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Veel verschillen
Een arts schrijft zuurstof voor in verschillende
situaties waarin iemand meer zuurstof nodig
heeft dan de longen uit de lucht kunnen opnemen.
U kunt hierbij onder andere denken aan COPD,
zware longontsteking, aangeboren longziekten en
tijdens revalidatie. Ook mensen die lijden aan
clusterhoofdpijn krijgen zuurstof voorgeschreven.
In dit geval niet omdat er een probleem met de
longen is, maar omdat blijkt dat zuurstof in een
hoge dosis helpt om aanvallen van clusterhoofdpijn te verdrijven. Omdat er zoveel verschillende
situaties zijn waarin zuurstof wordt gebruikt, is de
zorg die VIVISOL levert voor geen enkele patiënt
hetzelfde.

De best passende oplossing
Wanneer VIVISOL een zuurstofaanvraag ontvangt,
zijn verschillende factoren belangrijk om te
bepalen welke voorziening het beste bij een
patiënt past. Allereerst kijken we welke dosering
de arts heeft voorgeschreven. Dit wordt uitgedrukt
in l/pm: liters per minuut. Daarnaast kan een arts
aangeven of de zuurstof 24 uur per dag of
bijvoorbeeld alleen bij inspanning gebruikt dient
te worden. Aan de hand daarvan is het
gemiddelde verbruik te bepalen.
Ook is het belangrijk hoe mobiel de patiënt is.
Voor een patiënt die bedlegerig is, is een andere
voorziening het meest geschikt dan voor iemand
die dagelijks de deur uit gaat. Tot slot is bepalend

hoe de woonsituatie van iemand is. Niet alle
voorzieningen kunnen overal geplaatst worden.

Verschillende voorzieningen
VIVISOL levert drie verschillende soorten
zuurstofvoorzieningen:
• Apparatuur die zuurstof direct uit de lucht
filtert oftewel concentratoren.
• Cilinders (flesjes) met gasvormige zuurstof.
• Vloeibare zuurstof in een moedervat (Base Unit).
In dit informatiepakket vindt u de gebruikersinformatie over de voorziening of combinatie van
voorzieningen die voor u van toepassing is.

Mochten hiermee niet al uw vragen beantwoord
zijn, schroom dan niet deze te stellen aan de
Service Operator die u bezoekt of bel onze
Customer Service.

U kunt hen tussen 8.30 uur
en 17.00 uur bereiken via
013-523 10 22
Voor spoed, zoals storingen,
kunt u dit nummer uiteraard
24 uur per dag bellen.

We denken graag met u
mee om de therapie voor
u zo prettig mogelijk te
laten verlopen.
VIVISOL, de basis voor vertrouwen in je dag

Vivisol Nederland BV brengt medische zorg thuis met als basis vertrouwen en is een vooraanstaande
speler in professionele Home Care. Lid van de internationale SOL Group met vestigingen door heel Europa.

Vivisol Nederland BV n Swaardvenstraat 27 n 5048 AV Tilburg
t 013-523 10 22 n f 013-523 10 29 n zuurstof@vivisol.nl n www.vivisol.nl
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VIVISOL is specialist op verschillende gebieden
van de respiratoire thuiszorg. Dat wil zeggen dat
VIVISOL diverse medische hulpmiddelen levert
die patiënten op voorschrift van hun arts thuis
gebruiken, ter ondersteuning van de ademhaling.
Eén van die hulpmiddelen is medicinale zuurstof.

