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MEDISINSK TEKNISK UTSTYR – OG TILHØRENDE FORBRUKSMATERIELL
MEDISINSK TEKNISK UTSTYR

FORBRUKSMATERIELL

APNOEALARM

-

sensor
belte

BILEVEL VENTILATOR

Tileggsutstyr: fukter, 12 volts kabel, flowmeter

-

maske
filter
slange
swivel (til tracheostomi)
koblingstykke for O2 tilførsel
bæreveske

BLODTRYKKSAPPARAT

-

mansjett – arm/ben

CGM

-

sensorer

-

maske
filter
slange

-

drenasje kit

ELEKTROSTIMULATOR/BIOFEEDBACKAPPARAT

-

analprober
vaginalprober
geltube

ERNÆRINGSPUMPE

-

ernæringssett
ernæringsposer (til vann/melk o.l.)

(KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING)
Tileggsutstyr: sender, mottaker, bæresystem

CPAP MASKIN
(KONTINUERLIG POSITIVT LUFTVEISTRYKK APPARAT)
Tileggsutstyr: fukter, 12 volts kabel

DRENASJESYSTEM
(FOR PLEURATAPPING)

Tileggsutstyr: ryggsekk, stativ, målestav

Annet forbruksmateriell til enteral ernæring:
- PEG/gastrostomitube
- mellomstykker
- nasogastrisk sonde
- sprøyter
- bandasjemateriell

Besøksadresse: Bygg 15, Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Tlf: 23 01 65 04
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus
for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har
en rekke nasjonale oppgaver.

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
www.oslo-universitetssykehus.no

FLUTTER

FREYKASPUTE

-

ulike størrelser

HJEMMEDIALYSE

-

komplett utstyrsliste leveres fra avdelingen

HOSTEMASKIN

-

slangesett
luftfilter
maske

INFUSJONSPUMPE

-

infusjonssett

Annet forbruksmateriell til parenteral ernæring:
(vedtak som hentes ut på selvvalgt apotek)

Tileggsutstyr: bæreveske, stativ

INFUSJONSPUMPE (TIL SUBCUTANT BRUK)
(ANTIBIOTIKAPUMPE)

INNHALASJON/FORSTØVERAPPARAT

Finnes i både stasjonært og bærbart

INR APPARAT
(INTERNASJONALT NORMALISERT RATIO)

INSULINPUMPE
Tileggsutstyr: bæresystem, fjernkontroll, tape, innskyter

INSULININJEKTOR

-

utstyr til VAP
utstyr til CVK/PVK
utstyr til Hickman
utstyr til Piccline

-

infusjonssett
kanyler
injeksjonstørk
sprøyter

Stasjonært
- maske
- forstøver/medisinbeger
- filter
- slange
- munnstykke
Bærbart
- forstøverbeger med kabel
-

lansetter
teststrimler

-

infusjonssett
kanyler
reservoar
batteri

-

sterile engangsampuller
adapter til penn

Tileggsutstyr: etui i mekanisk lading og oppbevaring

Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl.
Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus
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KOMPRESJONSPLAGG
(TIL ALVORLIGE BRANNSKADER)

Vedtak
- her spesifiseres hvilket plagg

Tileggsutstyr: tubigrip, silikon-gel plaster

KOMPRESJONSPLAGG
(LYMFØDEM)

Vedtak
- bandasjemateriell
- strømper
- nattstrømper

LOMMESPIROMETER

-

munnstykke
filter

OKSYGENFLASKER

-

regulator
nesekateter
maske

OKSYGENKONSENTRATOR

-

maske
nesekateter
tilførsel/forlengelsesslange 7 og 15 m
skjøtestykker (connector)
filter
trillevogn (til bærbar)
bæreveske (til bærbar)

(POSITIVT EKSPIRATORISK TRYKK)

-

munnstykke
enveisventil
t-stykke

PULSATOR

-

slangesett
mansjett/bukse
(størrelse/varenr spesifiseres på søknad)

PULSOKSYMETER

-

sensorer/prober

Tileggsutstyr: fukter, ventilasjonsbag

-

filter
masker og munnstykker
swivler
koblingsstykke for O2
tilkoblingsslange til tracheostomi
slangeslett (enkel/dobbelkrets)

RMT/IMT

-

ventil

Finnes i både stasjonær og bærbar
Tileggsutstyr: ørebeskyttelse

PEP

Finnes i både stasjonært og bærbart

RESPIRATOR

(INSPIRATORISK MUSKELTRENING)
Tileggsutstyr: manometer

Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl.
Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus
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SMERTEPUMPE
Tileggsutstyr: bolusknapp

Vedtak som hentes ut på selvvalgt apotek:
- utstyr til epidural administrering
- utstyr til subcutan administrering

Finnes både i stasjonært og bærbart
Tileggsutstyr: bæreveske

-

sekretbeger med lokk
sugekateter
slange
filter

SØVNAPNÉSKINNE

-

vedtak

TRACHEOSTOMI UTSTYR

-

kanyle
innerkanyle
trach-bånd
filter
bandasjemateriell
hansker

SUG

TALEVENTIL

Tileggsutstyr: filter

Vedtak
-

taleventil (uavhengig av strl)
brush
flush
plug

Tileggsutstyr: hardtone/softtone cap

-

talevibrator
lader
batteri
batterideksel
oraladapter
bæreveske
membran

TENS

-

elektroder

TALEVIBRATOR

(TRANSKUTAN ELEKTRONISK NERVESTIMULATOR)
Tileggsutstyr: kabler/ledninger

VARMEMASKE

Ulike varianter
- maske
- hals
- filter
- lue
- sportstype

VEKT/LOMMEVEKT
VENTILASJONSBAG

-

maske
ventil
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