Oxycure concentrator voorschrijven
•

Bij het begin van de behandeling:
Oxycure concentrator
Dag/Maand/Jaar
Liter/min. en uren/dag
Bevochtiging
Reservefles Oxycure

•

Verlenging :
Oxycure concentrator
Dag/Maand/Jaar
Liter/min. en uren/dag
Bevochtiging
Reservefles Oxycure

Oxycure, diensten « op maat »
Installatie thuis & opleiding van de gebruiker.
Op vraag van de apotheker of de dienst longziekten en op basis van het voorschrift, installeert Oxycure het
toestel zo snel mogelijk bij uw patiënt thuis. Oxycure besteedt alle aandacht aan de opleiding van de patiënt
of zijn familie. Op die manier zorgt Oxycure ervoor dat het geleverde materiaal echt correct gebruik wordt.
Termijn voor installatie.
• De medische toestellen worden uiterlijk de volgende werkdag (D+1) geïnstalleerd bij uw patiënt.
• Bestellingen die VOOR 12u30 geplaatst worden, kunnen indien nodig nog dezelfde dag bij uw patiënt
geleverd worden (D+0) zonder enige bijkomende kost.
• In volgende gevallen wordt een toeslag ten laste van de patiënt gevraagd :
- Bestelling en levering tijdens het weekend en op feestdagen
- Bestellingen NA 12u30 met levering in de namiddag (D+00)
Onderhoud van de toestellen & levering van de toebehoren.
Oxycure ziet toe op de goede werking van het toestel en levert regelmatig en automatisch alle toebehoren die
nodig zijn voor de adekwate toepassing van de behandeling (neusbrillen, verlengtubes, bevochtigers, filters).
Dankzij het ontwerp van onze toestellen is het onderhoud een koud kunstje. Indien uw patiënt er toch moeite
mee heeft doen wij het nodige zonder bijkomende kosten.
Administratie van het patiëntendossier.
Voor de terugbetaling van de zorgen wordt het administratief dossier afgehandeld in samenwerking met de
apotheker of het ziekenhuis van de patiënt. Een bericht van installatie wordt samen met een gedetailleerde
beschrijving van de toegepaste therapie naar de voorschrijvende geneesheer verzonden.
Wachtdienst.
Onze wachtdienst is 24u op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar (gratis oproepnummer) voor elk technisch probleem
of elke dringende bestelling. Onze interventies gebeuren snel en zijn aangepast aan de dringendheid van het
geval.
Therapie met hoog debiet en pediatrie.
Voor therapieën met hoog debiet (> 5 LPM) levert Oxycure een tweede toestel zonder bijkomende kosten.
De Oxycure concentrator is geschikt voor pediatrische behandelingen (debiet vanaf 0,1 LPM, in stappen van 0,1 LPM).
Rusthuizen.
Om sneller een behandeling op te starten zonder de nadelen van de zuurstofflessen stelt Oxycure een reserve
concentrator ter beschikking van de rusthuizen. Raadpleeg ons voor de voorwaarden.
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Naleving van de behandeling met Oxycure.
Oxycure biedt elke patiënt een individueel programma aan voor de behandeling en voor het onderhoud van
de apparaten, dat de patiënt aan zijn geneesheer moet overmaken.

Zuurstoftherapie
Oxycure Belgium
Business Park
5380 Fernelmont (België)
Tel. 081 22 15 90 - Fax 081 22 15 99
www.oxycure.be

Oxycure Belgium
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De Oxycure concentrator

Oxycure Prepaid 3

De Oxycure concentrator produceert 0,1 à 5 liter zuurstof per minuut
(LPM, constante toevoer) gedurende 30.000 uren (3,5 jaar).

Voor uw patiënt die geen recht meer heeft op vergoeding van zijn behandeling maar toch nog zuurstof nodig heeft op
(enkel op medisch voorschrift).

Bijna geruisloos, 31 of 35 decibel.

Dankzij de technologie van de Oxycure concentrator kunnen wij het gebruik van het toestel tot 999 uur (11 u/dag
gedurende 3 maanden) elektronisch beperken. Om de drie maanden of wanneer het tijdskrediet opgebruikt is,
laden wij de teller van de « Oxycure Concentrator Prepaid 3 » weer op, behalve tegenadvies van uw kant.

