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Inhalationsbehandling i Covid-19 tider

Läkemedelskommittén och LAG (lokal arbetsgrupp)
Astma/KOL, Region Västerbotten, har författat ett
rutindokument innehållande rekommendationer i Covid-
19 tider. Dokumentet innefattar behandling av akut
astmaanfall hos vuxen, KOL exacerbation och
inhalationsbehandling för barn med obstruktivitet.
Rekommendationer ges för spirometri, COPD-6
mätning, inhalationsteknik och inhalationsbehandling på
mottagning och vid hembesök. Dokumentet beskriver
också rengöring och desinficering av spacer, masker och
sprayinhalator. Observera information vilka spacers och
masker som kan desinficeras och då användas till flera
patienter och vilka som är patientbundna, se nedan.

Hela dokumentet finns på vårdpraxis på linda Vård -
Vårdpraxis och behandlingslinjer - Covid 19
Information astma/KOL, akuta inhalationer, spacers och
masker Covid 19
Den del av dokumentet som följer är exempel från
kapitlet om spacers och masker och hur dessa beställs.

Spacer och masker, rengöring och beställning
Varunummer som anges nedan används vid beställning i
Maximo Läkemedel.

Vortex spacer och masker – ska diskas i
diskdesinfektor om fler än en patient använder.

Vortex – Mediplast AB
Rengöring i hemmet Kokbar. Validerad för

diskmaskin i hemmet.
Rengöring i
sjukvårdsmiljö

Spacern är godkänd av
Vårdhygien för användning
till flera patienter efter
desinfektion i
diskdesinfektor.
Obs! Standardmasker kan
EJ desinficeras.
De masker som kan
användas till flera patienter
efter diskdesinfektion är
PARI barnmasker storlek 1,
2 och 3 samt vuxenmask
flergångs.

Hållbarhet i hemmet Tolv månader enl manual vid
daglig användning i hemmet.

Hållbarhet i
sjukvårdsmiljö

Spacern kan köras i
diskdesinfektor upp till 30
gånger. Maskerna kasseras
senast efter 2 års
användning.

För Primärvården Region Västerbotten bör det vara
tillräckligt att beställa och använda Vortex Spacer inkl
munstycke, Pari barnmask storlek 2 (1-3 år) och storlek
3 (över 3 år) samt vuxenmask flergångs Mediplast
(storlek 5 passar flesta vuxna, storlek 4 är en mindre
vuxenstorlek)

Produkt Varunr Pris
Vortex Spacer med munstycke 738089 198 kr
PARI barnmask stl 1 (0-1 år) 244400 246 kr
PARI barnmask stl 2 (1-3 år) 244418 255 kr
PARI barnmask stl 3 (över 3
år)

244426 255 kr

Vuxen flergångs stl 4 Se nedan 166 kr
Vuxen flergångs stl 5 Se nedan 240 kr

Beställning av Vuxenmask flergångs sker via
Mediplast kundtjänst: mediplast.info@mediplast.com
eller Telnr: 020-78 80 35
Ange
Artnr: 6014169 för vuxenmask flergångs storlek 4 eller
Artnr: 6014170 för vuxenmask flergångsstorlek 5.
Organisationsnummer
Fakturaadress
Leveransadress
Kostnadsställe
Ev referens

(Finns redan kundnummer så räcker det för beställning)

http://intranet.vll.se/linda/Vardpraxis/Vardpraxis.nsf/fbed07938bf44b70c1256def0055bacb/f0371a5b0fefefe5c1258554004b3475/$FILE/Information astma-KOL, akuta inhalationer, spacers och masker Covid-19 RV 1.2 200423 NBR.002.pdf/Information astma-KOL, akuta inhalationer, spacers och masker Covid-19 RV 1.2 200423 NBR.pdf
http://intranet.vll.se/linda/Vardpraxis/Vardpraxis.nsf/fbed07938bf44b70c1256def0055bacb/f0371a5b0fefefe5c1258554004b3475/$FILE/Information astma-KOL, akuta inhalationer, spacers och masker Covid-19 RV 1.2 200423 NBR.002.pdf/Information astma-KOL, akuta inhalationer, spacers och masker Covid-19 RV 1.2 200423 NBR.pdf
mailto:mediplast.info@mediplast.com


L’espace spacer och mask – ska diskas i
diskdesinfektor om fler än en patient använder.

