 h

18 h

16 h

14 h

12 h

11 h

6h

4h

4h

2,5 h

2h

Stroller 1200

2,45 h
2,4 h

Easymate 6+6
Jaksottainen virtaus
Jatkuva virtaus

12 h

Tekniset tiedot
paino
täytenä

virtausväli
l/min

virtaustapa

täyttöyhde

happiviikset

Helios 300

1,5 kg

0,12–4

a/b

TF

kaksipäiset

Helios 850

2,5 kg

1,5–4 (a) / 1–6 (b)

a/b

TF

kaksipäiset

Spirit 300

1,9 kg

1–5

a/b

SF ja TF

yksipäiset

Spirit 600

2,5 kg

1–5

a/b

SF ja TF

yksipäiset

Spirit 1200

3,6 kg

1–5

a/b

SF ja TF

yksipäiset

Stroller 1200

3,6 kg

0,25–6

b

SF ja TF

yksipäiset

Hi-Flow Stroller

3,8 kg

0,5–15

b

SF ja TF

yksipäiset

Easymate

1,5 kg

1-4

a

TF

yksipäiset

Easymate 6+6

3,6 kg

0-6

a/b

TF

yksipäiset

KANNETTAVA

(a) = Jaksottainen virtaus, ( b ) = Jatkuva virtaus

KOTISÄ ILIÖT

Kotisäiliöt
Liberator
20 L / 45 L
Liberator-sarjaan kuuluu kaksi erikokoista
nestehapen kotisäiliötä. Suurempi 45 litran säiliö
on pitkäaikaiseen käyttöön ja pienempi 20 litran
säiliö on helppo ottaa mukaan esimerkiksi
matkalle. Liberator säiliöiden etuna on kaksi
täyttöyhdettä, sivutäyttö (SF) ja päältätäyttö (TF).
Sivutäyttö tekee kannettavan nestehappilaitteen
täytöstä kevyempää. Säiliössä on myös kiinteä
virtaussäädin, josta voi annostella happea
jatkuvalla virtauksella.

Helios
U36
Helios kotisäiliö soveltuu kaikkien päältä
täytettävien kannettavien laitteiden nopeaan
täyttämiseen. Helios kotisäiliössä on kiinteä
virtaussäädin, josta voi annostella happea
jatkuvalla virtauksella.

Tekniset tiedot
KOTISÄILIÖ

paino
täytenä

virtausväli
l/min

2 l/min

korkeus

täyttöyhde

Liberator 20

41 kg

0-15

n. 6,5 pv

622 mm

TF ja SF

Liberator 45

75 kg

0-15

n. 14 pv

940 mm

TF ja SF

Helios U36

62 kg

0-10

n. 10 pv

851 mm

TF

Kotihappihoidon
asiakaspalvelu
Autamme kaikissa kotihappihoitoon
liittyvissä asioissa.
Asiakaspalvelu:
kotihappihoito@woikoski.fi

huu
Meille lie u.
p
avainlip

woikoski.fi
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