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T-stycke -  28774
Behandling med högflödessyrgasgrimma (HFNO – High Flow Nasal Oxygen/HFNC – High Flow 
Nasal Cannula /) är en avgörande behandling vid COVID-19, Om rätt använt och i rätt tid kan man 
i bästa fall undvika ventilatorbehandling. Tillgången till dessa system är dock kraftigt begränsad. 
Den vanligaste maskinen för HFNO använder heter ”Airvo 2” och benämns oftast ”Optiflow” efter 
den grimma som används i systemet. Med ett T-stycke kan 2 personer dela på samma apparat.

Hos oss kan ni köpa kompletta 3D-printade T-stycken.  
För att välja modell och anslutningar, gå till www.SHFNO.org. 
Vi säljer är tjänsten att skriva ut detaljen och att användandet av  
dessa kräver att sjukvårdshuvudmannen genomför en sk  
egentillverkning enligt SOSFS 2008:1 kapitel 5.

Priser, exkl. moms och frakt 
Benämning    Artikelnr. Pris/st
Komplett T-stycke    28774  3200kr 
(Komplett med 1st T-coupling och 2st Airvo22 Adapter)

Material och Teknik 
Detaljerna är gjorda i Med610 tillverkas som använder PolyJet tekniken och har en skikttjocklek 
0,027mm. Materialet är tätt, biokompatibelt och kan steliliseras. Färgen är semitransparent,  
ungefär som frostat glas.

Leveranstid och Kvantitet 
Mindre kvantiteter kan vi skicka 2-4 arbetasdagar efter lagd beställning. Över 7st sker leverans 
enligt överenskommelse.

Medicinsk kontakt & information 
Jesper Hessius, Region Västmanland. Instruktion om T-stycket finns på www.SHFNO.org.

Hur beställer man? 
Välj modell och anslutningar på www.SHFNO.org och beställ på något av nedan sätt:

 Hemsida: Gå in på www.digitalmechanics.se och klicka dig fram till ett  
   beställningsformulär som du fyller i, vi skickar bekräftelse till den e-post 
   adress som du anger.
 E-post:  Skicka ett meddelande eller inköp till model@digitalmechanics.se   
   med din order. Faktura & leveransadress, kontaktperson samt vad & hur  
   mycket du vill beställa
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Exempelbild, välj modell och anslutning på  
www.shfno.org