De concentrator van Oxycure bezorgt de gebruiker en zijn omgeving een
nooit geziene autonomie en comfort. Geen zuurstofflessen meer, noch andere
ongemakken van de andere zuurstofconcentratoren die vaak lawaaierig,
onelegant en weinig praktisch zijn.

Voordelen.
• De kwaliteit van de behandeling blijft identiek aan die van de vergoedde zuurstoftherapie.
(diensten, 24u/24- 7d/7, onderhoud en nazicht, toebehoren, …).
• De kwaliteit van de behandeling blijft onder de controle van de artsen en apothekers.
• Financiële veiligheid (zonder betaling geen herlaadbeurt).

Uw voordelen.
• Vereenvoudigde administratie :
- Eén enkele bestelling bij de installatie.
- Eén voorschrift via de apotheker bij het begin van de behandeling en
één bij de hernieuwing ervan.
- Eén factuur per periode (pseudocodes of CNK-codes op de factuur).
- Geen stockbeheer.
• De goedkoopste zuurstofbron voor de Gezondheidszorg en ook voor de
patiënt die geen vergoeding (meer) ontvangt.
Comfort en veiligheid voor uw patiënt : Oxycure.
• Nauwelijks hoorbaar.
• Zeer laag stroomverbruik.
• Onderhoud zonder tussenkomst van derden voor meer autonomie.
• Gebruiksvriendelijk.
• Mobiliteit van uw patiënt (zuurstofverlengtube van 5 tot 30 m), gemakkelijk
te verplaatsen.
• Overal te gebruiken, een stopcontact volstaat.
• Beperkte afmetingen en actueel design.
• Absolute veiligheid.
• Geschikt voor pediatrisch gebruik (stappen van 0,1 LPM tussen 0,1 tot 2 LPM).
• Eén reservefles van 1,0 m3 is in de behandeling inbegrepen.

Voorwaarden.
• Op voorschrift van een arts (bij het begin en bij de hernieuwing van de behandeling).
• Facturatie bij het begin van de periode, ternzij u ons meedeelt het toestel terug te komen nemen.
Enkel een vervroegde teruggave in de loop van de eerste maand kan aanleiding geven tot het opstellen van een kredietnota van 50% van de
professionele prijs.

• Reservefles niet inbegrepen.
• Honoraria volgens K.B. 24/10/2002 (P 6,70 aangeraden).

Medische zuurstof in Oxycureflessen
Oxycure stelt kleine lichte flessen met geïntegreerd ventiel voor.
Eén Oxycure reservefles wordt met de Oxycure concentrator geleverd
(met uitzondering van de Oxycure Prepaid 3 formule).

Technische kenmerken
Flessen van Oxycure

B2

B5

0,4 m3

1,0 m3

Gewicht (leeg/vol)

±3,5 / 3,9 kg

±7,0 / 8,0 kg

Afmetingen (HxØ)

± 47 x 10cm

± 61 x 14cm

Inhoud

Autonomie bij 2 LPM

Oxycure-Kröber O2
Geluidsvermogen
Stroomverbruik
Gewicht
Afmetingen (HxDxB in cm)
Zuurstof 0,1-4 LPM
4,5-5 LPM
Debietstappen 0,1-2 LPM / 2,0-4 LPM

± 200 min / 3u20 ± 500 min / 8u20
CE

Erkenning

Technische kenmerken.

Versie 4.0
31 db
280 W
16,0 kg

Versie 3.0 / Prepaid 3
35 db
307 W
19,8 kg
54x21x52 cm
95% -3%
85% ±3%
0,1 / 0,2

Alarmen (auditief en visueel)

Stroomonderbreking
Zuurstofconcentratie
Volumetrisch debiet
Temperatuur
Elektronisch systeem

Keuring

CE 0197

‘ Voor de behandeling van hypoxemie, bij palliatieve zorgen, cluster headache, langdurige zuurstoftherapie
en voor patiënten die geen vergoeding (meer) ontvangen. Prijzen en voorwaarden conform de wetgeving.

Pulse oxymeters
De pulse oxymeter van Oxycure is een noodzakelijk toebehoren om de
saturatie te controleren.

‘ Voor de behandeling van hypoxemie, bij palliatieve zorgen, langdurige zuurstoftherapie en voor patiënten
die geen vergoeding (meer) ontvangen. Prijzen en voorwaarden conform de wetgeving.

‘ Meer informatie op www.oxycure.be

