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LARYVOX® EXTRA
HME HighFlow

DE NIEUWE GENERATIE HME
ONOPVALLEND DESIGN MET SPREEKFUNCTIE

LARYVOX® EXTRA HME

HME-CASSETTE MET SPREEKFUNCTIE

LARYVOX® EXTRA HME

HME-CASSETTE MET SPREEKFUNCTIE

ONOPVALLEND DESIGN EN MAKKELIJK IN GEBRUIK

LARYVOX® EXTRA HME (Heat-Moisture Exchanger) vult het LARYVOX® SYSTEEM aan als
vijfde generatie HME-cassette en biedt alle functies van een conventionele HME. Het
filtert, verwarmt en bevochtigt de ingeademde lucht. De LARYVOX ® EXTRA HME heeft een
onopvallend ontwerp en is uitgerust met een eenvoudig te bedienen spreekoptie voor
gebruikers met een stemprothese. Dankzij drie verschillende versies kan LARYVOX ® EXTRA
HME worden geselecteerd op basis van individuele activiteiten en vereisten. De HighFlowversie is bijvoorbeeld vanwege de verminderde ademweerstand bijzonder geschikt voor
situaties met grotere fysieke inspanning.

De LARYVOX®EXTRA HME bestaat uit een huidkleurige kunststof behuizing en een vlakke
deksel. Dankzij dit neutrale ontwerp is de HME-cassette onopvallend te dragen. Luchtopeningen
aan de zijkant zorgen voor een ongehinderde luchtstroom, zelfs als de cassette is bedekt met
bijvoorbeeld kleding of een stomabeschermer. De HME-cassette kan worden geplaatst op elk
type stomapleister zoals de LARYVOX®Tape of een Laryngectomy-canule zoals de LARYNGOTEC®
Tube met HME-aansluiting. Een rand om de behuizing maakt het makkelijk en snel de HME snel
te verwijderen in geval van een hoestbui of voor de stomaverzorging.

FILTEREN - VERWARMEN - BEVOCHTIGEN

EENVOUDIGE SPREEKOPTIE VOOR GEBRUIKERS MET EEN STEMPROTHESE

Het filtermedium dat is geïntegreerd in de behuizing van de LARYVOX EXTRA HME, zorgt
voor het uitwisselen van warmte en vocht en filtert de ademlucht. Vanwege het verlies van
de neusademhaling dienen filtratie, opwarming en bevochtiging van de ademlucht worden
gewaarborgd om irritatie van de luchtwegen te voorkomen als gevolg van droge lucht, stof of
schadelijke stoffen. Na de operatie hebben patiënten met tracheotomie / laryngectomie vaak
last van verhoogde slijmproductie en irritatie van de luchtwegen in verband met de drang
om te hoesten. Deze symptomen kunnen de ademhaling en de spraalrevalidatie belemmeren.
Regelmatig gebruik van een HME-cassette verlicht deze symptomen en verbetert de kwaliteit van
leven. Een HME-cassette is uitsluitend bedoeld voor éénmalig gebruik en moet uiterlijk na 24 uur
worden vervangen, of vaker indien de cassette is vervuild door bijvoorbeeld slijm. De LARYVOX®
EXTRA HME kan zowel overdag als ‚s nachts worden gedragen.
®

De ronde uitsparing in het deksel van LARYVOX® EXTRA HME maakt de optimale vingerpositie
snel vondbaar. Door lichte vingerdruk uit te oefenen op het deksel van kan de HME-cassette
doelgericht en precies worden afgesloten. Dit kan zelfs door de bedekkende kleding heen.
ZONDER HINDERLIJKE BIJGELUIDEN
Het deksel en de behuizing van de HME sluiten optimaal op elkaar aan door een speciaal
sluitmechanisme. De HME is dus bijzonder goed afgesloten, waardoor onbedoeld luchtverlies
vanaf de zijkant en daarmee gepaard gaande bijgeluiden worden voorkomen.

LARYVOX® EXTRA HME is beschikbaar in drie verschillende versies:

Deksel voor spreekfunctie

NORMAL 		

normale ademweerstand voor situaties met lichte fysieke inspanning

MEDIUM 		

medium ademweerstand voor gebruik bij fysieke activiteiten

HIGHFLOW		

verminderde ademweerstand voor situaties met grotere fysieke inspanning

Deksel

Deksel

Deksel

Filtermateriaal 1

Filtermateriaal

Opening aan
de zijkant

Spreekfunctie; afsluiten met lichte
vingerdruk

Filtermateriaal

Rand voor meer
grip bij verwijderen

Rand voor meer
grip bij verwijderen

Ontwerp van de LARYVOX® EXTRA HME

Efficiënte sluiting van de stoma en makkelijke snelle verwijdering
dankzij de griprand

Het uitvoeren van de spreek functie (indrukken)

De HME functie gebruiken (loslaten)

Filtermateriaal

Filtermateriaal 2
Behuizing

NORMAL versie

Behuizing

Behuizing

MEDIUM versie

HIGHFLOW versie

Het verschil tussen de drie versies wordt bepaald door de verschillende schuimmateriaen en het
filtermedium. De standaardversie LARYVOX® EXTRA HME is geschikt voor patiënten onmiddellijk
na laryngectomie in situaties met licht fysieke inspanning. LARYVOX® EXTRA HME Medium
heeft gemiddelde ademweerstand en kan dus worden gebruikt voor situaties met lichamelijke
activiteiten. Een HighFlow-versie is bovendien beschikbaar. Vanwege de lage ademweerstand is
deze versie met name geschikt voor situaties met grotere fysieke inspanning en voor nieuwe HMEgebruikers.

ORDER INFORMATION:
LARYVOX® EXTRA HME, Verpakking van 30 stuks 					

REF 49860

LARYVOX EXTRA HME MEDIUM, Verpakking van 30 stuks		
REF 49862
®

LARYVOX® EXTRA HME HighFlow, Verpakking van 30 stuks 		
REF 49861

