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Nebulisator
Rutin för förskrivning av nebulisator för hemma bruk i region Kronoberg
Remissförfarande, utprovning och uppföljning
 Från primärvården skrivs konsultationsremiss till läkare på Lung- och
allergimottagningen, för bedömning utifrån patientens journal.
 Lungläkare eller överläkare på medicinkliniken CLV alt. LL bedömer
patients behov av nebulisator. Förskriver när behov finns.
 Läkaren på VC ansvarar för förskrivningen av inhalationsläkemedel.
 Utprovningen görs av lungfysioterapeut på CLV ev. några veckors
väntetid. Patienten instrueras och bedömning av inhalationsteknik med
aktuell nebulisator görs även att patienten är införstådd med hur och när
inhalationerna ska tas. Genomgång av rengöringsrutiner för apparat och
inhalationsdelar. Kontroll av andningsgymnastik och
hostteknikövningar.
 På CLV görs telefonuppföljning eller en till flera uppföljningsbesök
beroende på mått av förståelse för instruktionen.
 Remissvar i Cambio Cosmic och pappersremissen skickas tillbaka till
första remittent som håller i uppföljningen.
 Vid specialfall kan nebulisator skickas via Transport till patientens
vårdcentral. DSK eller hemsjukvården ansvar för att patient får
information.
 Lungteamet på avd 4 sköter utprovningen i Ljungby. Ring: 585004.
Patienten själv eller vårdpersonal hämtar apparaten och får då
instruktion
Nebulisatorer
 Pari Turbo boy SX. Apparaten är upphandlad och förskrivs i 1:a hand.
Den är eldriven och består av en kompressor, slang och
nebuliseringsdelar, munstycke eller mask, även med vinkelstycke för
inhalation i halvliggande. I Ljungby finns även Aiolos Albatross.
 Bärbara inhalationsapparater skrivs ut i speciella fall: AeronebGo och
e-Flow drivs på el och batteri (dessa finns inte i Ljungby).
Förskrivning av nya inhalationsdelar
 Inhalationsdelarna till nebulisator utbytes efter 1-2 år, beroende på mått
av användning. Patienten tar i första hand ansvar för att detta görs.
Vårdcentralens läkare eller astma-KOL sköterska ansvarar för denna
förskrivning på hjälpmedelskort till Apoteket.
 Inhalationsdelarna heter PARI Turbo BOY årsförpackning S
beställningsnummer: 20 49 51 Senaste utskrift se Cosmic hjälpmedels
del.
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Vid oklarheter eller vid fel på apparaten kontakta lungfysioterapeut på
CLV eller lungteamet i Ljungby. Apparaterna servas inte utan byts ut
v.b.

Skötsel och rengöring av din PARI SX (nebulisator) för hemmabruk
Efter varje inhalation:
Plocka isär inhalationsdelarna, diska dem i varmt vatten och diskmedel.
Skölj delarna väl i kallt vatten, skaka av vattnet och lägg delarna
på en handduk och låt lufttorka. Montera ihop delarna först när
de är helt torra.
OBS! Vid användning av mask (i
stället för munstycke) ska den
lilla utandningsventilplattan på
masken vara tryckt utåt så att
det går att andas ut obehindrat
under inhalationen.
En gång i veckan:
En gång i veckan behöver delarna
desinficeras.
Koka upp en gryta med vatten. Dra
bort grytan från plattan. Lägg delarna
i ett durkslag eller en sil och låt dem
ligga i det kokheta vattnet i 2 min.
Torka av kompressor, slang och sladd på utsidan med
lätt fuktig trasa en gång per månad. Om det blivit fukt
i slangen, blås den torr med luft från Pari-apparaten.
Utbyte av inhalationsdelar:
Inhalationsdelarna samt det vita
filtret på kompressorn skall bytas
ut efter 1–2 år, beroende på hur
mycket du använder apparaten.
Nya delar får du genom att be
läkaren eller astma-KOL sköterska
på din vårdcentral skriva ut nya.
Du hämtar sedan dessa på
Apoteket.
Inhalationsdelarna samt filtret heter
PARI Turbo BOY års
förpackning S och Apotekets
beställningsnummer är 20 49 51.
Vid fel på apparaten eller återlämnade:
På CLV tar du kontakt med lungfysioterapeut alt. Medicinavdelning 5. På LL
kontakta medicinavdelning 3. Apparaterna servas inte utan byts ut vid behov.
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Återlämning av väl rengjord apparat till Medicinavdelning 5, CLV eller avd 4,
LL beroende på var du lånat den.
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