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De schermafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing komen vanwege de 
configureerbare parameters die een gebruiker mogelijk heeft geselecteerd tijdens 
het instellen van het apparaat, waarschijnlijk niet overeen met de indeling van de 
schermen op uw apparaat.
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HVT 2.0 

Paragraaf 1: Aanwijzingen, waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen
Het HVT 2.0-therapiesysteem met hoge snelheid bestaat uit het HVT 2.0-apparaat en een 
patiëntcircuit voor eenmalig gebruik (DPC). 

Het HVT 2.0-systeem is voorzien van een interne luchtblazer. Door toevoeging van een externe 
zuurstofbron (wand, tank of zuurstofconcentrator) kan FiO2 worden toegediend van 21% tot 
100%, afhankelijk van de zuurstofbron. 

Het HVT 2.0-systeem mag alleen door gekwalificeerde medische professionals zoals artsen, 
verpleegkundigen en ademtherapeuten worden gebruikt.

Accessoires zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op 
met de plaatselijke vertegenwoordiging van Vapotherm. 

Als er een ernstig incident is met het apparaat, moet dit worden gemeld aan de technische 
ondersteuning van Vapotherm op het nummer dat staat vermeld op de laatste pagina van de 
gebruiksaanwijzing, of aan een geautoriseerde vertegenwoordiging van Vapotherm. Volg de 
lokale regelgeving en meld het voorval aan de bevoegde autoriteit of regelgevende instantie.

Indicaties/beoogd gebruik
Het HVT 2.0-systeem dient verwarmde en bevochtigde ademhalingsgassen op een hoge 
stroomsnelheid toe aan zelfstandig ademende volwassenen, kinderen en zuigelingen (vanaf 
5 kg). Het apparaat is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en subacute 
instellingen. Het voegt warmte en vocht toe aan een mengsel van medische lucht/zuurstof 
en waarborgt de integriteit van het precieze lucht/zuurstofmengsel via een geïntegreerde 
zuurstofanalysator. De stroomsnelheden via een neuscanule kunnen 5 tot 45 l/ min 
(BTPS) bedragen. 

Het HVT 2.0-systeem dient nasale insufflatie met hoge stroomsnelheid (HVNI) met gelijktijdige 
afgifte van verwarmde en bevochtigde zuurstof toe aan zelfstandig ademende volwassen en 
pediatrische patiënten (5 kg en meer) in een ziekenhuisinstelling die lijden aan ademnood met 
of zonder hypoxemie. Het HVT 2.0-apparaat is niet bedoeld voor het volledig beademen van 
patiënten en niet voor gebruik tijdens veldtransport.

Contra-indicaties
• Niet geschikt voor patiënten die niet uit zichzelf kunnen ademen, hun luchtwegen niet 

kunnen beschermen of een anatomische of door letsel veroorzaakte blokkering van de 
nasale passage naar de nasofaryngeale ruimte hebben.

• Niet voor het behandelen van obstructieve slaapapneu en snurken.
• Het HVT 2.0-apparaat is niet geschikt voor veldtransport.
• Het HVT 2.0-apparaat is MRI-onveilig. Gebruik dit apparaat niet in een MRI-omgeving.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Neem de tijd om de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen in deze 
gebruiksaanwijzing door te lezen en ermee vertrouwd te raken. Ze hebben betrekking 
op veiligheidsoverwegingen, speciale vereisten en voorschriften. De gebruiker moet de 
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen begrijpen om bijwerkingen voor de patiënt 
of de gebruiker als gevolg van elektromagnetische storingen te voorkomen.

De gebruiker van dit product is als enige verantwoordelijk voor eventuele storingen als 
gevolg van bedienings- of onderhoudsfouten door onbevoegd/ongetraind personeel. 
Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of op 
voorschrift van een arts worden verkocht. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt 
door een getrainde operator.

       AARSCHUWING        VOORZORGSMAATREGEL  OPMERKING 

Een waarschuwing 
geeft aan dat er 
zich een situatie kan 
voordoen die mogelijk 
schadelijk is voor de 
patiënt of de gebruiker.

Een voorzorgsmaatregel geeft 
een toestand aan die kan leiden 
tot schade aan de apparatuur, 
storing of onnauwkeurige werking.

Een opmerking legt 
ergens de nadruk op om 
de bediening efficiënter of 
gemakkelijker te maken.

 Algemene waarschuwingen

• Het HVT 2.0-apparaat is geen CPAP-
apparaat (Continuous Positive 
Airway Pressure, continue positieve 
luchtwegdruk). Dit apparaat heeft geen 
functie om de luchtwegdruk toe te dienen 
of te bewaken. Het HVT 2.0-apparaat mag 
niet worden gebruikt voor het toedienen 
van druk in een gesloten systeem.

• Patiënten die extra zuurstof moeten 
krijgen, zijn vaak acuut ziek en het 
zorgteam moet de nodige klinische 
waakzaamheid in acht nemen. 
Extra patiëntbewaking, waaronder 
pulsoximetrie, is noodzakelijk als er met 
het HVT 2.0-apparaat extra zuurstof wordt 
toegediend. 

• Gebruik alleen de accessoires, transducers 
en kabels die zijn gespecificeerd 
of geleverd door de fabrikant van 
deze apparatuur. Het gebruik van 
andere accessoires, transducers en 
kabels anders dan gespecificeerd of 
geleverd door de fabrikant van deze 
apparatuur, kan leiden tot verhoogde 
elektromagnetische emissies of 
verminderde elektromagnetische 

immuniteit van deze apparatuur en tot 
een verkeerde werking.

• Voeg geen hulpstukken of accessoires 
toe aan het HVT 2.0-systeem die niet in 
deze gebruiksaanwijzing staan vermeld. 
Het HVT 2.0-apparaat werkt mogelijk dan 
niet goed meer, waardoor de kwaliteit van 
de therapie achteruitgaat of de therapie 
schadelijk kan zijn voor de patiënt. 

• Zuurstof ondersteunt de verbranding. 
Dit apparaat mag niet worden gebruikt 
in de buurt van open vuur, ontvlambare 
stoffen, olie of vet. Het apparaat is niet 
geschikt voor gebruik in zuurstofrijke 
omgevingen.

• Gebruik het apparaat niet in of in de 
buurt van water (met uitzondering van de 
waterzak die nodig is voor de werking van 
het systeem).

• De zuurstof moet schoon, droog gas van 
medische kwaliteit zijn om letsel van 
de patiënt en schade aan het apparaat 
te voorkomen.
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 Algemene waarschuwingen  (vervolg)
• Een verkeerde maat canule met als 

gevolg een volledige afsluiting van de 
neusgaten door de neusvleugels kan 
leiden tot pneumothorax.

• De canulevleugels mogen niet meer 
dan 50% van de neusgaten van de 
patiënt afsluiten.

• Vervang de neuscanules als ze vuil zijn. 
Vervang canules conform het klinisch 
oordeel en het ziekenhuisbeleid, maar 
gebruik ze niet langer dan 30 dagen 
achter elkaar.

• Bij gebruik met een zuurstofconcentrator 
wordt het maximale zuurstofpercentage 
beperkt, afhankelijk van het gebruikte 
type concentrator en de totale 
ingestelde stroom.

• Gebruik alleen steriel of gedestilleerd 
water. Als er geen steriel of gedestilleerd 
water of een schone zuurstofbron wordt 
gebruikt, is de kans op een bacteriële 
besmetting groter.

• In bepaalde landen kan dit apparaat 
worden gebruikt voor het toedienen 
van vernevelde medicijnen die worden 
geïnhaleerd via de neuscanule en 
het patiëntcircuit. 

• Volg altijd een aseptische techniek 
(inclusief het op de juiste manier 
wassen van de handen en het 
vermijden van direct handcontact met 
aansluitpunten) bij het opstellen van 
het HVT 2.0-apparaat en gebruik de 
standaardvoorzorgsmaatregelen bij het 
plaatsen van het apparaat op een patiënt. 

• Gebruik van het apparaat in een 
MRI-omgeving (magnetische 
kernspinresonantie) of in de buurt 
van RF-apparatuur (radiofrequentie) 
kan lichamelijk letsel bij de 
patiënt veroorzaken. 

• Voor medische elektrische apparatuur zijn 
speciale voorzorgsmaatregelen vereist 
met betrekking tot radiofrequente (RF) 
elektromagnetische straling. Draagbare 
en mobiele RF-communicatieapparatuur, 
zoals basisstations voor draadloze 
telefoons en landmobiele radio's, 
amateurradio's en AM- en FM-radio's, 
kunnen de werking van medische 

apparatuur verstoren en mogen niet in de 
buurt van het apparaat worden gebruikt.

• Als het HVT 2.0-systeem in de buurt van 
een RF-zender wordt geplaatst, is een 
vals alarm een indicatie dat de prestaties 
van de HVT 2.0 worden beïnvloed door de 
zender, en worden op het scherm op het 
voorpaneel waarden weergegeven die 
buiten de specificaties vallen. In bepaalde 
omstandigheden kan als gevolg van 
elektromagnetische interferentie het 
HVT 2.0-apparaat van invloed zijn op of 
worden beïnvloed door apparatuur in 
de onmiddellijke omgeving. Probeer in 
dat geval het HVT 2.0-apparaat of het 
apparaat dat de interferentie veroorzaakt, 
te verplaatsen of neem contact op met 
de fabrikant.

• Draagbare RF-communicatieapparatuur 
(inclusief randapparatuur zoals 
antennekabels en externe antennes) 
mag zich niet binnen een straal van 
30 cm (12 inch) bij enig onderdeel van 
het HVT 2.0-systeem waaronder ook de 
gespecificeerde kabels bevinden. Dit om 
te voorkomen dat de werking van deze 
apparatuur minder wordt. 

• Het gebruik van deze apparatuur naast 
of gestapeld met andere apparatuur 
moet worden vermeden, omdat dit kan 
leiden tot een verkeerde werking. Als 
dit echter niet kan worden voorkomen, 
moeten deze apparatuur en de andere 
apparatuur worden bekeken om te 
controleren of ze correct werken. 

• Gebruik alleen het netsnoer dat bij 
het apparaat is geleverd.  Gebruik 
geen ander netsnoer. Gebruik geen 
verlengsnoeren. 

• Gebruik het apparaat niet als het 
netsnoer is beschadigd.

• Het netsnoer kan uit het apparaat worden 
getrokken om het apparaat volledig los 
te koppelen van het elektriciteitsnet. Het 
wordt aanbevolen om de stekker van 
het netsnoer van het apparaat uit het 
stopcontact te halen wanneer het  
apparaat niet wordt gebruikt om risico's 
te voorkomen wanneer het onbeheerd 
wordt achtergelaten.
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 Algemene waarschuwingen  (vervolg)
• Wijzig deze apparatuur niet zonder 

toestemming van de fabrikant.
• Het HVT 2.0-apparaat is onveilig bij 

magnetische resonantie en niet bedoeld 
voor gebruik in MRI-omgevingen.  Houd 
het HVT 2.0-apparaat uit de buurt 
van MRI-apparatuur (magnetische 
kernspinresonantie).

• Sluit geen apparaten, systemen of 
accessoires aan die niet door Vapotherm 
zijn goedgekeurd. 

• Gebruik het HVT 2.0-apparaat niet op 
een hoogte boven 3000 m of buiten 
een temperatuur van 18 tot 30°C. 
Gebruik van het apparaat buiten dit 
temperatuurbereik of op een hoogte 
van meer de 3000 m kan de kwaliteit 
van de therapie beïnvloeden of 
schadelijk zijn voor de patiënt.

• Om te voorkomen dat de slang of het 
slangsysteem tijdens het gebruik losraakt, 
vooral tijdens het gebruik bij ambulante 
patiënten, mogen alleen slangen worden 
gebruikt die voldoen aan ISO 5367 of ISO 
80601-2-74.

• Het apparaat mag niet worden 
ingeschakeld en onbeheerd worden 
achtergelaten wanneer het niet is 
aangesloten op een patiënt.

• Trek voordat u het apparaat gaat reinigen 
en desinfecteren, het apparaat uit het 
stopcontact.

• Algemene storingsalarmen zijn storingen 
in de regel- of meetsystemen. Afhankelijk 
van de oorzaak van de storing kan het zijn 
dat het toedienen van het gasmengsel al 
dan niet is onderbroken. Als er een alarm 
voor een algemene fout afgaat, koppelt u 
de patiënt los en schakelt u het apparaat 
uit. Het apparaat moet in dat geval 
worden gerepareerd door geschoold 
onderhoudspersoneel. 

• Om te voorkomen dat de slang zich rond 
de nek van de patiënt wikkelt, zet u de 
slang vast met de meegeleverde klem.

• De interne veiligheidsbatterij is 
alleen bedoeld voor tijdelijk gebruik 
wanneer de AC of externe DC naar 
het apparaat is uitgevallen en er 
geen transferbatterij voorhanden is. 

Wanneer het HVT 2.0-apparaat op de 
interne veiligheidsbatterij werkt, wordt 
er geen warmte of vochtigheid bij de 
ingestelde stroom en FiO2 geleverd 
en kan de luchtvochtigheid tot onder 
de veilige grens zakken. Als de interne 
veiligheidsbatterij volledig is ontladen, 
werkt het apparaat niet meer en stopt de 
gasstroom naar de patiënt. Een volledig 
opgeladen interne veiligheidsbatterij 
levert gedurende ten minste 15 minuten 
stroom. De interne veiligheidsbatterij is 
niet bedoeld voor patiëntentransport. 

• Alle wegwerponderdelen zijn gelabeld als 
"uitsluitend te gebruiken bij één patiënt" 
en moeten na 30 dagen gebruik bij één 
patiënt worden vervangen. Canules 
moeten worden vervangen conform 
het klinisch gebruik, maar mogen niet 
langer dan 30 dagen worden gebruikt. 
Probeer geen van deze componenten te 
steriliseren of opnieuw te gebruiken en 
volg alle lokale en federale voorschriften 
voor het verwijderen van afval. Houd 
u buiten de VS aan de nationale of 
internationale regelgeving.

• Gebruik geen gebruikte artikelen voor 
eenmalig gebruik bij een andere patiënt. 
Het gebruik bij meerdere patiënten kan 
leiden tot lichamelijk letsel bij de patiënt 
door infectie en/of door toediening van 
de therapie buiten de gepubliceerde 
specificaties.

• Om het risico te verkleinen dat de 
patiënt het condenswater uit het 
beademingscircuit inademt, dient 
u de patiënt en de uitgang van 
de patiëntinterface regelmatig te 
controleren op overtollig condenswater 
en indien nodig de patiëntinterface 
van de patiënt te verwijderen. Water in 
het middelste lumen kan het gevolg 
zijn van condensvorming of van een 
lek in de buitenste lumen rond het 
beademingscircuit. Condens in de 
canule kan ook optreden bij bepaalde 
omgevingsomstandigheden en lage 
stroomsnelheden. Als er minimale 
condensvorming optreedt nadat is 
vastgesteld dat er geen lekkage is, wordt 
aangeraden een lager instelpunt voor de 
temperatuur te selecteren.
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 Algemene voorzorgsmaatregelen
• Het HVT 2.0-apparaat werk niet als 

de interne veiligheidsbatterij niet is 
geïnstalleerd. Zorg dat u een interne 
veiligheidsbatterij bij de hand hebt om 
ervoor te zorgen dat u het apparaat 
continu kunt blijven gebruiken. Gebruik 
voor een veilige en betrouwbare werking 
alleen een vervangende batterij die door 
Vapotherm is aangegeven.

