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Onderwerp: Dit bulletin dient als update van uw gebruiksaanwijzing HVT 2.0: 

• 43000657 Rev. A (DE) 
• 43000671 Rev. A (GB) 
• 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP) 

Zie de gebruiksaanwijzing waarnaar hierboven wordt verwezen voor volledige instructies en 
alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. 
 
Datum: augustus 2022 
 
 
Gelieve de volgende informatie te vervangen en/of toe te voegen aan de rubrieken zoals 
aangegeven:  
 

Het HVT 2.0-apparaat de eerste keer instellen 
Stap 5: Apparaatvoorkeuren instellen  
 

Vervang afbeelding 7: Voorkeursinstellingen voor het apparaat door het volgende: 
 

Stap 5: Apparaatvoorkeuren 
instellen 

Stel de apparaatvoorkeuren in. 

 
 

 
Afbeelding 7: Instellingen apparaatvoorkeuren 

Het type patiëntinterface selecteren 
 

6. Laat de DPC met water vullen voordat u met de therapie begint. Het 
apparaat geeft aan wanneer het primen is voltooid. Het kan tot 5 minuten 
duren voordat de watertoevoer de DPC, met inbegrip van flexibele, stijve of 
halfstijve waterzakken en flessen, heeft voorgevuld. 
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Therapieparameters selecteren 
 
Vervangen! Opmerking and afbeelding 31: 100% FiO2-timer wordt weergegeven met het 
volgende: 
 
 

Wanneer de knop [100% FiO2] wordt 
ingedrukt en bevestigd, wordt FiO2 op 
100% toegediend gedurende 2 minuten 
en wordt een timer weergegeven op 
het scherm. 

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

 OPMERKING: Om de toediening van 
100% FiO2 te stoppen voordat de 2 minuten 
verstrijken en terug te keren naar de vorige 
FiO2-instelling, tikt u op de knop [Annuleren] 
en <BEVESTIGEN> door te tikken op [Ja]. Om 
door te gaan met het toedienen van 100% 
FiO2, tikt u op [Nee].  
 

 

 

 
 Afbeelding 31: 100% FiO2 timer wordt weergegeven 

 

Een patiënt overbrengen 
 
Voeg de volgende !Opmerking toe aan stap 5: 
 
! OPMERKING: Wanneer het apparaat op netvoeding is aangesloten, kan het opladen 
van de transferbatterij vertraagd of gepauzeerd worden als het apparaat buiten het 
temperatuurbereik van 20 - 25 graden Celsius wordt gebruikt.  
 
Als u vragen hebt over deze wijziging, neem dan contact op met de technische ondersteuning 
van Vapotherm op ts@vtherm.com of met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Vapotherm. 

mailto:ts@vtherm.com
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