Notes:

De verschillende Provox XtraHME- cassettes
Provox XtraMoist HME- cassette
•

De Provox XtraMoist benadert een “normale” neusademhaling het meest.

•

U heeft profijt van het effect van de HME- cassettes als u de Provox XtraHME- cassettes
24 uur per dag, 7 dagen per week gebruikt.

Provox XtraFlow HME- cassette
•

De Provox XtraFlow is grover van structuur waardoor de ademweerstand lager is.

•

De Provox XtraFlow is een goede oplossing tijdens lichamelijke inspanning of sport.

•

Als u pas begint met het gebruik van een HME- cassette, kunt u beginnen met de
Provox XtraFlow. Als het ademen door de Provox XtraFlow u makkelijk afgaat,
kunt u overstappen op de Provox XtraMoist HME- cassette.

Kenmerken van de Provox XtraHME- cassettes
Makkelijke afsluiting van het stoma door het deksel met de vinger in te drukken.

•

Getinte deksel.

•

Door de rand op het deksel vindt uw vinger eenvoudig de juiste positie.

•

Hygiënisch

Tip:

Provox XtraFlow HME- cassette
(links) en de Provox XtraMoist
HME- cassette (rechts)

Vervang uw HME wanneer deze verstopt raakt door slijm. HME’s kunnen niet worden
gereinigd, gespoeld of hergebruikt. Hierdoor gaat het effect van de HME verloren.
Vervang uw HME minstens elke 24 uur.

Provox XtraMoist
HME- cassette in een
Provox StabiliBase pleister
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