• Niet doen
 ɖ Het apparaat afdekken (als de 

ventilatieopeningen zijn afgedekt, 
kan het apparaat beschadigd raken).

 ɖ Het apparaat onderdompelen in 
water.

 ɖ Het apparaat met stoom of gas 
steriliseren.

• Zelfs een volledig opgeladen batterij 
verliest zijn lading gedurende een 
periode van weken wanneer het 
apparaat niet is aangesloten op het 
elektriciteitsnet. Het wordt daarom 
aangeraden het apparaat ten minste 2 
uur per maand op het elektriciteitsnet 
aan te sluiten om te voorkomen dat de 
batterij zijn lading verliest. De interne 
veiligheidsbatterij mag alleen worden 
verwijderd en vervangen door geschoold 

onderhoudspersoneel.
• Gebruik geen bleekmiddel, 

organische oplosmiddelen of 
schurende reinigingsmiddelen. Bij 
hypochlorietoplossingen komen giftige 
gassen zoals chloor vrij wanneer ze 
worden aangezuurd of verwarmd. De 
reactie met ammoniak of met stoffen 
die ammoniak kunnen vormen, kan 
chloraminen produceren die bovendien 
giftig zijn en kunnen ontploffen.

 OPMERKING: een flexibele steriele 
of gedestilleerde watertoevoer wordt 
aanbevolen. Als er harde of half-harde 
flessen worden gebruikt, moet een door 
Vapotherm goedgekeurde ontluchtingsdop 
worden gebruikt.

 OPMERKING: het HVT 2.0-apparaat 
kan worden gebruikt bij een beperkte 
werking bij een zuurstofinlaatdruk van 
slechts 4 psi (28 kPa). Voor het volledige 
gespecificeerde bereik van gasstromen 
en zuurstofpercentages moet de 
zuurstofinlaatdruk echter 40 psi (276 kPa) 
of hoger zijn (maar mag niet hoger zijn dan 
65 psi). 
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HVT 2.0 
Paragraaf 2: Overzicht van het HVT 2.0-systeem
Het HVT 2.0-systeem (therapiesysteem met hoge snelheid) bestaat uit het HVT 
2.0-apparaat en een patiëntcircuit voor eenmalig gebruik (DPC). 

Hoewel het HVT 2.0-apparaat opnieuw kan 
worden gebruikt bij een andere patiënt, heeft 
elke patiënt een patiëntcircuit voor eenmalig 
gebruik (DPC) en een neuscanule nodig, die 
aan het HVT 2.0-apparaat zijn bevestigd en 
waarmee de patiënt op hoge snelheid de 
therapie kan worden toegediend. De ProSoft-
neuscanule is eigendom van Vapotherm en 
het HVT 2.0.-apparaat werkt alleen goed als u 
ProSoft-canules gebruikt.

Andere accessoires die zijn goedgekeurd 
voor gebruik bij het apparaat, zijn de 
rolstandaard, de Transfer Upgrade 
Kit, de HVT 2.0-interfacekabel voor de 
verpleegkundigenoproep en de HVT 2.0 
EMR-verbindingskabel. 

l

fbeelding 1: Het HVT 2.0-apparaat (hierboven) en de LED-indicators aan de voorkant van het apparaat
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Functies van het HVT 2.0-systeem
• Stroombereik van 5 tot 45 l/min BTPS.

• Het zuurstofpercentage is volledig instelbaar bij aansluiting op een zuurstofbron 
van 40 psi (276 kPa) (niet-zuurstofconcentrator).

• De temperatuur kan tussen 33 °C en 39 °C worden ingesteld.

• Ingebouwde zuurstof-/luchtmenger.

• Alle interne sensoren zijn zelfkalibrerend en zelfcontrolerend.

• De stroom-, zuurstof- en temperatuurinstellingen worden aangepast via 
schuifbalken op het aanraakscherm.

• Ingebouwde elektronische stroommeters en -controllers.

• Minimale onderbreking tussen patiënten: minder dan tien minuten de tijd om 
wegwerpproducten te vervangen en om te desinfecteren.

• Opwarmtijd minder dan vijf minuten.

• De voorverwarmfunctie laat het water circuleren en verwarmt het circuitwater  
tot 33 °C.

• EMR-connectiviteit en connectiviteit van de verpleegoproep die een alarmsignaal 
op een oproepsysteem voor verpleegkundigen van een ziekenhuis kunnen 
aangeven en kunnen communiceren met elektronische patiëntendossiers.

• Het wegwerpbare patiëntencircuit (Disposable Patient Circuit, DPC) is 
afneembaar en bedoeld voor eenmalig gebruik. Desinfecteren is niet nodig.

• Met één DPC is het volledige systeemstroombereik (van 5 tot 45 l/min) mogelijk. 
De DPC is volledig gemonteerd en kan uitgepakt direct worden gebruikt.

• Het apparaat kan met het juiste netsnoer overal worden gebruikt.

• De interne veiligheidsbatterij levert gedurende ten minste 15 minuten stroom 
voor het toedienen van de zuurstof als de AC of de externe DC is uitgevallen. De 
veiligheidsbatterij wordt in 2 uur opgeladen.
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Werkingsprincipes
Het HVT 2.0-systeem is voorzien van een interne ventilator waarmee opgewarmd en 
bevochtigd ademgas in stromen tot 45 l/min wordt geleverd aan zelfstandig ademende 
patiënten, zonder dat er lucht uit de muur of uit een bron met perslucht voor nodig 
is. Het apparaat is voorzien van een proportioneel ventiel en stroomsensoren 
waarmee het zuurstofpercentage en de totale gasstroom onafhankelijk kunnen 
worden ingesteld.

Het HVT 2.0-systeem bestaat uit twee delen: het HVT 2.0-apparaat en het patiëntcircuit 
voor eenmalig gebruik (DPC). Een gevalideerde patiëntinterface (bijvoorbeeld de 
ProSoft-neuscanule van Vapotherm) is vereist om de therapie bij de patiënt toe te 
dienen. Zo nodig kunnen er al naargelang de behoeften van de patiënt optionele 
accessoires aan de therapie worden toegevoegd.

HVT 2.0-apparaat
Het HVT 2.0-apparaat bevat alle elektrische en elektronische componenten zoals de 
proportionele klep en stroomregelaars en remote sensoren voor het bewaken van het 
watertraject voor eenmalig gebruik. Het apparaat heeft geen watertrajecten en het 
gastraject bevat alleen droog gas op kamertemperatuur en hoeft daarom niet intern te 
worden gereinigd of gedesinfecteerd.

De stroom van zuurstof en lucht wordt gemeten door massastroomsensoren. De 
besturingssoftware berekent elke benodigde stroom die nodig is om de door de 
operator ingestelde doelstroom en het zuurstofpercentage te bereiken. Het systeem 
regelt de gasstromen dienovereenkomstig door proportionele magneetventielen op 
de gasleiding aan te passen. 

Door de firmware in het apparaat worden sensoren gebruikt om de gasdruk en de 
watertemperatuur te bewaken. Alarmen worden alleen geactiveerd als parameters 
buiten het normale bereik vallen. Instructies voor het oplossen van problemen voor de 
alarmen kunnen onmiddellijk op het scherm worden weergegeven. Andere indicatoren 
geven aan of de interne veiligheidsbatterij bijna leeg is. 

Nadat de interne veiligheidsbatterij twee uur is opgeladen, levert die gedurende ten 
minste 15 minuten stroom voor het toedienen van de zuurstof als de AC of de externe 
DC is uitgevallen.

WAARSCHUWING: de interne veiligheidsbatterij is alleen bedoeld voor tijdelijk 
gebruik wanneer de AC of externe DC naar het apparaat is uitgevallen en er 
geen transferbatterij voorhanden is. Wanneer het HVT 2.0-apparaat op de 
interne veiligheidsbatterij werkt, wordt er geen warmte of vochtigheid bij de 
ingestelde stroom en FiO2 geleverd en kan de luchtvochtigheid tot onder de 
veilige grens zakken. Als de interne veiligheidsbatterij volledig is ontladen, werkt 
het apparaat niet meer en stopt de gasstroom naar de patiënt. Een volledig 
opgeladen interne veiligheidsbatterij levert gedurende ten minste 15 minuten 
stroom. De interne veiligheidsbatterij is niet bedoeld voor patiëntentransport.
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Componenten voor eenmalig gebruik
De volgende componenten voor eenmalig gebruik mogen bij het HVT 2.0-apparaat 
worden gebruikt:

• Patiëntencircuit voor eenmalig gebruik (DPC) [VEREIST] – Een patiëntcircuit 
voor eenmalig gebruik voor het toedienen van een therapie op hoge snelheid bij 
volwassenen, kinderen en zuigelingen voor stromen van 5 tot 45 l/min. De DPC 
wordt volledig gemonteerd en gebruiksklaar geleverd.

• ProSoft®-neuscanule [VEREIST] – Deze canules zijn in verschillende maten 
verkrijgbaar, zodat er altijd een canule kan worden gekozen die precies bij de 
patiënt past. De canule wordt aangesloten op de DPC.

• Slangadapter - (optioneel) Leverbaar als de therapie moet worden toegediend 
via een tracheotomiehalsband of T-stuk in plaats van via een neuscanule.

Alle wegwerponderdelen zijn gelabeld als "uitsluitend te gebruiken bij één patiënt" 
en moeten na 30 dagen gebruik bij één patiënt worden vervangen. Canules moeten 
worden vervangen conform het klinisch gebruik, maar mogen niet langer dan 
30 dagen worden gebruikt. Probeer geen van deze componenten te steriliseren of 
opnieuw te gebruiken en volg alle lokale en federale voorschriften voor het verwijderen 
van afval. Houd u buiten de VS aan de nationale of internationale regelgeving.  

WAARSCHUWING: alle wegwerponderdelen zijn gelabeld als "uitsluitend te 
gebruiken bij één patiënt" en moeten na 30 dagen gebruik bij één patiënt 
worden vervangen. Canules moeten worden vervangen conform het klinisch 
gebruik, maar mogen niet langer dan 30 dagen worden gebruikt. Probeer geen 
van deze componenten te steriliseren of opnieuw te gebruiken en volg alle 
lokale en federale voorschriften voor het verwijderen van afval. Houd u buiten 
de VS aan de nationale of internationale regelgeving. 

WAARSCHUWING: gebruik geen gebruikte artikelen voor eenmalig gebruik 
bij een andere patiënt. Het gebruik bij meerdere patiënten kan leiden tot 
lichamelijk letsel bij de patiënt door infectie en/of door toediening van de 
therapie buiten de gepubliceerde specificaties.
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Componenten voor eenmalig gebruik voor de HVT 2.0

Wegwerpartikelen Gewicht (kg)/leeftijd patiënt
Stroombereik

 (L/min)

5 - 10 kg
 ≥ 1 maand

10 - 20 kg
≥ 1 maand - 6 jaar

20 - 40 kg
≥ 6 - 18 jaar

> 40 kg
> 12 jaar

> 100 kg
> 12 jaar

Patiëntencircuit voor eenmalig gebruik (DPC)

Lucht/O2 
(standaard) 

X X X X X 5-45

Canules

ProSoft volwassenen 
lang

X 5-45

ProSoft volwassenen X 5-45

ProSoft volwassenen 
klein/pediatrisch

X 5-45

ProSoft pediatrisch 
klein

X 5-20

ProSoft gemiddeld 
zuigeling

X 5-8

ProSoft zuigeling X 5-8

Optionele aanvulling

Slangadapter X X X X X 8-45

WAARSCHUWING: de canulevleugels mogen niet meer dan 50% van de neusgaten 
van de patiënt afsluiten.

 OPMERKING: bij het toedienen van de therapie aan pediatrische patiënten (via 
een neuscanule of de slangadapter) is de aanbevolen richtlijn voor het instellen 
van de startstroomsnelheid 2 l/min/kg. Zie “Werking” op pagina C-2  voor de 
bevochtigingsuitvoer bij specifieke stroomsnelheden. 

 OPMERKING: de slangadapter is niet geschikt om rechtstreeks aan te sluiten op een 
tracheotomiehalsband. Er moet een open systeem worden aangehouden om ervoor 
te zorgen dat er geen gas kan ontsnappen. Sluit voor het vergemakkelijken van de 
bevochtiging via een omgeleide bovenste luchtweg een tracheotomiemasker of T-stuk aan. 
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Accessoires
• Rolstandaard – rolstandaard voor het bevestigen van het HVT 2.0-apparaat.

• Transfer Upgrade Kit – een kit voor het verplaatsen van een patiënt van de ene 
naar een andere locatie binnen het ziekenhuis die uit het volgende bestaat:

ɖ Transferbatterij - lithium-ionbatterij van 1 uur (VTBP-2.0, 14,4 Vdc;  
2 x 6900 mAh; 2 x 99,4 w/u)

ɖ Zuurstofspruitstuk

ɖ Zuurstofslangen (alleen in de VS)

ɖ Instelbare houder voor de zuurstoftank (past op een tank tot E-cilindermaat)

• HVT 2.0 interfacekabel voor verpleegkundigenoproep (2,9 m) – voor het 
aansluiten van het oproepsysteem voor verpleegkundigen van het ziekenhuis. 

• HVT 2.0 EMR-verbindingskabel (2,9 m) – voor communicatie met het systeem van 
het ziekenhuis voor elektronisch patiëntendossiers.

WAARSCHUWING: gebruik alleen de accessoires, transducers en kabels die zijn 
gespecificeerd of geleverd door de fabrikant van deze apparatuur. Het gebruik 
van andere accessoires, transducers en kabels anders dan gespecificeerd of 
geleverd door de fabrikant van deze apparatuur, kan leiden tot verhoogde 
elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit 
van deze apparatuur en tot een verkeerde werking.

WAARSCHUWING: voeg geen hulpstukken of accessoires toe aan het HVT 
2.0-systeem die niet in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld. Het HVT 
2.0-apparaat werkt mogelijk dan niet goed meer, waardoor de kwaliteit van de 
therapie achteruitgaat of de therapie schadelijk kan zijn voor de patiënt.
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HVT 2.0

Paragraaf 3: Het HVT 2.0-systeem instellen
Voordat het HVT 2.0-systeem in gebruik wordt genomen, moeten eerst de volgende 
stappen worden uitgevoerd:

1. Zet het HVT 2.0-apparaat voor gebruik in elkaar (inclusief de Transfer Upgrade 
Kit indien van toepassing). (Zie de onderstaande details).

2. Voltooi de eerste installatie van de apparaatinstellingen. (Zie de “Het HVT 
2.0-apparaat de eerste keer instellen” onderstaande details).

3. Plaats de DPC-eenheid (Disposable Patient Circuit, patiëntcircuit voor 
eenmalig gebruik). Opmerking: de DPC wordt volledig gemonteerd en 
gebruiksklaar geleverd.

