
Ilt-tilkobling
Iltbehandling på CPAP eller NIV

Afdeling for Lungesygdomme

Til patienter og pårørende

Vælg billede Vælg farve

Sydvestjysk Sygehus



Din læge har besluttet, at du har behov for ekstra ilttilskud til din CPAP eller NIV-
behandling, for at kunne holde en stabil iltprocent i blodet natten igennem.
 
For at kunne tilkoble ilt til din behandling, kræver det følgende ekstra
reservedele, som du får udleveret fra Lunge ambulatoriet:
 
• Slange med ilt-studs (1) eller gennemsigtigt mellemstykke (4)
• Iltslange (2)
• Hvidt mellemstykke (3)
 
På næste side kan du se, hvordan du kan koble ilt og NIV/CPAP sammen med de
ekstra reservedele.
 
HUSK - Bivirkninger til iltbehandling kan være:
 
Morgenhovedpine
Tunghed i hovedet
Mundtørhed
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Måske har du allerede ilt i hjemmet,
men ellers sørger vi for at kontakte
Medical Danmark A/S med henblik på
levering og opsætning.
 
Medical Danmark A/S leverer en ilt-
koncentrator (der findes flere
forskellige slags - se billederne til
højre), og hjælper dig med at få den
installeret.
 
 
 
Når iltkoncentratoren er installeret i
dit hjem, kan du nu tilkoble ilt til dit
CPAP eller NIV-apparat.
 
Fra Ilt-koncentratoren løber der en
lang klar iltslange. For enden af denne
slange kan du tilkoble det hvide
mellemstykke, så ilten kobles direkte
til dit CPAP / NIV-apparat.
 
 
 
Enkelte får ilten tilkoblet direkte
under masken ved hjælp af et lille
klart mellemstykke (4) (se billede).
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Der kan hos nogle være stor forskel på, hvor meget ilt man har brug for om
natten i forhold til om dagen. Det afhænger helt af årsagen til din iltmangel.
 
 
Din iltordination er:
 
Ilt i dagtiden: _____________ L/min
 
Ilt om natten (tilkoblet CPAP/NIV): ______________ L/min
 
 
Hvis du oplever problemer med selve iltkoncentratoren, skal du kontakte Medical
Danmark A/S på telefonnummer: 66 10 90 43 (Døgnvagt: 65 93 80 18).
 
 
Hvis du har spørgsmål til selve iltbehandlingen eller din CPAP/NIV, eller oplever
bivirkninger til iltbehandlingen, kan du kontakte os på 79 18 26 71 alle hverdage i
tidsrummet kl. 8.00 - 14.30.
 
 
 
Du skal have din behandling kontrolleret om _______ måneder.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Lunge ambulatorium, E3
Afdeling for Lungesygdomme
Sydvestjysk Sygehus
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