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Checklista för APAP-Användare
APAP- Maskin
APAP lämnas ut från Sömnlab i Avesta. En funktionshyra utgår för maskinen.
Funktionshyran faktureras 4ggr/år i efterskott.
I hyran ingår avhjälpande underhåll & vissa mindre tillbehör.
Vissa delar till mask och andra tillbehör är belagd med avgift som faktureras i efterhand.
Dagens APAP-maskin kräver inget förebyggande underhåll. Översyn generellt vart 5:e år.
Service och översyn av din utrustning sker endast efter överenskommelse. Vänligen boka tid!

Vattenbehållare till befuktare (avgift)
Töm, skölj ur, låt torka. Vattenhantering och rengöring enligt leverantörens anvisningar.

Masken (avgift)
Daglig rengöring generellt (främst mjukdel): Använd milt oparfymerat diskmedel, skölj i varmt vatten
Masken skall vara torr vid användning. Följ leverantörens anvisning gällande byte av mjukdel

Nackband/hätta (avgift)
Handtvätt enligt leverantörens anvisning

Slang (avgift)
Luftslangen mellan maskin och mask rengörs ca en gång i månaden, lägg i diskho, använd milt
oparfymerat diskmedel, skölj i varmt vatten. Torkas rakt hängande

Filter till apparat (ingår i hyra) olika beroende på maskin
Filter (engångs, vitt) byts enligt anvisning. Generellt var 4: e till var 6: e månad
Filter (Skumgummi)Tvätta med vatten och diskmedel 1ggr/vecka. Krama ur! Låt torka!
Allergi eller s.k. pollenfilter finns till vissa maskiner (engångs, vitt) byts 1ggr/mån under säsong

Välbefinnande
För att du ska må bra bör utrustningen användas minst 5 timmar varje natt

Sömnlaboratoriet
Avesta

Då behandlingen inte fungerar Gäller även tekniska problem vid nyligen påbörjad behandling
Om du får rinnsnuva - torrhetsbesvär - allergi - hudbesvär
Om du ska flytta från länet
Om du har behov av intyg

Telefon: 0226 - 49 61 37 (Tele Q flerval)
Du når oss även genom www.ltdalarna.se/1177e-tjanster

LD Hjälpmedel
Borlänge

Sömnlaboratoriet
Avesta Lasarett
774 82 Avesta

Behov av service & översyn av utrustning
Beställning av tillbehör
Teknisk rådgivning

Telefon: 0243 - 49 78 65 (Tele Q flerval)
Du når oss även genom www.ltdalarna.se/1177e-tjanster (Sömnlaboratoriets sida)
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