4. Kies de patiënt en het interfacetype.

5. Sluit het HVT 2.0-apparaat aan op de patiënt. 

Het HVT 2.0-apparaat in elkaar zetten voor gebruik
1. Bevestig het HVT 2.0-apparaat stevig aan de stabiele rolstandaard of 

plaats het op een tafelblad. “Bijlage C – Technische specificaties” Zie voor 
de afmetingen van de rolstandaard.

2. Controleer op het oog of het patiëntenluchtfilter is geïnstalleerd. (Het 
HVT 2.0-apparaat wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerd filter en in 
de gebruikerskit zit een reservefilter).

3. [Optioneel] Installeer de Transfer Upgrade Kit. Zie de volgende sectie 
“De Transfer Upgrade Kit instellen”voor de stapsgewijze instructies. 

4. Steek de stekker van het netsnoer in een door de instelling goedgekeurd 
stopcontact. 

WAARSCHUWING: gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd.

WAARSCHUWING: het netsnoer kan uit het apparaat worden getrokken om het 
apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet. Het wordt aanbevolen 
om de stekker van het netsnoer van het apparaat uit het stopcontact te halen 
wanneer het apparaat niet wordt gebruikt om risico's te voorkomen wanneer het 
onbeheerd wordt achtergelaten.

WAARSCHUWING: gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd.  
Gebruik geen ander netsnoer. Gebruik geen verlengsnoeren.
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5. Sluit de zuurstofslang aan op de zuurstofinlaat aan de achterkant van 
het apparaat of op de slang als u een zuurstofconcentrator gebruikt.

6. Sluit indien van toepassing de kabel van het oproepsysteem 
voor verpleegkundigen aan op de juiste poort achter op het HVT 
2.0-apparaat.

Zodra die kabel is aangesloten, wordt het oproepsysteem voor 
verpleegkundigen ingeschakeld.

Zie “Bijlage A – Installatie van het oproepsysteem voor 
verpleegkundigen” voor de volledige instructies voor het aansluiten en 
gebruiken van het oproepsysteem voor verpleegkundigen.

Sluit indien beschikbaar het EMR-systeem aan. Zie “Bijlage B – EMR-
integratie (elektronische patiëntendossiers)” voor meer informatie. 

De Transfer Upgrade Kit instellen
Het instellen van de Transfer Upgrade Kit bestaat uit vier (4) stappen:

1. Plaats de transferbatterij in het HVT 2.0-apparaat.
2. Bevestig het zuurstofspruitstuk aan de rolstandaard. 
3. Sluit de zuurstofslangen aan op de juiste aansluitingen volgens de labels op 

elke slang. 
4. Bevestig de tankhouder aan de rolstandaard.

Zie “Overbrengen van patiënt naar een ander ziekenhuis” op pagina 44 voor meer 
informatie over het overbrengen van patiënten. 

 OPMERKING: het maximale draagvermogen van de rolstandaard met bevestigde 
transferkit is 40 kg. Het maximale draagvermogen van de mand is 5 kg. 

fbeelding 2: Rolstandaard
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Het HVT 2.0-apparaat de eerste keer instellen 
Het HVT 2.0-apparaat voor de eerste keer instellen bestaat uit vijf stappen. Opmerking: 
de schermen voor initiële instellingen worden alleen weergegeven wanneer het 
apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of nadat Factory Reset is geselecteerd 
(vanuit het menu Admin Settings).  

“Stap 1: De taal instellen”

“Stap 2: Datum en tijd instellen”

“Stap 3: Het beheerderswachtwoord instellen”

“Stap 4: Voorinstellingen voor de therapie opgeven”

“Stap 5: Apparaatvoorkeuren instellen”

Stap 1: De taal instellen
Tik in het scherm voor het 
instellen van de apparaattaal 
op de taalknop in de 
weergegeven taalopties.

 OPMERKING: als u de taal 
wijzigt, wordt het systeem 
opnieuw opgestart (herstart) 
nadat u het wijzigen van de 
taal hebt bevestigd.

fbeelding 3: Taalinstelling 

Stap 2: Datum en tijd 
instellen
Stel de datum/tijd van het 
apparaat in. 

Opmerking: de tijdnotatie is 
de 24-uurs notatie (dus geen 
AM of PM).

fbeelding 4: Instellen van de datum en tijd 
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Stap 3: Het 
beheerderswachtwoord 
instellen
Maak een 
beheerderswachtwoord van 4 
cijfers aan. 

Om verder te kunnen 
gaan met het instellen, 
moet de wachtwoordcode 
worden bevestigd door 
deze twee keer in te voeren. 
Als de wachtwoorden niet 
overeenkomen, wordt er een 
bericht weergegeven en moet 
het wachtwoord opnieuw 
worden ingevoerd. 

fbeelding 5: Instellen van de beheerderswachtwoordcode 

Stap 4: Voorinstellingen 
voor de therapie 
opgeven
Geef de voorinstellingen voor 
de therapie op.

fbeelding 6: Voorinstellingen voor de therapie 

Stap 5: 
Apparaatvoorkeuren 
instellen
Stel de apparaatvoorkeuren in.

fbeelding 7: Instellingen apparaatvoorkeuren 
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Instellingen van het HVT 2.0-apparaat
Voor het HVT 2.0-apparaat zijn er een aantal instellingen die kunnen worden geopend 
en indien nodig kunnen worden aangepast. Deze instellingen kunnen via het 
instellingenmenu worden gewijzigd. 

U opent als volgt het instellingenmenu: 

1. Tik op de knop [Ontgr.] 
linksboven op het 
hoofdscherm. 

De knop [Ontgr.] wordt de 
knop [Vergr.] en naast deze 
knop wordt de knop [Menu] 
weergegeven. 

2. Tik vervolgens op de 
knop [Menu] om het 
instellingenmenu te openen.

fbeelding 8: Tik op de knop [ Ontgr.] om naar de  
instellingen te gaan De knop [Menu]

Via de knop [Menu] krijgen gebruikers toegang tot de algemene instellingen en 
beheerdersinstellingen waarmee zij de instellingen voor het apparaat zowel in de 
Standby-modus als in de Run-modus kunnen opgeven. 

De volgende instellingen kunnen worden gedefinieerd in het menu met de 
algemene instellingen:  

• Circuitdetails – Selecteer de patiëntinterface (tracheotomie-adapter of 
canulemaat). Zie “Circuitdetails” op pagina 24 voor meer informatie over deze 
functie.

• Schermhelderheid – Hiermee stelt u het gewenste helderheidsniveau van het 
scherm in.

• Volume – Hiermee stelt u het volumeniveau voor de alarmen in. 
• Logboek – Hiermee geeft u alle voorvallen weer die op het apparaat zijn 

vastgelegd, inclusief de voorvaldetails en de datum en tijd.  
Zie “Logboek” op pagina 24 voor meer informatie over deze functie.

• Zuurstofbron – Selecteer hier de zuurstofbron die op het apparaat wordt 
aangesloten (bijvoorbeeld een aansluiting in de muur, een tank of een 
concentrator). Zie “Zuurstofbron” op pagina 25 voor meer informatie over 
deze functie.

• Softwaredetails – Hiermee geeft u de versies van de controllerkaart en de GUI-
toepassingssoftware weer.

• Toegang Beh. inst. – Hiermee opent u het menu met de beheerdersinstellingen.
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De volgende instellingen kunnen worden gedefinieerd in het menu met de 
beheerdersinstellingen:  

• Voorkeuren (met onder meer het selecteren van het type patiënt 
en voorverwarmen)

• Voorverwarmen van water - Hiermee schakelt u de modus voor het 
voorverwarmen van water in, waarmee het water circuleert en het circuitwater 
wordt opgewarmd tot 33 °C. Zie “Water voorverwarmen” op pagina 26 voor meer 
informatie over deze functie. 

• Ther. voorinst. – Hiermee voegt u voorstellingen voor stroom, zuurstof en 
temperatuur voor de therapie toe die u tevens hiermee kunt bewerken. Zie 
“Voorinstellingen voor de therapie” op pagina 27 voor meer informatie over deze 
functie.

• Datum en tijd – Hiermee stelt u de notatie voor de datum en tijd van het 
apparaat in.

• Taal - Hiermee selecteert u de schermtaal.
• Kalibreer waterniveau - Hiermee activeert u de kalibratie van het waterpeil, maar 

alleen op advies van Vapotherm.
• Wachtwoord beh. - Hiermee kan de gebruiker de wachtwoordcode voor de 

beheerder wijzigen.
• Software-update – Hiermee werkt u op aangeven van het personeel van 

Vapotherm de software voor de controllerkaart en de GUI-toepassing bij. Zie 
“Bijlage D: Procedure voor het bijwerken van de software” voor meer instructies 
over het bijwerken van de apparaatsoftware

• Fabr.-inst. - Hiermee kan het apparaat via het menu met de 
beheerdersinstellingen weer op de fabrieksinstellingen worden ingesteld 
Menu instellingen wanneer er geen therapie wordt toegediend. De therapie 
moet worden stopgezet om het apparaat opnieuw te kunnen instellen. 
Selecteer "Fabr.-inst." in het menu Beh. inst. Door het apparaat weer op de 
fabrieksinstellingen in te stellen, wordt het apparaat opnieuw opgestart en wordt 
“Het HVT 2.0-apparaat de eerste keer instellen”.

 OPMERKING over de 
functionaliteit van de 
schermvergrendeling: 
het scherm wordt 
automatisch na 
3 minuten inactiviteit 
vergrendeld. U 
ontgrendelt het scherm 
door op de knop 
[Ontgr.] linksboven op 
het scherm te tikken.

fbeelding 9: Het scherm Vergr./Ontgr. 
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Circuitdetails

De patiëntinterface 
selecteren
Wanneer u Circuitdetails 
selecteert in het menu met 
de algemene instellingen, 
wordt het scherm 
Patiëntinterface selecteren 
weergegeven.

Selecteer in het scherm 
de juiste canulemaat of 
selecteer de tracheotomie-
adapter voor de patiënt.

fbeelding 10: Instelling patiëntinterface 

Logboek

1. Om toegang te 
krijgen tot het 
Logboek, selecteert 
u [Logboek] in 
het menu met 
de algemene 
instellingen. 

Het Logboek kan maximaal 
2000 voorvallen bevatten.

fbeelding 11: Logboek - alle voorvallen 

2. U filtert de lijst door 
te tikken op [Knop 
weergeven] boven 
de tabel met de 
voorvallen.

Voorvallen kunnen worden 
beperkt tot een bepaalde 
categorie, waaronder:

• Alle voorvallen
• Alle alarmen 
• Veranderingen in de 

therapie
• Systeemwijzigingen

fbeelding 12: Filterselectie logboek 
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Zuurstofbron

De zuurstofbron kan worden 
geselecteerd in het menu met 
de algemene instellingen.
1. Selecteer de zuurstofbron 

voor de patiënt door 
te tikken op de optie 
muur/tank of de optie 
Concentrator.

fbeelding 13: Voorinstellingen van de therapie 
 OPMERKING: raadpleeg bij gebruik van een 

zuurstofconcentrator de tabel Stroomsnelheid 
van de concentrator in bijlage C “Gebruik 
met zuurstofconcentrators” voor de geschatte 
zuurstofconcentratie.

2. Als Concentrator wordt 
geselecteerd, worden 
het percentage en de 
maximale stroomsnelheid 
van de huidige O2 
weergegeven. U wijzigt het 
percentage door te tikken 
op O2 concentration om 
een nieuw percentage voor 
de zuurstofconcentratie 
te selecteren. U stelt de 
maximale stroomsnelheid 
in door te tikken op 
5 l/ min of 10 l/min. 
Naast de geselecteerde 
stroomsnelheid staat een 
vinkje.

fbeelding 14: Zuurstofbron: Concentrator geselecteerd

3. Het systeem staat 
standaard ingesteld op 
een zuurstofconcentratie 
van 92%. Als u de 
zuurstofconcentratie 
moet wijzigen, tikt u op 
92 en selecteert u het 
nieuwe percentage op de 
schuifbalk. 

4. Tik op de knop 
[Bevestigen] onder de 
schuifbalk om de wijziging 
op te slaan.

fbeelding 15: Concentrator - De schuifbalk voor het wijzigen van de O2 



Pagina 26 HVT 2.0 Gebruiksaanwijzing 43000656 Rev A

Water voorverwarmen
Als u de modus voor het voorverwarmen van het water inschakelt, circuleert het water 
en wordt het circuitwater opgewarmd tot 33 °C. Als het systeem werkt op AC, begint 
het voorverwarmen automatisch nadat het circuit is gevuld met water of de therapie is 
gestopt. 

Water voorverwarmen is een van de instellingen van de optie Voorkeuren in het 
menu met de beheerdersinstellingen.

De modus voor het 
voorverwarmen van water 
wordt ingeschakeld tijdens 
de initiële instelling of 
kan worden ingeschakeld 
door die te selecteren 
in het menu met de 
beheerdersinstellingen.

Als die modus is 
ingeschakeld en het 
systeem werkt op AC, 
wordt de functie voor het 
voorverwarmen van water 
automatisch gestart. Op 
het scherm wordt een 
statusbalk weergegeven 
die de status van het 
voorverwarmen weergeeft.

fbeelding 16: Statusbalk met voortgang van het voorverwarmen

Wanneer de 
stroomvoorziening van 
het systeem overgaat van 
AC naar batterijstroom, 
kan het water worden 
voorverwarmd via de knop 
[Opwarmen] die op het 
scherm wordt weergegeven. 
Druk op de knop om het 
voorverwarmen te starten.

fbeelding 17: Knop voor het opwarmen
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Voorinstellingen voor de therapie

1. Tik in het menu met de 
beheerdersinstellingen 
op de knop [Ther. 
voorinst.] om het 
scherm te openen.

2. Met de voorinstellingen 
voor de therapie kunt 
u twee verschillende 
instellingen voor 
het snel starten 
van de therapie 
opgeven. U maakt een 
voorinstelling door 
te tikken op de knop 
[Bewerken] rechts van 
de voorinstelling.

fbeelding 18: Voorinstellingen voor de therapie

3. U selecteert de 
waarden voor de 
voorinstelling door te 
tikken op Debiet, FiO2 
of Temp.

fbeelding 19: Bewerken voorinstelling therapie
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4. Wanneer er op de 
parameter wordt 
getikt, wordt eronder 
een schuifbalk 
weergegeven. Gebruik 
de schuifbalk om de 
streefwaarde(n) voor 
elke parameter te 
selecteren: Debiet, FiO2 
of Temp. 

Tik op [Bevestigen] 
om de waarde als 
onderdeel van de 
voorinstelling op te 
slaan.

fbeelding 20: Instellingen aanpassen - Stroomdoel 
voorinstelling therapie

Software-update

Tik in het menu met de 
beheerdersinstellingen op 
de knop [Software-update] 
om het scherm te openen. 

Op het scherm 
worden de nieuwste 
softwareversies en datums 
voor de controllerkaart 
en de grafische 
gebruikersinterface (GUI) 
weergegeven.