Léspace – Nordic Infucare AB
Rengöring i hemmet Handdisk eller diskmaskin.

Ta isär bakstycke och
mask, men inte munstycket
från cylindern.
Kan kokas.

Rengöring i
sjukvårdsmiljö

Spacern och maskerna är
godkända av Vårdhygien för
användning till flera
patienter efter desinfektion i
diskdesinfektor. Ta isär
bakstycke och mask, men
inte munstycket från
cylindern.

Hållbarhet i hemmet Minst 12 månader. (24
månader enl bruksanvisn)

Hållbarhet i
sjukvårdsmiljö

Minst 12 månader. (24
månader enl bruksanvisn)
Tål minst 20 desinficeringar i
diskdesinfektor.

Produkt Varunr Pris
Mask 0-2 år 734106 49,50 kr
Mask 2-6 år 734105 49,50 kr
Mask från 6 år 734104 49,50 kr
Spacer med munstycke 734100 198 kr
Spacer med mask 0-2 år 734103 198 kr
Spacer med mask 2-6 år 734102 198 kr
Spacer med mask från 6 år 734101 198 kr

OptiChamber Diamond spacer – ska desinficeras
med väteperoxid om fler än en patient använder.

OptiChamber Diamond masker – kan EJ
användas till fler än en patient, används som
patientbundna.

OptiChamber - Philips
Rengöring i hemmet Rengör kammaren och

mask en gång per vecka.
Lägg kammare i
diskmedel och ljummet
vatten rör om en minut
låt sedan ligga i 10
minuter.
Mask i 2 minuter. Skölj
av. Lufttorka.
Tål ej diskmaskin.

Rengöring i
sjukvårdsmiljö

Spacer kan EJ
desinficeras i
diskdesinfektor. Går att
desinficera i väteperoxid.
OBS! Gäller ej masker!
Maskerna används som
patientbundna. Andra
masker passar inte till
spacern.

Hållbarhet i hemmet 12 månader.
hållbarhet i
sjukvårdsmiljö

12 månader vid
desinficering med
väteperoxid (gäller endast
spacern).

Desinficering av OptiChamber Diamond spacer med
väteperoxid 3 %:

 Ta isär spacern. Ev mask tas bort. Mask kan ej
desinficeras.

 Rengör med diskmedel och vatten
 Lägg i väteperoxid 3 % i 30 minuter
 Skölj av i rinnande vatten och låt lufttorka.

Väteperoxid 3 % töms i ett kärl som går att försluta.
Byt en gång/vecka.

Väteperoxid 3 % får tömmas ut i avloppet, blir vatten
och syre som restprodukt. Använd skyddsglasögon
eller visir vid risk för stänk i ögon.

Väteperoxid 3 % finns i 250 ml flaskor, beställes från
apotek.

Produkt Varunr Pris
OptiChamber Diamond med
ansiktsmask, small <18 mån

739565 198 kr

OptiChamber Diamond med
ansiktsmask, medium 1-5 år

739566 199 kr

OptiChamber Diamond med
ansiktsmask, large >5år/vuxen

739567 198 kr

OptiChamber Diamond, endast
spacer utan mask

733084 201,50 kr

OptiChamber Diamond Lite
Touch ansiktsmask, small <18
mån

733081 49,50 kr

OptiChamber Diamond Lite
Touch ansiktsmask, medium 1-5
år

733082 49,50 kr

OptiChamber Diamond Lite
Touch ansiktsmask, large
>5år/vuxen

733083 49,50 kr


