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  Feilsøking 
Hva betyr E2 feilmeldingen? 
E2 kommer dersom systemet ikke klarer å lage tilstrekkelig undertrykk 
i flere sykler etter hverandre (over en periode på 2min). 

Prøv følgende:
• Skru av maskinen
• Ta ut foten
• Sjekk at den oppblåsbare polstringen er festet til trykk-kammeret (begge 

tilkoblingspunktene må være godt festet). 
• Sjekk at polstringen er festet opp langs kanten av trykk-kammeret
• Sjekk at den hvite lappen foran på polstringen fortsatt sitter på (den limer igjen et 

hull)
• Sjekk at forseglingen sitter jevnt ned rundt trykk-kammeret og at det blå båndet 

holder det tett. 
• Sett inn foten på nytt, pass på at leggen er i sentrum av åpningen når pumpen 

blåser opp polstringen. 
• Dersom det fortsatt ikke fungerer, kontakt Otivio. 

Hvem skal du kontakte ved problemer: 
Hvis det under behandlingen oppstår endringer i din medisinske tilstand, må du 
kontakte dit behandlende helsepersonell.
Alternativt kan du kontakte vårt kundeserviceteam som vil sette deg i kontakt med de 
relevante representanter på info@otivio.com eller+47 934 46 261.

www.otivio.com/flowox



FlowOx™ brukes av pasienter med nedsatt blodsirkulasjon i beina. 
Pasienter som opplever smerter ved gange, som har kroniske sår 

eller annet ubehag knyttet til nedsatt sirkulasjon vil kunne ha glede 
av FlowOx™.

FlowOx™ genererer et undertrykk rund beina på -40 mmHg i 10 
sekunder avbrutt av 7 sekunders perioder med normalt trykk. 

Hva er perifer arteriesykdom?
Sykdommen kjennetegnes ved dårlig sirkulasjon i beina. Dette skyldes normalt plakk 
som tetter årene som fører blod ned til beina.  Det gjør at kroppen ikke lenger kan tilføre 
nødvendig mengde oksygen til vevet. Når dette systemet svikter vil du først oppleve smerter 
ved gange (da øker behovet for oksygen i musklene i beina). Dersom sykdommen får utvikle 
seg videre, vil du også kunne oppleve smerter under hvile, spesielt når du ligger i sengen og 
beina er i samme høyde som hjertet (blodtrykket i beina reduseres når beina heves). Mangel 
på blodtilførsel og derigjennom oksygen kan føre til at sår blir kroniske. Perifer arteriesykdom 
er assosiert med røyking, diabetes og høy alder. 

Hvordan virker FlowOx™ ?
FlowOx genererer undertrykk rundt beina. Dette  «suger» blodet ned i beina og ut i huden. 
Når trykket skrus av og på fører det til raske endringer i blodstrømmen som påvirker cellene i 
blodårene. Når dette repeteres, helst et par ganger om dagen, over flere uker og måneder, vil 
dette «trene» opp blodårene til å kunne svare på kroppens behov og dermed bedre din evne 
til å gå samt redusere smerter ved hvile. 

Hva er fordelene med FlowOx™?
• Det krever ingen inngrep i kroppen. 
• Utstyret er trygt og enkelt å bruke.
• Utstyret kan brukes hjemme
• Det kan brukes i de tilfeller der inngrep ikke er tilrådelig.
• Dersom du har sår skal disse være bandasjert på vanlig måte under bruk.

Hvilke pasienter kan ikke bruke FlowOx™?
• Dersom du har en ubehandlet hud- eller sårinfeksjon.

Dersom du under bruk merker smerter, ubehag eller din tilstand forverres bør du ta 
kontakt med din behandlingsansvarlige.   

Hvor ofte skal du bruke FlowOx?
Den person som er ansvarlig for din behandling vil gi deg råd om hvor ofte og hvor mye 
du bør bruke FlowOx. Vi anbefaler 2 timers bruk fordelt over minimum 2 perioder (for 
eksempel 1 time om morgenen og 1 time om ettermiddagen). 
Dersom du opplever smerter ved bruk, kan det være en fordel å starte med kortere 
perioder, men flere runder hver dag. 

Hvordan bruke FlowOx?
Det er viktig å sitte godt, gjerne i en god stol, som gjør at du kan slappe av når du 
bruker FlowOx. Bruk utstyret i henhold til «hurtigguiden». Du bør ha sokker på, men 
forseglingen må komme i direkte kontakt med huden så bukser må trekkes opp. 
Lange strømper må brettes ned til under kneet. Du må gjerne rette ut beinet etter at 
«treningen» er startet dersom du synes dette er mer behagelig. 

Når du er ferdig med behandlingen
Når du er ferdig med behandlingen er det viktig å få ut så mye av luften i den 
oppblåsbare polstringen som mulig (ved å holde den blå knappen nede samtidig som 
du klemmer ut luften med beinet) før du tar ut foten. 
Husk å folde forseglingen tilbake så den ikke står spent over kanten på trykk-kammeret.  

Hvordan rengjøre utstyret?
Pumpen kan tørkes av med en fuktig klut. Trykk-kammeret kan rengjøres med en 
antibakteriell klut, og den tåler også såpe og vann. Det er viktig at den tørker godt etter 
rengjøring. Rengjøres etter behov. 

Denne brosjyren inneholder informasjon om 
FlowOx™