 OPMERKING: de knop 
wordt alleen ingeschakeld 
als er een USB-stick op 
de USB-poort aan de 
achterkant van het apparaat 
is aangesloten. Zie “Bijlage 
D: Procedure voor het 
bijwerken van de software” 
voor de instructies voor het 
bijwerken van de software.

fbeelding 21: Software-update: selecties
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Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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HVT 2.0
Paragraaf 4: Het HVT 2.0-systeem gebruiken
Overzicht van de bedrijfsmodi
Het HVT 2.0-apparaat heeft drie bedrijfsmodi: de slaapmodus, de stand-bymodus en 
de uitvoeringsmodus. De modus wordt boven aan het scherm weergegeven.

fbeelding 22: Bedrijfsmodi

Slaapmodus: het apparaat is aangesloten maar niet ingeschakeld. Er wordt geen 
therapie toegediend. 

Stand-by: het apparaat is ingeschakeld en het scherm is verlicht. Er wordt geen 
therapie toegediend. Deze modus wordt aangegeven door "GEEN CIRCUIT" (DPC is 
niet geïnstalleerd) of "STAND-BY" (DPC geïnstalleerd maar therapie is niet gestart). U 
start de therapie door te tikken op de knop [Therapie starten] onder aan het scherm.
Uitvoeringsmodus: het apparaat is ingeschakeld en dient de therapie conform de 
ingestelde parameter toe. Deze modus wordt aangegeven door "ACTIEF" dat boven aan 
het scherm wordt weergegeven, en de knop [Therapie stoppen] onder aan het scherm.  

Voorbereiding voor het opstarten
Zorg ervoor dat de volgende items beschikbaar zijn voordat u het apparaat in elkaar 
gaat zetten en gebruiken:

ɖ Wegwerpbaar patiëntencircuit (DPC) 
ɖ Steriel of gedestilleerd water
ɖ Gevalideerde patiëntinterface (ProSoft-neuscanule of tracheotomie-adapter)
ɖ Geschikte zuurstofbron en connectoren

1. Inspecteer het netsnoer op het oog om te controleren of het niet is beschadigd of geknikt. Steek 
vervolgens de stekker van het netsnoer in een door de instelling goedgekeurd stopcontact.

2. Sluit de zuurstofslang aan op de door de instelling goedgekeurde aansluiting in de muur, op de 
zuurstoftank of op een zuurstofconcentrator. 

 OPMERKING: bij gebruik van een zuurstofconcentrator is een 6,35 mm weerhaaknippel vereist.

3. Druk op de  [stroomknop] op het apparaat. Het scherm licht op, geeft het revisienummer 
van de software weer en test automatisch het geluidssignaal van het alarm.
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Therapie starten

WAARSCHUWING: het apparaat mag niet worden ingeschakeld en onbeheerd 
worden achtergelaten wanneer het niet is aangesloten op een patiënt.

Als het apparaat is blootgesteld aan zeer hoge of zeer lage temperaturen, laat het 
dan eerst op de bedrijfstemperatuur komen voordat u het apparaat gaat gebruiken. 
In dat geval kan het 12 uur duren voordat het apparaat weer op de kamertemperatuur 
is gekomen.
De procedure voor het starten van de therapie bestaat uit de volgende stappen:

1. “Het Disposable Patient Circuit (DPC, patiëntcircuit voor eenmalig gebruik) 
plaatsen.”

2. “Het type patiëntinterface selecteren”

3. “Therapieparameters selecteren”

4. “Therapie starten”

 OPMERKING: er zijn optionele voorinstellingen voor de therapie of de “Pediatrische 
debietcalculator” beschikbaar om uw therapieparameters te selecteren.

Therapie initiëren en starten

Het Disposable Patient Circuit (DPC, patiëntcircuit voor eenmalig gebruik) 
plaatsen.

1. Plaats het wegwerpbare patiëntencircuit (DPC) aan de hand van de onderstaande 
afbeeldingen.

 OPMERKING:  de DPC wordt volledig gemonteerd en gebruiksklaar geleverd.

 OPMERKING:  als het apparaat niet is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch 
door het plaatsen van de DPC  ingeschakeld (mits het apparaat is aangesloten op een 
stopcontact of een transferbatterij).

fbeelding 23: Plaats het wegwerpbare patiëntencircuit (DPC) in het apparaat.
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2. Hang de zak of fles met het steriele of gedestilleerde water aan de rolstandaard en 
sluit die zak of fles via de waterinlaatslang aan op de DPC. Steek de spike in die zak of 
fles en maak de slangklem indien nodig los om de waterstroom naar het apparaat op 
gang te brengen.

 OPMERKING:  bij gebruik van sommige waterflessen kan het nodig zijn om met een 
haak de waterfles (meegeleverd in de gebruikerskit) te laten zakken en op te hangen 
om de fles gemakkelijker op de spike-slang aan te sluiten.

Een flexibele zak met steriel of gedestilleerd water wordt aanbevolen. Als harde 
of half-harde flessen worden gebruikt, moet een door Vapotherm goedgekeurde 
ontluchtingsdop worden gebruikt.

WAARSCHUWING: gebruik alleen steriel of gedestilleerd water. Als er geen steriel 
of gedestilleerd water of een schone zuurstofbron wordt gebruikt, is de kans op een 
bacteriële besmetting groter.

3. Selecteer vervolgens het 
type patiëntinterface op 
het scherm.

Als u een canule 
selecteert, wordt het 
stroombereik vergrendeld 
waarvoor de canule is 
gelabeld.

fbeelding 24: Nieuw circuit gedetecteerd
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Het type patiëntinterface selecteren

1. Selecteer het gewenste type patiëntinterface op het scherm. Als u een canule kiest, 
legt u de canule op de patiënt zodat de canule kan opwarmen tot de huidtemperatuur 
van de patiënt. Daardoor ontstaat er minder condensvorming tijdens het toedienen 
van de therapie.  

 OPMERKING: het assortiment canules voor zuigelingen omvat zowel canules voor 
baby's als canules van gemiddelde grootte. De Pediatric Small kan alleen worden 
gebruikt voor kleine canules voor kinderen. Het assortiment canules voor kinderen/
volwassenen omvat de canules voor kinderen/kleine volwassenen en volwassenen, en 
de grote canules voor volwassenen. Zie “Componenten voor eenmalig gebruik voor 
de HVT 2.0” op pagina 16] voor meer informatie over de canulematen.

WAARSCHUWING: de canulevleugels mogen niet meer dan 50% van de 
neusgaten van de patiënt afsluiten.

 OPMERKING: als de stroomsnelheid was ingesteld voordat de canule werd geselecteerd, 
wordt er gecontroleerd of de stroomsnelheid binnen het toegestane bereik voor de 
geselecteerde canule ligt. Als de stroomsnelheid niet binnen het juiste bereik valt, 
wordt er gemeld dat de stroomsnelheid moet worden verlaagd of dat er een ander type 
patiëntinterface moet worden geselecteerd.

Voorbeeld van een schermbericht: Het debiet (35 l/min) is hoger dan de geselecteerde 
limiet van de canule (20 l/min). Als u deze canule selecteert, wordt de stroom verlaagd tot 
20 l/min.

2. Selecteer een optionele therapievoorinstelling of gebruik de calculator voor de 
pediatrische stroom door te tikken op [Pediatrische debietberekening]. Zie 
“Pediatrische debietcalculator” op pagina 39 voor gedetailleerde instructies voor het 
gebruik van de pediatrische stroomcalculator.

 OPMERKING: de pediatrische stroomcalculator is bedoeld om voorgestelde 
startstroomsnelheden te geven voor pediatrische patiënten tot 13 jaar, waarna de 
stroom vervolgens kan worden getitreerd naar klinisch effect.

 OPMERKING: selecteer "geen" om de therapieparameters handmatig aan te 
passen.

3.  Tik om de canule of 
tracheotomie-adapter 
en de vooraf ingestelde 
instellingen te bevestigen.

fbeelding 25: Selecteer en bevestig de patiënt en het type 
patiëntinterface.
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4. Op het startscherm worden 
de drie therapieparameters 
weergegeven en op de 
berichtenbalk wordt PRIMEN 
weergegeven.

fbeelding 26: Bericht over de voortgang van het vullen

5. Als het water tijdens het 
vullen niet door de DPC 
circuleert, wordt boven aan 
het scherm aangegeven dat 
de klem van de waterleiding 
moet worden losgemaakt.  
Maak die klem los om door 
te gaan.

fbeelding 27: Bericht over de voortgang van het vullen

6. Laat de DPC met water vullen voordat u met de therapie begint. Het apparaat geeft 
aan wanneer het primen is voltooid. Het duurt 60 seconden om met een flexibele 
zak met steriel of gedestilleerd water de DPC te vullen; met een harde of half-harde 
waterfles duurt het 180 seconden.

7. Als u een therapievoorinstelling hebt geselecteerd, worden uw therapie-instellingen 
automatisch geladen en kunt u verder gaan met “Therapie starten” op pagina 38.
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Therapieparameters selecteren
Als u geen therapievoorinstelling hebt geselecteerd of de pediatrische stroomcalculator 
niet hebt gebruikt, volgt u de onderstaande stappen om de therapie-instellingen 
handmatig aan te passen.

1. U wijzigt de therapieparameters 
door eerst op de knop [Ontgr.] 
linksboven op het scherm te 
tikken.

fbeelding 28: Het scherm ontgrendelen om de instellingen te wijzigen

2. U stelt een therapieparameter in door te tikken op de parameter op het scherm (Debiet, 
FiO2 of Temp). Er wordt een schuifbalk weergegeven waarmee een andere waarde voor de 
parameter kan worden ingesteld.

3. Selecteer voor elke parameter 
een instelling op de 
horizontale schuifbalk die 
wordt weergegeven. Met de 
schuifbalk kunt u de juiste 
instelling vinden door naar links 
of rechts te schuiven. Een of 
meer parameters kunnen worden 
aangepast waarna de wijzigingen 
worden opgeslagen.

4. Tik op de knop [Sluiten] om de 
nieuwe therapieparameters op 
te slaan. 

fbeelding 29: De parameter FiO2  instellen met behulp van de schuifbalk

 OPMERKING over de knop 100% 
FiO2: tijdens de therapie is de knop 
[100% FiO2] beschikbaar. Als er op FiO2 
wordt gedrukt en dit wordt bevestigd, 
wordt er gedurende 2 minuten op 100% 
toegediend. 

fbeelding 30: De knop 100% FiO2
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Wanneer er op de knop [100% FiO2] 
wordt gedrukt en dit wordt bevestigd, 
wordt FiO2 gedurende 2 minuten op 
100% toegediend en verschijnt er een 
timer op het scherm. 

Wanneer de 2 minuten zijn verstreken, 
wordt de instelling FiO2 weer op de 
oorspronkelijke waarde ingesteld. 

 OPMERKING: u stopt het toedienen 
van 100% FiO2 voordat de 2 minuten zijn 
verstreken, door gedurende 2 seconden 
de "X" op de statusbalk ingedrukt te 
houden.

fbeelding 31: De timer voor 100% FiO2

 OPMERKING: bij gebruik van 
een zuurstofconcentrator wordt u 
door het systeem geïnformeerd 
over de toediende FiO2 als de 
stroomsnelheid wordt getitreerd. [Zie  
“Therapieparameters aanpassen met 
een zuurstofconcentrator” voor meer 
informatie.]

fbeelding 32: Melden van wijzigingen in FiO2 als de 
stroomsnelheid verandert

5. Na het instellen van de 
therapieparameters en als de 
temperatuur op het scherm 
minstens 33 °C is, sluit u de 
canule-interface van de patiënt 
aan op de toedieningsslang.

 OPMERKING: controleer 
het waterpeil, de 
temperatuurweergave, de 
stroomsnelheid van het gas en 
het zuurstofpercentage.

fbeelding 33: De canule aansluiten op de toedieningsslang

WAARSCHUWING: volg altijd een aseptische techniek (inclusief het op de 
juiste manier wassen van de handen en het vermijden van direct handcontact 
met aansluitpunten) bij het opstellen van het HVT 2.0-apparaat en gebruik de 
standaardvoorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van het apparaat op een patiënt. 
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WAARSCHUWING: de canulevleugels mogen niet meer dan 50% van de 
neusgaten van de patiënt afsluiten.

WAARSCHUWING: vervang de neuscanules als ze vuil zijn. Vervang canules 
conform het klinisch oordeel en het ziekenhuisbeleid, maar gebruik ze niet langer 
dan 30 dagen achter elkaar. 

WAARSCHUWING: een verkeerde maat canule met als gevolg een volledige 
afsluiting van de neusgaten door de neusvleugels kan leiden tot pneumothorax.  

WAARSCHUWING: om het risico te verkleinen dat de patiënt het condenswater 
uit het beademingscircuit inademt, dient u de patiënt en de uitgang van de 
patiëntinterface regelmatig te controleren op overtollig condenswater en indien 
nodig de patiëntinterface van de patiënt te verwijderen. Water in het middelste 
lumen kan het gevolg zijn van condensvorming of van een lek in de buitenste 
lumen rond het beademingscircuit. Condens in de canule kan ook optreden bij 
bepaalde omgevingsomstandigheden en lage stroomsnelheden. Als er minimale 
condensvorming optreedt nadat is vastgesteld dat er geen lekkage is, wordt 
aangeraden een lager instelpunt voor de temperatuur te selecteren.

 OPMERKING: tijdens het opwarmen van het apparaat kunnen er condensdruppels aan het 
uiteinde van de toedieningsslang van de patiënt verschijnen. Dit is normaal en stopt binnen 
een paar minuten wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt en de canule bij de patiënt 
is aangebracht.

 OPMERKING: rond de neus kan vocht ontstaan. Bovendien kan er bij een hoog 
vochtgehalte vocht uit de neus en sinussen komen. Zorg ervoor dat de patiënt voldoende 
gezichtsdoekjes heeft.

 OPMERKING: neem voorzorgsmaatregelen om het afkoelen van de onverwarmde canule 
tot een minimum te beperken door te proberen de canule tegen de huid van de patiënt te 
houden en het blootgestelde deel van de canule af te dekken met een laken. 
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Therapie starten

1. Start de therapie door 
op de knop [Therapie 
starten] onder op 
het scherm te tikken 
om te beginnen met 
het toedienen van de 
zuurstof. 

fbeelding 34: De knop [Therapie starten] 

2. Nadat u op de knop 
[Therapie starten] 
hebt getikt, gaat het 
apparaat over in de 
uitvoeringsmodus. Dit 
wordt aangegeven met 
het woord ACTIEF boven 
aan het scherm. 

 OPMERKING: als de 
doeltemperatuur niet is 
bereikt, wordt op het scherm 
de werkelijke temperatuur 
ten opzichte van de 
doeltemperatuur weergegeven 
aangezien de temperatuur 
wordt gecontroleerd.

fbeelding 35: Apparaat in de uitvoeringsmodus
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Pediatrische debietcalculator

De Pediatrische debietcalculator geeft startstroomsnelheden voor pediatrische 
patiënten tot 13 jaar aan. Aan de hand van het gewicht en de ademhalingsfrequentie 
van de patiënt wordt er een startstroomsnelheid berekend. Deze functie staat in 
Therapie starten wanneer er een DPC in het apparaat is geplaatst. 

1. Als u op [Pediatrische 
debietberekening] tikt, wordt 
het scherm Pediatrische 
debietcalculator geopend.

 OPMERKING: de standaardmaat 
is kilogram (kg). U kunt desgewenst 
overschakelen naar ponden (lbs) door 
op de knop [Overschakelen naar 
Engelse pond] te tikken.

