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04 03 06 Inhalatorer
1 Hjälpmedel
Nebulisatorer. Spacer.

2 Omfattning
Apparater som hjälper en person att inandas eller fördela medicin i form av ånga,
gas, aerosol eller fint pulver. Här ingår t.ex. jet-dispensers, automatiska
inhalatorer, tryckrespiratorer, ultraljudsnebulisatorer, filter samt nebulisatorer med
doseringsaerosoler.

3 Förskrivare
Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller öron-näsa-hals efter
samråd med fysioterapeut eller sjukgymnast. Spacer kan skrivas ut av specialist
inom allmänmedicin.

4 Förskrivande enhet
Barn- och ungdomskliniken. Medicinkliniken. Öron- näsa- halskliniken.
Vårdcentraler, endast för spacer.

5 Behov
Förskrivs till personer med astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), cystisk
fibros, lungcancer, trakeostomi och laryngotrakeit som har behov av
andningshjälpmedel. Kan även förskrivas vid stämbandsproblematik.

6 Mål
Att underlätta andning.

7 Anvisning
Introduktion och utprovning vid behandlande klinik.
Vid förskrivning ska användaren vara medicinskt utredd för att utesluta kardiella
orsaker till symtomen. Utprovning och instruktion av nebuliseringsutrustning
till användare bör ges av fysioterapeut/sjukgymnast med kunskap och erfarenhet
inom området.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Dosaerosoler är inte hjälpmedel. Dessa lämnas ut i samband med läkemedel via
apoteksbolaget.
Användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård regleras i
Socialstyrelsens föreskrift 2008:1. Däri står det bland annat att föreskriven
utrustning ska kunna spåras och att den som föreskriver utrustningen ska utbilda i
handhavande samt se till att produkten används på rätt sätt i hemmiljön.

8 Kostnad
Ingen avgift.
Tillbehör och förbrukningsartiklar skrivs ut kostnadsfritt till patienten. Inom
primärvården sker detta på hjälpmedelskort. Läkemedel i samband med
nebulisering bekostas inte av sjukvårdshuvudman.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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