2. U geeft het gewicht van de 
patiënt op door te tikken op het 
tabblad Gewicht patiënt op het 
scherm. 

fbeelding 36: Pediatrische debietcalculator

3. Er wordt een schuifbalk 
weergegeven. Met die schuifbalk 
kunt u het gewicht van de 
patiënt selecteren.

4. Tik op [Bevestigen] om het 
geselecteerde gewicht van de 
patiënt op te slaan.

fbeelding 37: Het gewicht van de patiënt selecteren en 
bevestigen

5. U geeft de huidige 
ademhalingsfrequentie van de 
patiënt op door te tikken op het 
tabblad Ademhalingsfrequentie 
van de patiënt. 

6. Er wordt een schuifbalk 
weergegeven. Selecteer 
de ademhalingsfrequentie 
(ademhalingen/minuut) op die 
schuifbalk.

7. Tik op [Bevestigen] 
om de geselecteerde 
ademhalingsfrequentie op te 
slaan.

fbeelding 38: De ademhalingsfrequentie van de patiënt 
selecteren en bevestigen
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8. Tik op [Instellen als huidig 
debiet] als u de opgegeven 
waarde als de beginsnelheid 
van de stroom wilt gebruiken. 
Tik vervolgens op [Bevestigen] 
om het scherm te sluiten en het 
startscherm te bekijken. 

Als u de voorgestelde 
stroomsnelheid niet wilt 
gebruiken, tikt u op de knop 
[<Terug naar selectie van 
de patiëntinterface] om de 
pediatrische debietcalculator af 
te sluiten.

De voorgestelde beginsnelheid van de stroom wordt 
weergegeven.

fbeelding 39: De patiënt en het type patiëntinterface 
selecteren en bevestigen

9. Als de voorgestelde 
beginstroom hoger is dan het 
geselecteerde canulebereik, 
wordt er een melding 
weergegeven.

10. U selecteert een andere 
patiëntinterface door te tikken 
op knop [<Terug naar selectie 
van de patiëntinterface]. 
Selecteer de gewenste 
patiëntinterface en selecteer 
vervolgens de pediatrische 
stroomcalculator opnieuw 
door op [Pediatrische 
debietberekening] te tikken en 
aan de hand van bovenstaande 
stappen verder te gaan. 

fbeelding 40: Melding: Hoger dan canulesnelheid

 OPMERKING over 
therapieaanpassingen: u kunt 
elk van de parameters aanpassen 
(Debiet, FiO2 en Temp) als het 
apparaat in de Run-modus staat. Tik 
op de gewenste parameter op het 
scherm en selecteer de gewenste 
instelling op de schuifbalk die wordt 
weergegeven. 

fbeelding 41: Stroom aanpassen met de schuifbalk
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Voordat u de wijzigingen opslaat, kunt u elke van de drie parameters (Debiet, FiO2 en Temp) 
nog aanpassen. Wanneer u de parameters hebt aangepast, tikt u op de knop [Sluiten] onder 
aan het scherm om de instellingen op te slaan. Het systeem past zich automatisch zonder de 
toediening van de therapie te onderbreken aan de nieuwe instelling aan. 

Therapieparameters aanpassen met een zuurstofconcentrator
Ga als volgt te werk om therapieparameters aan te passen voor een systeem dat is 
ingesteld voor het gebruik van een zuurstofconcentrator:

1. Tik op de knop [Ontgr.] 
linksboven op het scherm. De 
knoppen [Vergr.] en [Menu] 
worden weergegeven en de 
instructie Tik op waarde om 
doelwaarde aan te passen wordt 
onder het label GEREED boven 
aan het scherm weergegeven.

2. U stelt een therapieparameter 
in door te tikken op de 
parameter op het scherm 
(Debiet, FiO2 en Temp). Er wordt 
een schuifbalk weergegeven 
waarmee een andere waarde 
voor de parameter kan worden 
geselecteerd. 

fbeelding 42: Scherm ontgrendelen om de instellingen 
voor Debiet, FiO2 of Temp te wijzigen

3. Tik op de parameter Debiet op 
het scherm om een beoogde 
stroomsnelheid in te stellen. 
De streefwaarde wordt 
gemarkeerd op de schuifbalk. 
Als dit een maximale snelheid 
voor de concentrator is, wordt 
onder de schuifbalk het 
bericht "Concentrator Max" 
weergegeven. In eerste instantie 
gaat de schuifregelaar niet verder 
dan de maximale limiet en klinkt 
er een waarschuwingssignaal. 

U selecteert een hogere 
stroomsnelheid (boven het 
maximum) door de schuifbalk 
een tweede keer te verschuiven 
of door een waarde boven de 
limiet te selecteren. Het doel 
wordt vervolgens bijgewerkt naar 
de geselecteerde waarde.

fbeelding 43: De parameter voor de beoogde 
stroomsnelheid instellen
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4. Zodra er een hoger doel 
dan het maximale doel 
wordt geselecteerd, wordt 
het zuurstofpercentage 
automatisch aangepast en 
wordt er een bericht op het 
scherm weergegeven (zie het 
bericht "FiO2verlaagd tot 56% 
als gevolg van hoog debiet" 
op het onderstaande scherm). 

fbeelding 44: Het zuurstofpercentage wordt op basis van 
een hoge stroomsnelheid opnieuw ingesteld

5. Voor het aanpassen van de 
therapie worden er richtlijnen 
boven en onder de schuifbalk 
weergegeven (zie het 
onderstaande scherm):

• FiO2 verlaagd tot 
XX% als gevolg van 
hoog debiet (wordt 
weergegeven om het door 
het systeem aangepaste 
zuurstofpercentage aan 
te geven op basis van 
de geselecteerde hoge 
stroomsnelheid)

• Concentrator Max 
(wordt weergegeven 
om de maximale 
stroomsnelheid voor de 
zuurstofconcentrator aan te 
geven).

• Grens canule (wordt 
weergegeven om de 
bovengrens van de 
stroomsnelheid voor de 
geselecteerde canule aan 
te geven)

fbeelding 45: Schermberichten met richtlijnen voor hoge 
stroomsnelheid

6. Als de aanpassingen zijn aangebracht, tikt u op de knop [Bevestigen] onder aan het 
scherm.
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Therapie stoppen
Zodra het apparaat in de uitvoeringsmodus staat, tikt u op de knop [Therapie stoppen] 
om een van de volgende handelingen uit te voeren:

1. Verwijder de canule bij de patiënt. 

2. Beëindig de therapie.

3. Schakel het apparaat uit. 

Wanneer u op de knop [Therapie stoppen] tikt, wordt het pop-upscherm Bevestiging 
weergegeven.

fbeelding 46: [Therapie stoppen] Het pop-upscherm Bevestiging

De therapie beëindigen
Wanneer een patiënt het HVT 2.0-apparaat niet meer nodig heeft, zet u de therapie 
volgens de onderstaande instructies stop: 

1. Verwijder de canule bij de patiënt. 

2. Haal de DPC-eenheid uit het HVT 2.0-apparaat. 

3. Gooi de canule, de DPC en de watertoevoer weg conform het afvalbeleid van 
het ziekenhuis. 

4. Druk op de [stroomknop] om het apparaat in de slaapstand te zetten. 

5. Reinig en desinfecteer het apparaat volgens de instructies in “Indicaties/
beoogd gebruik” in “Paragraaf 7: Onderhoud en desinfectie”.
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Afsluiten
Ga als volgt te werk om het apparaat volledig uit te schakelen:

1. Controleer eerst of er geen therapie aan de patiënt wordt toegediend.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
3. Druk op de [stroomknop] op het apparaat om het apparaat uit te 

schakelen. De [stroomknop] moet worden ingedrukt, omdat anders de interne 
veiligheidsbatterij wordt ingeschakeld.

Let op: zelfs een volledig opgeladen batterij verliest zijn lading gedurende 
een periode van weken wanneer het apparaat niet is aangesloten op het 
elektriciteitsnet. Het wordt daarom aangeraden het apparaat ten minste 2 uur per 
maand op het elektriciteitsnet aan te sluiten om te voorkomen dat de batterij zijn 
lading verliest. De interne veiligheidsbatterij mag alleen worden verwijderd en 
vervangen door geschoold onderhoudspersoneel.

Overbrengen van patiënt naar een ander ziekenhuis
 OPMERKING: deze sectie is alleen van toepassing als het HVT 2.0-apparaat is 

voorzien van de HVT 2.0 Transfer Upgrade Kit. 

Het HVT 2.0-systeem met de transfer-upgrade ondersteunt het overbrengen van 
patiënten en het lopen van patiënten binnen de ziekenhuisomgeving, inclusief van 
de afdeling Spoedeisende Hulp naar afdelingen voor intramurale zorg, van en naar 
tests en procedures (niet-MRI) en naar de revalidatie. Als het HVT 2.0-apparaat mobiel 
wordt gebruikt, zorgt een optioneel transferbatterijpakket voor de stroom.

Voordat u het apparaat gebruikt om patiënten over te brengen, moet u bevestigen dat: 

1. De tanks voldoende zuurstof bevatten. 

2. De transferbatterij volledig is opgeladen en in het HVT 2.0-apparaat is 
geplaatst. 

3. Het spruitstuk niet lekt.  

In de onderstaande tabel wordt een schatting gegeven van de gebruiksduur van de 
transferbatterij op basis van de stroomsnelheid bij een omgevingstemperatuur van 
21 °C en bij een temperatuurinstelpunt van 37 °C. 

Stroomsnelheid (L/min) Looptijd

25 75 minuten

45 35 minuten
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Een patiënt overbrengen 
1. Plaats maximaal twee zuurstoftanks in de tankhouder. 

2. Als tanks niet zijn voorzien van een ingebouwde regelaar, bevestig dan de 
gasregelaar. Sluit de tanks met de slangen aan op het gasspruitstuk. 

3. Koppel de slang los van de zuurstofaansluiting in de muur. 

4. Trek de stekker van het HVT 2.0-apparaat uit het stopcontact. (Opmerking: 
bewaar het netsnoer bij het apparaat.)  Het apparaat dient nu zonder 
onderbreking op de transferbatterij de therapie toe. De indicator van de 
transferbatterij boven aan het scherm geeft aan hoelang de transferbatterij nog 
meegaat. 

5. Houd de zuurstoftank en de lading van de transferbatterij continu in de gaten 
tijdens het overbrengen om ervoor te zorgen dat de toediening van de therapie 
niet wordt onderbroken. 

 OPMERKING: de status van het opladen van de transferbatterij wordt als volgt 
rechtsboven op het apparaatscherm weergegeven:

            4 groene balkjes plus rand (vol)

            4 groene balkjes (bijna vol)

            3 groene balkjes (~ 75% vol)

            2 gele balkjes (~ 50% vol)

            1 rood balkje (~ 25% vol)

            De batterij is leeg

6. Zodra de bestemming is bereikt, steekt u de stekker van het netsnoer van het 
apparaat in een door de instelling goedgekeurd stopcontact. 

7. Sluit de muurzuurstofslang aan op de muurzuurstofbron. Sluit de 
zuurstofflessen. De spruitstuk schakelt automatisch over naar de 
zuurstoftoevoer in de muur. 
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HVT 2.0 

Paragraaf 5: Alarmen en adviezen, gebruik in 
ziekenhuizen/klinieken

Overzicht van alarmen en adviezen
De fundamentele werking van het apparaat is het goed bevochtigen bij hoge 
stroomsnelheden, verwarmen van water tot fysiologische niveaus en toedienen van 
de juiste FiO2. De gebruiker moet adequaat reageren op alarmen en het vereiste 
onderhoud uitvoeren om ervoor te zorgen dat de fundamentele werking van het 
apparaat behouden blijft. Alle alarmen en adviezen het systeem worden weergegeven 
op het scherm als ze zich voordoen. De stappen om het alarm of de bericht op te 
lossen, worden via de knop [Meer informatie] weergegeven op het scherm. Zie de 
sectie “Informatie over een alarm krijgen” op pagina 48 voor meer details.

Op het HVT 2.0-apparaat gaan er twee verschillende alarmen af, afhankelijk van de 
ernst van de situatie.

Alarmen met gemiddelde prioriteit: het alarmsignaal is een reeks van drie pieptonen 
die elke 5 seconden wordt herhaald. Alarmen met gemiddelde prioriteit hebben 
voorrang op en klinken luider dan alle alarmen met lage prioriteit. De alarmbanner 
wordt geel weergegeven en knippert. In dat geval wordt de voorgeschreven therapie 
niet aan de patiënt toegediend.

Alarmen met lage prioriteit: het alarmsignaal is een reeks van twee pieptonen die elke 
20 seconden wordt herhaald. De alarmbanner wordt blauw weergegeven en knippert 
niet. In dat geval wordt de voorgeschreven therapie waarschijnlijk nog aan de patiënt 
toegediend.

Advies: adviserende berichten worden alleen weergegeven als er geen alarmen 
afgaan. Per keer wordt er één advies weergegeven. Het adviessignaal is één pieptoon.

Houd er rekening mee dat: 

• Alle alarmen naar het oproepsysteem voor verpleegkundigen gaan als dat is 
ingeschakeld.  

• Meerdere gelijktijdige alarmen worden weergegeven in de alarmlijst op het 
scherm.

 OPMERKING: tijdens het opstarten van het apparaat wordt er voor een goede 
werking van het apparaat automatisch een zelftest uitgevoerd. Als er problemen 
zijn, gaat er een alarm af en kan er niet met de therapie worden begonnen.
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Wat te doen als er een alarm afgaat of er een 
waarschuwingsbericht wordt weergegeven?
Alarmen zijn hoorbaar en worden weergegeven. Er klinkt een geluidssignaal dat het 
prioriteitsniveau (laag of gemiddeld) aangeeft, en het waarschuwingsbericht wordt 
op het scherm weergegeven. Tik op de knop [Alarm stil] om het alarm 2 minuten 
uit te schakelen. [Opmerking: u annuleert het uitschakelen van het alarm door 
nogmaals op de knop [] te tikken]. Ga voor meer informatie over het specifieke alarm 
en wat vervolgens te doen, naar de lijsten met alarmen in de tabellen Alarmen met 
gemiddelde prioriteit en Alarmen met gemiddelde prioriteit. 

fbeelding 47: Voorbeeld van voorzichtig op het scherm

WAARSCHUWING: algemene storingsalarmen zijn storingen in de regel- of 
meetsystemen. Afhankelijk van de oorzaak van de storing kan het zijn dat het 
toedienen van het gasmengsel al dan niet is onderbroken. Als er een alarm voor 
een algemene fout afgaat, koppelt u de patiënt los en schakelt u het apparaat 
uit. Het apparaat moet in dat geval worden gerepareerd door geschoold 
onderhoudspersoneel.

 OPMERKING over de positie van de operator: de alarmprioriteiten zijn bedoeld voor 
een operator die zich binnen 3 meter van het apparaat bevindt.
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Verificatie van de werking van het alarmsysteem
U test of het alarmsysteem werkt, door een DPC in de eenheid te plaatsen en de Run-
modus in te schakelen (de parameterinstellingen kunnen verschillen). Sluit geen 
canule aan op het uiteinde van de toedieningsslang. Terwijl het apparaat in de Run-
modus staat, plaatst u uw duim (draag daarbij een handschoen) op het uiteinde van 
de toedieningsbuis (zie onderstaande afbeeldingen). Controleer of het alarmbericht 
Occluded/Blocked Tube op het scherm wordt weergegeven en of er een alarmsignaal 
afgaat. Nadat u de werking van het alarm hebt gecontroleerd, veegt u de aansluiting 
van de toedieningsslang volgens de aseptische techniek schoon.

fbeelding 48: Verificatie van de werking van het alarmsysteem

Informatie over een alarm krijgen
Wanneer er een alarm 
afgaat en een banner op het 
scherm knippert, wordt op 
het apparaat de naam van 
het alarm weergegeven. Via 
de knop [Meer informatie] 
onder de banner kunt u 
informatie over het alarm 
bekijken. 

 OPMERKING: alle alarmen 
staan in het “Logboek”. fbeelding 49: Voorbeeld van alarm op het scherm

Nadat u op de knop [Meer 
informatie] hebt getikt, 
worden de details over het 
alarm en wat vervolgens te 
doen weergegeven. Tik op 
de knop [Info verbergen] 
wanneer u klaar bent om 
terug te gaan naar het vorige 
scherm.

fbeelding 50: Voorbeeld van [meer informatie] op het scherm
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Meerdere alarmen - met gemiddelde prioriteit en met lage 
prioriteit 

Wanneer er een alarm afgaat 
en een banner op het scherm 
knippert, wordt op het 
apparaat de naam van het 
alarm weergegeven. Via de 
knop [Meer informatie] onder 
de banner kunt u informatie 
over het alarm bekijken. 

fbeelding 51: Voorbeeld van twee actieve alarmen op het scherm

Als er meerdere alarmen 
tegelijkertijd afgaan, worden 
die alarmen op het scherm 
weergegeven en kan de 
gebruiker de alarmen in de 
alarmlijst bekijken en de 
oorzaken van die alarmen 
vervolgens oplossen. 

Selecteer een alarm voor meer 
informatie over het alarm 
en hoe u het probleem kunt 
oplossen. 

Tik bij een ernstig alarm, 
bijvoorbeeld voor Water uit, 
op de knop [Meer informatie] 
om te zien wat u moet doen 
om het probleem op te lossen.

fbeelding 52: Voorbeeld van voorzichtig met de knop  
[Meer informatie].
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Tabel: Alarmen met gemiddelde prioriteit 

Bericht Beschrijving en vereiste acties

Laag debiet Gedetecteerde stroom komt niet overeen met de gebruikersinstelling. 
Controleer de canuleselectie.
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

Hoog debiet Gedetecteerde stroom komt niet overeen met de gebruikersinstelling.
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

Lage gastemperatuur Lage temperatuur van het toegediende gas.
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

Lage gastemperatuur 
[Transferbatterij]

De temperatuur van het geleverde gas is laag tijdens het gebruik 
van de transferbatterij.  De maximale temperatuur bij gebruik van de 
transferbatterij is 37 °C.
Verlaag het instelpunt van de temperatuur om de storing te wissen. 
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

Hoge gastemperatuur Hoge temperatuur van het toegediende gas.
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider.

Hoge gastemperatuur - 
Therapie gestopt

Te hoge limiet gastemperatuur.
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider.

FiO2 Laag Gedetecteerde FiO2 komt niet overeen met de gebruikersinstelling. 
Controleer de zuurstofbron.
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

FiO2 Hoog Gedetecteerde FiO2 komt niet overeen met de gebruikersinstelling. 
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

Water uit Geen water meer. 
Vervang de watertoevoer. 

Afgesloten/geblokkeerde 
leiding

Verstopte toedieningsleiding/canule. 
Haal eventuele knikken, klemmen of opstoppingen bij de 
toedieningsleiding en de canule. 

Geen stroom aangesloten Apparaat dat op de stroom van het veiligheidsbatterij werkt. De 
therapie wordt toegediend met onverwarmd gas.
Sluit het apparaat op de stroom aan. 

Overdruk zuurstofinvoer Invoerdruk van de zuurstofbron is te hoog. 
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Bericht Beschrijving en vereiste acties

Circuit verwijderd tijdens 
therapie

Het circuit is verwijderd terwijl de therapie werd toegediend. De 
therapie is gestopt.
Plaats het circuit opnieuw om de therapie weer te kunnen toedienen. 

FiO2 Fout - Therapie 
gestopt.

Gedetecteerde FiO2 komt niet overeen met de gebruikersinstelling. 
Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

Veiligheidsbatterij defect De veiligheidsbatterij is defect of is niet geïnstalleerd. 

Neem voor hulp contact op met uw Vapotherm-serviceprovider.

Systeemfout Als de fout zich blijft voordoen, verwijdert u de zuurstofbron uit 
het apparaat. Neem voor hulp contact op met uw Vapotherm-
serviceprovider.

Zuurstofconcentratorfout Lage zuurstofconcentratie van concentrator gedetecteerd.

Controleer of de geselecteerde waarde in het menu Oxygen source 
overeenkomt met de aangesloten zuurstofconcentrator.  

Waarschuwing voor 
oververhitting - Hoge 
systeemtemperatuur

Controleer of de ventilatieopeningen aan de achterkant en onderkant 
van het apparaat niet worden geblokkeerd.

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan voor hulp contact op 
met uw Vapotherm-serviceprovider.

Systeemfout - Therapie 
gestopt

Er is een fout in het apparaat opgetreden. De therapie is gestopt en kan 
niet opnieuw worden gestart.
U wist de foutconditie door het apparaat uit en vervolgens weer in te 
schakelen. Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact 
op met uw Vapotherm-serviceprovider. 

Circuitfout - Therapie 
gestopt

Circuitfout. De therapie is gestopt.

Als het alarm opnieuw afgaat, neem dan voor hulp contact op met uw 
Vapotherm-serviceprovider. 

Systeemfout 
oververhitting - Therapie 

gestopt

Het apparaat is oververhit. De therapie is gestopt en kan niet opnieuw 
worden gestart.
U wist de foutconditie door het apparaat uit en vervolgens weer 
in te schakelen. Neem voor hulp contact op met uw Vapotherm-
serviceprovider. 

Tabel: Alarmen met gemiddelde prioriteit (vervolg)
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Tabel: Alarmen met lage prioriteit 

Bericht Beschrijving en vereiste acties

Water bijna leeg De watertank is bijna leeg.

Vervang de watertoevoer. 

Geen stroom 
aangesloten

Apparaat dat op de stroom van het veiligheidsbatterij werkt.

Sluit het apparaat op de stroom aan.

Tabel: Informatieadviezen 

Bericht Beschrijving en vereiste acties

Water bijna leeg De watertank is bijna leeg.

Vervang de watertoevoer. 

Water uit Geen water meer.

Vervang de watertoevoer. 

Veiligheidsbatterij 
bijna leeg

De veiligheidsbatterij is bijna leeg. 

O2 Configuratie 
komt niet overeen

De gedetecteerde ingangsdruk van O2 (muur/tank) komt niet 
overeen met geselecteerde O2-bron (concentrator).

Controleer de geselecteerde zuurstofbron in het instellingenmenu.

O2 Configuratie 
komt niet overeen

De gedetecteerde ingangsdruk van O2 (concentrator) komt niet 
overeen met geselecteerde O2-bron (muur/tank).

Controleer de geselecteerde zuurstofbron in het instellingenmenu. 



HVT 2.0 Gebruiksaanwijzing 43000656 Rev A    Pagina 53

Detectie van het waterniveau
Het HVT 2.0-apparaat is uitgerust met waterniveaumeting om artsen op de hoogte 
te houden van het waterniveau en om aan te geven wanneer water moet worden 
toegevoegd. In de volgende gevallen worden er meldingen weergegeven: 

Alarmmelding Waterniveau

Alarm met lage prioriteit – Bericht:  
Watervoorraad bijna leeg. Watervoorraad 
vervangen.

Eerste alarm: Watervoorraad is bijna op.

Alarm met gemiddelde prioriteit – Bericht:  
Watervoorraad is op. Watervoorraad 
vervangen.

Tweede alarm: Geen water meer.

Tabel: Aanbevolen waterverversingsinterval op basis van de stroomsnelheid 
en het gebruik bij 37 °C. 

Stroomsnelheid Gemiddeld waterverbruik per dag Aanbevolen wijzigingsinterval

5-10 l/min 650 ml 500 ml / 12 uur

10-20 l/min 1300 ml 500 ml / 8 uur

20-30 l/min 2000 ml 1000 ml / 12 uur

30-45 l/min 2600 ml 1000 ml / 8 uur
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HVT 2.0

Paragraaf 6: Training
Raadpleeg uw Vapotherm-serviceprovider of neem contact op met Vapotherm voor 
een gedegen producttraining.

Aanvullende training is te vinden op de Vapotherm Academy-website die wordt 
geopend via de  Vapotherm-website, en op de volgende websites:

 ɖ VS: academy.vapotherm.com
 ɖ VK: uk.Academy.Vapotherm.com
 ɖ Brazilië: https://academia-vapotherm.teachable.com/
 ɖ Mexico: https://academia-vapotherm-espanol.teachable.com/
 ɖ Overige: global.academy.vapotherm.com

Paragraaf 7: Onderhoud en desinfectie 
Alle HVT 2.0-wegwerpartikelen (patiëntcircuits, canules en accessoires) zijn gevalideerd 
voor gebruik bij één patiënt gedurende maximaal 30 dagen. 

Preventief onderhoud
In de onderstaande tabel staat een overzicht van het verwachte schema voor 
routineonderhoud. 

Onderdeelnummer/
artikelbeschrijving

Vereist onderhoud 
(vervangen)

Moet worden opgestuurd 
naar Vapotherm Service 

Center

Luchtinlaatfilter van 
de patiënt

• Vervang het filter zoals 
aanbevolen conform 
het beleid van uw 
instelling.

(Zie de onderstaande 
instructies, “Het 
luchtinlaatfilter van de 
patiënt vervangen”)

Nee

Interne 
veiligheidsbatterij

• Vervang elke 5 jaar 

(Zie de onderstaande 
instructies, “De interne 
veiligheidsbatterij 
vervangen”)

Nee

Interne ventilator • Vervang elke 5 jaar Ja

https://www.Vapotherm.com
http://academy.vapotherm.com
http://uk.Academy.Vapotherm.com
https://academia-vapotherm.teachable.com/
https://academia-vapotherm-espanol.teachable.com/
http://global.academy.vapotherm.com
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Het netsnoer controleren
Inspecteer op het oog het netsnoer wanneer u het apparaat op het elektriciteitsnet 
aansluit om te controleren of het netsnoer niet is beschadigd of is geknikt.

De ventilatieopening in het chassis en de koelventilator 
inspecteren
Inspecteer op het oog de ventilatieopening in het chassis (onder het apparaat) en de 
koelventilator (in het achterpaneel van het apparaat) om te controleren of die niet zijn 
afgedekt en de lucht vrij kan stromen.

Het luchtinlaatfilter van de patiënt vervangen 

Het luchtinlaatfilter van de patiënt moet regelmatig worden geïnspecteerd op 
verontreiniging door deeltjes en moet elke 6 maanden worden vervangen of zoals 
aanbevolen conform de richtlijnen van uw instelling.

U vervangt het luchtinlaatfilter door een nieuw luchtinlaatfilter aan de achterkant van 
het HVT 2.0-apparaat te installeren. 

fbeelding 53: De luchtinlaatfilter van de patiënt aan de achterkant van het apparaat bevestigen

De interne veiligheidsbatterij vervangen

Let op: het HVT 2.0-apparaat werk niet als de interne veiligheidsbatterij niet is 
geplaatst. Zorg dat u een interne veiligheidsbatterij bij de hand hebt om ervoor 
te zorgen dat u het apparaat continu kunt blijven gebruiken. Gebruik voor 
een veilige en betrouwbare werking alleen een vervangende batterij die door 
Vapotherm is aangegeven. 

Na vijf jaar gebruik moet de interne veiligheidsbatterij worden vervangen. De interne 
veiligheidsbatterij bevindt zich in hetzelfde batterijvak als de transferbatterij. Verwijder 
de klep van het batterijvak en verwijder vervolgens de vier schroeven uit de klep van 
het batterijvak waarin de interne veiligheidsbatterij zit. Trek aan het lipje om de interne 
veiligheidsbatterij naar buiten te trekken. Schuif de nieuwe interne veiligheidsbatterij 
naar binnen tot aan de bodem van het batterijvak. Plaats de klep terug, schroef die vast 
en controleer of de interne veiligheidsbatterij goed vastzit.
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Reinigen en desinfecteren

WAARSCHUWING: trek voordat u het apparaat gaat reinigen en desinfecteren, 
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Let op: gebruik geen bleekmiddel, organische oplosmiddelen of schurende 
reinigingsmiddelen. Bij hypochlorietoplossingen komen giftige gassen zoals 
chloor vrij wanneer ze worden aangezuurd of verwarmd. De reactie met 
ammoniak of met stoffen die ammoniak kunnen vormen, kan chloraminen 
produceren die bovendien giftig zijn en kunnen ontploffen.

Het gehele wegwerpbare patiëntencircuit (DPC) is alleen bedoeld voor eenmalig 
gebruik en hoeft daardoor niet te worden gedesinfecteerd. De hoofdeenheid, inclusief 
het dockingstation voor het wegwerpbare watertraject, moet worden gereinigd met 
Super Sani-Cloth® of een ander goedgekeurd reinigingsmiddel (zie de volgende lijst). 
Koppel de HVT 2.0 los wanneer u het apparaat gaat reinigen en desinfecteren. 
Het HVT 2.0-apparaat moet na gebruik bij een patiënt altijd worden gereinigd en 
gedesinfecteerd. Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat het apparaat 
schoon is en is gedesinfecteerd. 

1. Veeg de hoofdeenheid af met Super Sani-Cloth® of een ander goedgekeurd 
reinigingsmiddel. 

2. Controleer of het apparaat zichtbaar vuil is. Als dat zo is, herhaalt u stap 1. Met 
een borstel (bijvoorbeeld de Spectrum M16-borstel) kan het apparaat worden 
schoongeveegd.

3. Maak de hoofdeenheid vochtig met een andere Super Sani-Cloth®. Droog de 
eenheid niet af maar laat die minstens 6 minuten zo liggen. Gebruik indien 
nodig nog een Super Sani-Cloth®.

De volgende reinigingsdoekjes kunnen worden gebruikt om het apparaat schoon 
te vegen: 

• Doekje met 70 tot 90% isopropylalcohol 
• Reinigingsoplossing met chloor (maximaal 2%)
• Waterstofperoxide (maximaal 6%) 
• Metrex CaviWipes®
• PDI Healthcare Sani-Cloth® AF3, kiemdodend
• EcoLab Incidin® OxyWipe
• BODE Chemie GmbH Bacillol® 30 tissues
• GAMA Healthcare LTD. Clinell®-alcoholdoekjes
• Desinfecterende doekjes van Vernacare Tuffie

WAARSCHUWING: alle wegwerponderdelen zijn gelabeld als "uitsluitend te 
gebruiken bij één patiënt" en moeten na 30 dagen gebruik bij één patiënt worden 
vervangen. Canules moeten worden vervangen conform het klinisch gebruik, 
maar mogen niet langer dan 30 dagen worden gebruikt. Probeer geen van deze 
componenten te steriliseren of opnieuw te gebruiken en volg alle lokale en 
federale voorschriften voor het verwijderen van afval. Houd u buiten de VS aan de 
nationale of internationale regelgeving.
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 OPMERKING: het HVT 2.0-apparaat moet na elke patiënt conform de bovenstaande 
instructie worden gereinigd. 

Instructies voor afvoer

Afvoer van het HVT 2.0-apparaat
Het HVT 2.0-apparaat bevat elektronica. Gooi het apparaat niet met het gewone afval 
weg. Stuur het apparaat in plaats daarvan terug naar Vapotherm of voer het af volgens 
de plaatselijke richtlijnen voor het verwijderen van afgedankte elektronica. 

Voor de Europese Unie geldt dat het apparaat conform de richtlijn voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) moet worden weggegooid. 

Afvoer van patiëntcircuit en accessoires
Doe na gebruik de canule, het wegwerpbare patiëntencircuit (DPC) en alle andere 
verbruiksartikelen van Vapotherm die zijn gebruikt, in een afvalbak. De artikelen 
voor eenmalig gebruik kunnen zonder meer worden weggegooid. Gooi alle 
artikelen voor eenmalig gebruik weg conform de richtlijnen van het ziekenhuis en 
de lokale voorschriften voor het veilige afvoeren van medische hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik.

Onderhoud
Onderhoud aan het apparaat mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, 
gecertificeerde onderhoudsmonteurs. Om lichamelijk letsel te voorkomen, mag er 
geen onderhoud aan het apparaat worden uitgevoerd zolang het apparaat nog is 
aangesloten op een patiënt.

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt. Neem contact op 
met Vapotherm of een geautoriseerde vertegenwoordiging van Vapotherm als het 
apparaat is beschadigd of niet goed werkt.

 Vapotherm biedt 24/7* technische ondersteuning: 1 (888) 320–4506.

* Alleen beschikbaar in de VS. Klanten buiten de VS dienen contact op te nemen 
met hun distributeur of het geautoriseerd Vapotherm Service Center in eigen land. 
Als u niet weet wie uw servicecentrum of distributeur is, neem dan contact op met 
Vapotherm. 

Software-updates
Software-updates kunnen lokaal worden geïnstalleerd via de USB-poort. Software-
updates worden bij release direct beschikbaar gesteld aan klanten. 
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HVT 2.0 

Bijlage A – Installatie van het oproepsysteem 
voor verpleegkundigen 

Instructies voor het installeren van het oproepsysteem voor  
verpleegkundigen ..................................................................................... A-2

Inleiding .............................................................................................................. A-2
Omvang .............................................................................................................. A-2
Beschrijving van de interface van het oproepsysteem voor  
verpleegkundigen ............................................................................................ A-2
Procedure voor het verifiëren van de installatie ......................................... A-2
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Instructies voor het installeren van het oproepsysteem 
voor verpleegkundigen
Inleiding
Onderstaande informatie beschrijft de communicatie-interface van het oproepsysteem voor 
verpleegkundigen van het HVT 2.0-apparaat. Deze informatie is bedoeld voor gebruik door de 
IT-afdeling van ziekenhuizen, biomedische ingenieurs of andere experts die de HVT 2.0 willen 
aansluiten op een oproepsysteem voor verpleegkundigen.

Omvang
Deze informatie is van toepassing op het huidige ontwerp en de ingebouwde firmwareversie 
van het HVT 2.0-apparaat. 

Beschrijving van de interface van het oproepsysteem voor 
verpleegkundigen
De communicatiekabel van het oproepsysteem voor verpleegkundigen is leverbaar in 
vier verschillende uitvoeringen:

Onderdeelnummer Kabeltype

RN NO-contact

RN-10 NO + 10k contact

RN-RC NC-contact

RN-RC10 NC + 10k contact

Bestel het kabeltype dat compatibel is met uw oproepsysteem voor verpleegkundigen.

Procedure voor het verifiëren van de installatie
Verifieer of het volledige systeem functioneert door een testalarm te genereren en te 
controleren of dat alarm het gewenste resultaat geeft. 

1. Sluit het HVT 2.0-apparaat aan en schakel het in. (Zie de sectie “Therapie starten” van 
de HVT 2.0-gebruiksaanwijzing (onderdeelnummer “43000656-NL-BE Rev A”).

2. Forceer een alarm door uw duim op het distale uiteinde van de toevoerslang te houden 
om een geblokkeerde slang te simuleren. 

3. Bevestig dat u het resultaat krijgt dat u van het systeem verwacht conform de 
ziekenhuisnorm voor dat alarm, bijvoorbeeld dat er een waarschuwingslampje gaat 
branden of dat er een geluidssignaal klinkt. 

4. Haal uw duim van het distale uiteinde van de toevoerslang waardoor die slang niet meer 
wordt afgesloten, en controleer of het oproepalarm voor verpleegkundigen verdwijnt.

Nadat de test met succes is afgerond, kan het oproepsysteem voor verpleegkundigen 
worden gebruikt.



HVT 2.0 Gebruiksaanwijzing 43000656 Rev A      Pagina B-1

HVT 2.0 

Bijlage B – EMR-integratie 
(elektronische patiëntendossiers) 
Het HVT 2.0-apparaat biedt een geïsoleerde seriële RS-232-interface ter ondersteuning van de 
ziekenhuisintegratie van operationele HVT 2.0-gegevens met een elektronisch patiëntendossier. 
Informatie over de hardware-interface en het gegevensformaat zijn op verzoek verkrijgbaar 
bij Vapotherm.

De HVT 2.0-gegevensstroom is een communicatieprotocol dat uitsluitend is bedoeld voor 
verzending.  Als dit protocol is ingeschakeld, wordt de gegevensstroom verzonden wanneer de 
therapie is ingeschakeld. Verzonden gegevens omvatten:

• Therapieparameters (stroomsnelheid, temperatuur, FiO2 enzovoort)
• Pulsoximetriegegevens (als het apparaat OAM-compatibel is)
• Informatie over de systeemstatus

Er worden geen persoonsgegevens van de patiënt opgenomen in de gegevensstroom.

 OPMERKING: gebruik voor de elektrische veiligheid alleen de door Vapotherm geleverde 
interfacekabels. 

Integratie met een EMR-systeem is de verantwoordelijkheid van de klant en wordt vaak 
gedaan door externe integrators. Hoewel de werking van HVT 2.0 niet wordt beïnvloed 
door de configuratie van apparaten die op deze poort worden aangesloten, is een veilig en 
effectief gebruik van verzonden gegevens de verantwoordelijkheid van de integrator en de 
verantwoordelijke instelling. Bernoulli Systems (voorheen Nuvon) en Capsule zijn de door 
Vapotherm ondersteunde externe integrators.

fbeelding B1: HVT 2.0 EMR-koppelingskabel aangesloten op de gegevenspoort voor EMR
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Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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HVT 2.0 

Bijlage C – Technische specificaties
Fysieke kenmerken

Afmetingen: Hoogte 23,114 cm (9,1"), breedte 28,194 cm (11,1"), diepte 30,734 cm 
(12,1")

Gewicht: 7,25 kg

Montage: Tafelblad of rolstandaard; past op infuuspalen met een diameter 
tot 38 mm (1,5")

Gasaansluitingen: Standaard NIST niet-verwisselbare fittingen voor zuurstof
Zekeringen: Type T4AH250V

Contact met patiënt: Indirect via de toevoerslang en canule

Context van gebruik:
Afdelingen voor algemene zorg, spoedeisende hulp, 
intensive care, instellingen voor langdurige acute zorg, 
verzorgingstehuizen.

Systeemvereisten

AC-voeding: 110 tot 240 VAC, 50 tot 60 Hz
Noodstroomvoorziening/

veiligheidsbatterij:
De noodstroom heeft een capaciteit van minimaal 15 minuten 
bij een stroomsnelheid van 45 l/min.

Zuurstoftoevoer: Zuurstof of zuurstofconcentratie bij een inlaatdruk tussen 4 en 
65 psi (450 kPa)  

Watertoevoer: Steriel of gedestilleerd water in voorgevulde verzegelde 
zakken of flessen. 

Omgeving

Bediening:

Omgevingstemperatuur: 18 °C tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid in de omgeving: 15% tot 90% niet-
condenserend

Omgevingsdruk: standaard atmosferischr druk (niet te gebruiken 
in hyperbare omstandigheden)

Opslag en verzending:
Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid in de omgeving: 10% tot 90% RH, niet-
condenserend

Hoogte: 0 tot 3000 m (0 tot 9843 ft): volledig stroombereik beschikbaar.
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Werking

Temperatuur:
Bereik: 33 °C tot 39 °C bij verlaten van de toevoerslang; instelbaar
Resolutie: 1 °C
Nauwkeurigheid: ± 2 °C

Opwarmtijd: ± 2 °C van 33 °C instelpunt < 5 minuten (bij 
omgevingstemperatuur 23 °C)

Zuurstofpercentage:

Bereik: 21% tot 100% O2

Nauwkeurigheid: ± 3% vanuit de muur of een tank

               ± 4% zuurstofconcentrator
Resolutie: 1%

Stroomsnelheid: 5 tot 45 l/min BTPS
Nauwkeurigheid 
stroomsnelheid Meer dan 0,5 l/min of 10% van de instelling

Verwachte levensduur 
van het apparaat: 5 jaar

 OPMERKING: temperatuur, O2% en de nauwkeurigheid van de stroomsnelheid zijn 
vastgesteld, inclusief alle meetonzekerheden van de testapparatuur.  

 OPMERKING: absolute vochtigheid > 16 mg/L bij alle combinaties van 
stroomsnelheid, temperatuur en zuurstofconcentratie. 

 OPMERKING: absolute vochtigheid ≥ 33 mg/L wordt gehandhaafd bij 
stroomsnelheden van ≥ 8 l/min, temperaturen ≥ 37  °C en bij alle beschikbare FiO2-
instellingen.

 OPMERKING: wanneer er een zuurstofconcentrator wordt gebruikt, heeft een 
stroomsnelheid van 45 l/min vaak een maximaal FiO2-bereik van 36%.

Gebruiksduur
Onderdeel Gebruiksduur

HVT 2.0-apparaat 5 jaar
Wegwerpbaar patiëntencircuit (DPC) 30 dagen
ProSoft-neuscanules 30 dagen
Slangadapter 30 dagen
Netsnoer 5 jaar

Luchtinlaatfilter van de patiënt 
6 maanden of zoals 

aanbevolen conform het 
beleid van de instelling

Interne veiligheidsbatterij 5 jaar
Interne ventilator 5 jaar
Rolstandaard 5 jaar
Transfer Upgrade Kit 5 jaar
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Gebruik met zuurstofconcentrators

WAARSCHUWING: bij gebruik met een zuurstofconcentrator wordt het maximale 
zuurstofpercentage beperkt, afhankelijk van het gebruikte type concentrator en 
de totale ingestelde stroom.

In de volgende tabel staat de maximale %O2 voor de ingestelde HVT 
2.0-stroomsnelheid en concentratorstroomlimiet van 5 l/min en 10 l/min. Het HVT 
2.0-apparaat is compatibel met de Philips EverFlo Concentrator, Inogen Home 
Concentrator en Respironics Millennium M10 Concentrator. 
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HVT 2.0 FiO2-uitvoer
OC-uitvoer van 5 l/min OC-uitvoer van 10 l/min

5 90% 90%
10 56% 90%
15 44% 67%
20 38% 56%
25 35% 49%
30 33% 44%
35 31% 41%
40 30% 38%
45 29% 36%

Ingangen
Luchtweggas: Zuurstof NIST-connector of Zuurstof 6,35 mm weerhaaknippel

Comm. extern apparaat: USB en Ethernet 

Uitgangen 
(Alleen compatibel met andere IEC60601-1 goedgekeurde apparaten)

Verpleegkundigenoproep: 6,35 mm modulaire aansluiting

Bidirectionele connectiviteit
USB: USB 2.0, Type A-connector. Tot capaciteit van 64 MB. 

WAARSCHUWING: sluit geen apparaten, systemen 
of accessoires aan die niet door Vapotherm zijn 
goedgekeurd.

Ethernet: RJ45 modulaire aansluiting
EMR-connectiviteit: RS-232 seriële aansluiting via een interfacekabel

Wifi: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
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Minimaal bereik geluidsdruk alarm

Alarm met hoge prioriteit > 80 dBA
Alarm met gemiddelde 

prioriteit: > 50 dBA

Alarm met lage prioriteit: > 45 dBA

Alarmtype en 
testomstandigheden Berekend gemiddeld A-gewogen geluidsdrukniveau (dBA)

Max Min
Alarm met gemiddelde 

prioriteit 75.65 51.46

Alarm met lage prioriteit 72.27 45.00

Beschikbare parameterinstellingen en fabrieksinstellingen

Parameter Beschikbare instellingen Fabrieksinstellingen
TEMP-instelpunt 33 °C tot 39 °C 37 °C

Gasstroom 5 tot 45 l/min n.v.t.
Zuurstofpercentage 21% tot 100% n.v.t.

Zorggebied (service-instelling) Acute zorg (ziekenhuis 
of subacuut)

Acute zorg (ziekenhuis of 
subacuut)

OPMERKING: wanneer er een zuurstofconcentrator wordt gebruikt, heeft een 
stroomsnelheid van 45 l/min vaak een maximaal FiO2-bereik van 36%.

Cyberbeveiliging

Vapotherm heeft het HVT 2.0-systeem zo ontworpen dat het bestand is tegen 
cyberaanvallen om de integriteit en beschikbaarheid van het apparaat te kunnen 
garanderen. Voor deze functies is geen configuratie of tussenkomst van de 
gebruiker nodig.

• Het apparaat verzamelt of bewaart geen beschermde 
gezondheidsinformatie (PHI).

• Realtime therapiecontrole wordt geïsoleerd via een beveiligde gepatenteerde 
koppeling naar hardware zonder beschikbare netwerkpoorten.

• Het apparaat is veilig geconfigureerd om ongeautoriseerde toegang te 
voorkomen, hetzij draadloos, hetzij via de communicatiepoorten die bedoeld 
zijn voor toekomstig gebruik.

• Software-updates worden uitgevoerd via een USB-station in plaats van 
via internet.

• Software-updates worden geverifieerd door een digitale handtekening.
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Normen/referenties

Referentie Beschrijving

ANSI/AAMI ES60601-1: 2005 / I2012
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
IEC 60601-1: 2005 + A1: 2012, Third 
Edition– 

Medische elektrische apparatuur - Deel 1: Algemene 
vereisten voor basisveiligheid en essentiële werking

IEC 60601-1-2 ed 4.0 (2014-02) Medische elektrische apparatuur - Algemene 
veiligheidseisen - Bijkomstige norm voor 
elektromagnetische storingen

 IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013 Medische elektrische apparatuur deel 1 – 6 
Algemene veiligheidseisen – Bijkomstige norm: 
bruikbaarheid

IEC 60601-1- 8: 2006 (Second 
Edition) + Am.1: 2012

Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële 
werking - Bijkomstige norm: algemene vereisten, 
tests en richtlijnen voor alarmsystemen in medische 
elektrische apparatuur en medische elektrische 
systemen

 IEC 60601-1-9:2007, AMD1:2013 Algemene vereisten voor basisveiligheid en 
essentiële werking – Bijkomstige norm: vereisten voor 
milieubewust ontwerp

 IEC 62366-1: 2015 Medische hulpmiddelen - Toepassing van 
gebruikerstechniek op medische hulpmiddelen

ISO 80601-2-74:2017 Luchtbevochtigers voor medisch gebruik — Bijzondere 
eisen voor bevochtigingssystemen voor de luchtwegen

IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013 Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële 
werking – Bijkomstige norm: vereisten voor de 
ontwikkeling van fysiologisch gesloten regelaars

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant 
 Elektromagnetische emissies
Het HVT 2.0-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde 
elektromagnetische omgeving. De gebruiker van het apparaat dient ervoor te zorgen 
dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving- richtlijnen
RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt RF-energie alleen voor 

de interne functie. Daarom zijn de RF-emissies 
erg laag en zullen die waarschijnlijk geen 
interferentie in apparatuur in de onmiddellijke 
omgeving veroorzaken.

RF-emissies CISPR 11 Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in 
alle instellingen en kan worden gebruikt in 
huishoudelijke instellingen en instellingen die 
rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare 
laagspanningsnet dat gebouwen van stroom 
voorziet die als woning worden gebruikt. 

Harmonische emissies  
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen/
flikkeringsemissies 
IEC 61000-3-3

Voldoet aan
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Verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische immuniteit

IEC 60601-1-2:2014
Subtest Doorgegeven parameters

Elektrostatische ontlading*
IEC 61000-4-2 ed2.0 (2008-12) 

± 8 kV contactontlading 
± 15 kV luchtafvoer

Gevoeligheid voor uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3:2006, +A1:2007, +A2:2010

80-2700 MHz bij 20 V/m 
80% AM bij 2 Hz

Elektrische snelle transiënten 
IEC 61000-4-4 ed3.0 (2012-04) ± 2 kV AC-hoofduitgangen

Pieken 
IEC 61000-4-5 ed2.0 (2005)

± 0,5, 1 kV lijn naar lijn 

Lijngeleide RF-gevoeligheid 
IEC 61000-4-6 ed4.0 (2013) 

0,15-80 MHz bij 3 Vrms (6 Vrms in ISM- en 
amateurradiobanden) 
1 kHz AM 80% modulatie

Vermogensfrequentie Magnetica 
IEC 61000-4-8 ed2.0 (2009-09) 30 A/m bij 50/60 Hz

Spanningsdalingen en uitval 
IEC 61000-4-11 ed2.0 (2004-03) Per standaard

* ESD-beperkende maatregelen omvatten het handhaven van voldoende relatieve vochtigheid en het 
aanraken van een groot metalen voorwerp dat zich niet in de buurt van de HVT 2.0 en de patiënt bevindt, 
voordat het apparaat mag worden aangeraakt. Het bericht "Water Out" kan worden weergegeven als 
reactie op elektrostatische ontlading naar het apparaat.

Testspecificaties voor de immuniteit van de behuizingspoort voor draadloze 
RF-communicatieapparatuur

Test- 
frequentie (MHz)

Immuniteit 
testniveau (V/m)

385 27
450 28
710

9745
780
810

28

870
930
1720
1845
1970
2450
5240

95500
5785
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HVT 2.0
Bijlage D: Procedure voor het bijwerken van de 
software 
Via de procedure voor het bijwerken van de software kan de gebruiker door op één 
knop op het scherm Software Update te drukken zowel de controllersoftware als de 
GUI-toepassing bijwerken. 

 BELANGRIJKE OPMERKINGEN over het bijwerken van de software: 

• De therapie moet eerst worden stopgezet alvorens de software mag 
worden bijgewerkt.

• Het apparaat werkt eerst de controllersoftware en vervolgens de GUI bij.

•  Het apparaat wordt na elke update van de software opnieuw opgestart. 

• Dialoogvensters worden tijdens het updateproces weergegeven om de gebruiker 
op de hoogte te houden van de voortgang van de update.

• Tijdens het toedienen van de therapie kan de software niet worden bijgewerkt. 
Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt aangegeven dat de 
gebruiker eerst de therapie moet stopzetten alvorens de software bij te werken. 

• De knop [Update software] wordt alleen ingeschakeld wanneer er een USB-stick 
(waarop het volledige updatepakket staat) is aangesloten op de USB-poort aan 
de achterkant van het apparaat.

• Er wordt een dialoogvenster weergegeven als er een storing optreedt. Het 
apparaat bevindt zich echter in een herstelbare toestand, dat wil zeggen dat het 
automatisch terugkeert naar de vorige toestand van vóór de mislukte poging tot 
het bijwerken van de software.

• Wanneer de software is bijgewerkt, wordt er nog een dialoogvenster 
weergegeven.

Stappen voor het bijwerken van de controller- en de GUI-software:

1. Plaats de USB-stick met de 
update in de poort achter 
op het apparaat.

Wanneer de USB-stick op 
de poort is aangesloten, 
wordt de knop [Update 
software] ingeschakeld 
op het scherm van het 
apparaat.

2. Druk op de knop [Update 
software] om te beginnen.

fbeelding D1: De knop [Update software] wordt 
ingeschakeld wanneer de USB-stick is aangesloten op de de 

achterkant van het apparaat.
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3. Er wordt een bevestigingspop-up weergegeven. 

fbeelding D2:  Pop-upscherm voor bevestiging

4. Druk op de knop [Yes, start] om de updateprocedure te starten. 

Eerst wordt de controllersoftware bijgewerkt waarna het systeem opnieuw 
wordt opgestart.

5. Nadat de controllersoftware is bijgewerkt en het apparaat opnieuw is opgestart, wordt 
de GUI-software bijgewerkt. 

Na het bijwerken van de GUI-software wordt het apparaat opnieuw opgestart.

6. Daarna wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin wordt bevestigd dat de 
update met goed gevolg is uitgevoerd. 

De software is bijgewerkt.

7. Druk de knop [OK] om te bevestigen dat de software is bijgewerkt. 

 OPMERKING: als de software niet kon worden bijgewerkt, wordt er en 
dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt aangeraden contract op te 
nemen met de klantenservice.
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HVT 2.0

Bijlage E: Symbolen en pictogrammen 
Pictogrammen op het apparaatscherm

De knop voor het uitschakelen van het alarm

Interne laadstatus van de veiligheidsbatterij

Beeldscherm dimmen

Het menu Instellingen

Aanraakscherm voor vergrendelen/ontgrendelen van selector (menu 
System Settings)

Knop Start Therapie/Stop Therapie

De aan-knop

AC aangesloten

Apparaat wordt opgestart

Interne veiligheidsbatterij opladen (wanneer AC is aangesloten)

Interne veiligheidsbatterij is actief

     
Transferbatterij - 4 groene balkjes plus rand (vol)

     
Transferbatterij - 4 groene balkjes (bijna vol)

     
Transferbatterij - 3 groene balkjes (~ 75% vol)
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Transferbatterij - 2 gele balkjes (~ 50% vol)

     
Transferbatterij - 1 rood balkje (~ 25% vol)

     
Transferbatterij - lege batterij ( leeg)

Temp Temperatuur

Debiet Stroomsnelheid

FiO2 FiO2-percentage

Labelsymbolen

Let op: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen 
door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Symbool van medisch hulpmiddel.  (Opmerking: dit is geen internationaal 
erkend symbool.)

Het product voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en moet 
zijn voorzien van een CE-markering.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

IP22 IP22 drupdicht en beschermt tegen indringen van volwassen vingers.

Wisselstroom

Uitsluitend bedoeld voor gebruik door één patiënt; niet opnieuw gebruiken.

Niet bedekken
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KLASSE II-apparatuur

Schokbescherming: Type BF 

Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur niet mag worden weggegooid als ongesorteerd gemeentelijk 
afval en apart moet worden ingezameld. Neem contact op met een 
geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie over het 
buiten gebruik stellen van uw apparatuur.

Omgevingstemperatuur bedrijfsbereik

Lees de gebruiksaanwijzing goed door

Elektronische gebruiksaanwijzing: raadpleeg de gebruiksaanwijzing geeft 
het webadres aan waar de elektronische gebruiksaanwijzing zich bevindt, 
bijvoorbeeld https://vapotherm.com/international-documents/

Magnetische resonantie-onveilig - plaats het apparaat niet in de buurt van 
MRI-apparatuur.

Dit is een verplichte markering voor apparaten die in Europa worden 
verkocht, om aan te geven dat ze voldoen aan de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen die zijn vastgelegd in Europese richtlijnen. Deze markering 
gaat vergezeld van het 4-cijferige ID-nummer van de aangemelde instantie. 

Fabrikant, naast de naam en het adres van de fabrikant.

Productiedatum, JJJJ-MM-DD.

Batchnummer, met vermelding van de batchcode van de fabrikant.

https://vapotherm.com/international-documents/
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Referentienummer

Serienummer van de fabrikant

Te gebruiken voor de vervaldatum, JJJJ-MM-DD

Niet-steriel – Het apparaat is niet gesteriliseerd.

Let op, raadpleeg begeleidende documenten of Attentie, zie 
gebruiksaanwijzing.

Gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap, 
met vermelding van de naam en het adres van de gevolmachtigde 
vertegenwoordiger in de Europese Unie.

Gevolmachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland, met vermelding van de 
naam en het adres van de gevolmachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland.

Externe ingang voor gelijkstroom

Interne batterij: lithium-ion 14,4 V, 6900 mA uur. Mag alleen door een erkende 
onderhoudsmonteur worden vervangen. Zie de sectie “Onderhoud” in 
“Onderhoud en desinfectie”.

Zekering: alleen vervangen door de aangegeven zekering

Aansluitpoort voor zuurstof. Zie de specificaties van de zuurstoftoevoer in 
“Systeemvereisten” van “Bijlage C – Technische specificaties”.
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Verbinding oproepsysteem voor verpleegkundigen. Zie “Bijlage A – Installatie 
van het oproepsysteem voor verpleegkundigen”.

Aansluiting voor elektronisch patiëntendossier.

AUX-aansluiting. Alleen voor fabrieksgebruik.

Vapotherm Inc. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan richtlijn 93/42/EEG betreffende medische 
hulpmiddelen van de Europese Raad wanneer dat product wordt gebruikt conform de instructies in de 
gebruiksaanwijzing.

Handelsmerken:  
Masimo SET™, X-Cal™, LNCS® en RD SET™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Masimo 
Corporation 
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Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
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Bijlage F: Woordenlijst
Termen
• Disposable Patient Circuit (DPC, patiëntcircuit voor eenmalig gebruik) – Met de DPC 

(of "circuit") kan de therapie op hoge snelheid worden toegediend aan pediatrische 
en volwassen patiënten middels het volledige stroombereik van 5 tot 45 l/min. De DPC 
is onderdeel van het HVT 2.0-systeem en is uitneembaar en bedoeld voor eenmalig 
gebruik. Opmerking: de DPC wordt volledig gemonteerd en gebruiksklaar geleverd.

• EMR (Electronic Medical Records) - Systeem voor elektronische patiëntendossiers. 
Het HVT 2.0-systeem kan worden gekoppeld aan het systeem voor elektronische 
patiëntendossiers (EMR) van het ziekenhuis.

• FiO2 – Fractie van geïnspireerde zuurstof. Dit is de concentratie of het percentage 
zuurstof dat een persoon inademt. 

• HVT 2.0-apparaat – Het HVT 2.0-systeem bestaat uit het controllerapparaat en het 
Disposable Patient Circuit (DPC, patiëntcircuit voor eenmalig gebruik), waarmee de 
therapie op hoge snelheid aan de patiënt wordt toegediend. 

• Neuscanule – Hulpmiddel dat wordt gebruikt om extra zuurstof of een verhoogde 
luchtstroom toe te dienen aan patiënten die extra zuurstof nodig hebben.  Dit apparaat 
bestaat uit een lichtgewicht slang die zich aan één uiteinde splitst in twee uitsteeksels 
die in de neusgaten worden geplaatst en waaruit een mengsel van lucht en zuurstof 
stroomt.

• Oproepsysteem voor verpleegkundigen – Een systeem in zorginstellingen waarmee 
patiënten hun verpleegkundige of de zusterspost kunnen bellen of oproepen. Met de 
HVT 2.0 kan verbinding worden gemaakt tussen het apparaat en het oproepsysteem 
voor verpleegkundigen van het ziekenhuis.

• Transfer Upgrade Kit – Deze kit wordt gebruikt bij de rolstandaard waarmee de patiënt 
van de ene naar de andere locatie in het ziekenhuis kan worden overgebracht, terwijl 
de patiënt aangesloten blijft en zijn of haar therapie krijgt. De kit bestaat uit een 
batterij, een zuurstofspruitstuk, zuurstofslangen en een verstelbare houder voor de 
zuurstoftank.

• Slangadapter – Met deze adapter kan de DPC worden aangesloten op een 
tracheotomiehalsband of T-stuk in plaats van op een neuscanule. 
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HVT 2.0

Garantie
Vapotherm garandeert uitdrukkelijk voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum 
van verzending door Vapotherm aan de eerste koper van het HVT 2.0-apparaat 
("klant"), dat het HVT 2.0-apparaat zal voldoen aan de specificaties die zijn uiteengezet 
in de toepasselijke officiële gebruiksaanwijzing die bij elk HVT 2.0-apparaat wordt 
geleverd (de "instructies"). Het enige rechtsmiddel voor deze garantie is dat 
Vapotherm naar eigen goeddunken een of meer onderdelen van elk defect HVT 
2.0-apparaat zonder kosten voor klant zal vergoeden, repareren of vervangen. 
Vapotherm betaalt tijdens de garantieperiode alle verzendkosten die nodig zijn voor 
het repareren of vervangen van een onderdeel van het HVT 2.0-apparaat of het hele 
HVT 2.0-apparaat. Daarna zijn de verzendkosten voor rekening van klant. Klant is dan 
ook verantwoordelijk voor de arbeidskosten van de reparaties. Deze garantie is niet van 
toepassing op wegwerponderdelen van het HVT 2.0-apparaat, met inbegrip van maar 
niet beperkt tot de patiëntcircuits en -slangen voor eenmalig gebruik die bij het HVT 
2.0-apparaat worden geleverd. 

De hierin uiteengezette garantie vervalt als: (1) het HVT 2.0-apparaat niet wordt 
gebruikt of onderhouden conform de van toepassing zijnde instructies of enige 
verwante instructies voor preventief onderhoud die bij het HVT 2.0-apparaat zijn 
geleverd; of (2) het HVT 2.0-apparaat is geopend of ermee is geknoeid of als reparaties 
of service aan het HVT 2.0-apparaat worden uitgevoerd of worden geprobeerd uit 
te voeren door iemand anders dan Vapotherm of door een servicecentrum dat niet 
daarvoor door Vapotherm is gecertificeerd. 

BEHALVE ZOALS HIERBOVEN UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD, GEEFT VAPOTHERM 
VERDER GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF 
ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF ENIGE ANDERE ARTIKELEN 
DIE DOOR VAPOTHERM WORDEN GELEVERD, EN WIJST VAPOTHERM HIERBIJ 
UITDRUKKELIJK ELKE ANDERE VORM VAN GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET 
BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.
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