Uw partner
in Zuurstoftherapie
VitalAire begeleidt uw patiënten 24/7 tijdens hun volledige thuisbehandeling.
Wij zorgen voor al het nodige materiaal en dat steeds met het oog op de persoonlijke
behoeften van elke patiënt.

Korte Termijn
De voorschriften zijn opgesteld door de huisarts of specialist voor 1 maand

Terugbetaling volgens de verschillende modaliteiten

1

2

3

Acute
hypoxemie

Hypoxemie bij
palliatieve patiënten

Clusterhoofdpijn

max. 3 maanden
(dis)continu / jaar

ongelimiteerd

ongelimiteerd

Zuurstofconcentrator
+
reservefles B20

Enkel gasvormige medische
zuurstoﬄes Compact

OF

Zuurstoﬄessen Compact
B2 - B5 - B10 - B20

B2 - B5 - B10 - B20

Tegemoetkoming van de O2 concentrator
VitalAire voor korte termijn
Via apotheek, op voorschrift via een specialist of huisarts.
Voor de behandeling van hypoxemie

• Max. duur van 3 maand in 1 jaar
• Met de machtiging van de adviserende
geneesheer

Voor de behandeling van palliatieve zorgen

• Onbeperkte duur
• Erkend palliatief statuut

Administratie
De patiënt dient in orde te zijn met zijn ziekenfonds of verzekering om een vergoeding van het RIZIV te
ontvangen en dit met volgende documenten :
• De machtiging van de adviserend geneesheer aan de apotheker geven.
• Elke maand een voorschrift aan de apotheker afleveren.
• Te vermelden op het voorschrift bij een korte termijn zuurstofaanvraag:
• Datum (DD/MM/JJJJ)
• Oxyconcentrator OF(1) gasvormige medische zuurstof (specifieer type B2 / B5 / B10 / B20)
• Posologie (Debiet L/min en U/dag)
• Bevochtiger : ja / nee
• Acute hypoxemie of Palliative patiënt of Clusterhoofdpijn
• Vermeld "derdebetalersregeling"

Behandeling omvat
PUBLIEKE PRIJS

BEDRAG TEN LASTE
VAN DE PATIËNT

31,80€

0,00€

90,10€/maand

0,00€

5,51€

0,00€

Een reservefles

-

0,00€

Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door de apotheker

-

0,00€

5,57€/m3

5,57€/m3 (2)

30,41€

30,41€ (2)

22,17€/maand

22,17€/maand (2)

-

-

BENAMING
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving.
Oxyconcentrator: de nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling. VitalAire 24u/24 - 7d/7 wachtdienst in geval van technische storingen.
De bevochtiger (1 per maand)

Medische zuurstof (/m3)
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving.
Huur van de flessen (forfait)
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door de apotheker

vergoeding voor een enkele therapie, oxyconcentrator OF gasvormige medische zuurstof.
Ten laste van de patiënt indien deze draagbare flessen wenst boven op de zuurstofconcentratortherapie.

(1)

(2)

Lange Termijn
In het kader van een conventie tussen het ziekenhuis en het RIZIV.
De voorschriften zijn uitsluitend opgesteld door de gespecialiseerde bevoegde arts (geconventioneerde ziekenhuis)

Niet mobiele patiënten

1

Debiet < 4L/min
zonder mobiliteit

Vaste Oxy
+
reservefles B20

2

Debiet >4Lmin
met of zonder mobiliteit

Vloeibare zuurstof
(recipiënt + draagbaar recipiënt)
+
reservefles B20

Mobiele patiënten

1

2

Debiet <4L/min

Debiet <4L/min

mobiel <3u/dag

mobiel >3u/dag

Vaste Oxy
+
Vulcompressor
2 kleine hervulbare
flesjes
+
reservefles B20

Vaste Oxy
+
Draagbare
concentrator

3

4

Debiet >4L/min

Desaturatie bij
inspanning

met of zonder
mobiliteit

Vloeibare zuurstof
(recipiënt + draagbaar recipiënt)
+
reservefles B20

*Wij beschikken over een gamma met verschillende zuurstofconcentratoren.
Elk toestel wordt geleverd met de nodigde accessoires volgens voorschrift (luchtbevochtiger, neuscanules, verlengleidingen, enz.)

SaO2 < 88%

Draagbare
concentrator

Tegemoetkoming van de zuurstoftherapie
VitalAire voor lange termijn

De therapie wordt volledig vergoed in het kader van de "overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis voor ernstige ademhalingsinsufficiëntie" en dit voor een periode
van 1 jaar.

Administratie
De patiënt dient in orde te zijn met zijn ziekenfonds of verzekering om een vergoeding
van het RIZIV te ontvangen en dit met volgende documenten :
• Klinisch onderzoek via een dienst pneumologie met de machtiging van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
• Stoppen met roken.

Behandeling omvat
BENAMING

BEDRAG TEN LASTE VAN DE
PATIËNT

Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving.
Het afhalen van het materiaal op het einde van de behandeling.

0,00€

De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling.
(neuscanule, bevochtiging, etc.)

0,00€

VitalAire 24u/24 - 7d/7 wachtdienst in geval van technische
storingen.

0,00€

Een reservefles (stroomonderbreking)

0,00€

Nazicht en jaarlijks onderhoud.

0,00€

Voor uw bestellingen
Per mail :
vitalaire.belgium@airliquide.com

Op onze website:
www.vitalaire.be

Per telefoon :
02/255.96.00

Per fax :
02/254.27.44

Nieuwe installaties voor KORTE TERMIJN zuurstoftherapie:
• Oproep tussen 8u en 17u, nieuwe installatie de volgende werkdag of de dag zelf (voor dringende gevallen):
0,00€ (zonder kosten)
• Oproep na 17u, tijdens het weekend of een feestdag, nieuwe installatie de dag zelf: 75,00€
• Oproep na 17u, tijdens het weekend of een feestdag, nieuwe installatie de volgende werkdag: 0,00€ (zonder
kosten)
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF, AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL, 100 % Zuurstof - inhalatiegas.
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF, AIR LIQUIDE SANTÉ INTERNATIONAL, 100 % ZUURSTOF - INHALATIEGAS ONDER VLOEIBARE VORM
Therapeutische indicaties Ondersteuning van de ademhaling : *Anesthesie, reanimatie, ventilatie: voeden van de beademingstoestellen. *Normobare of hyperbare zuurstoftherapie: behandelen van
hypoxiën van diverse etiologische aard. *Aerosoltherapie, als drijfgas voor geneesmiddelen. Dosering en wijze van toediening De zuurstof wordt toegediend door inhalatie m.b.v. een neusbril, een
neussonde, een masker (normobaar) of een overdruk-caisson (hyperbaar). Door zuurstoftherapie moet een PaO2 van meer dan 60 mm Hg bereikt kunnen worden, wat overeenstemt met een SaO2 van
ongeveer 90 V/V %. De posologie hangt af van de klinische toestand van de patiënt; met een minimale FiO2 van 22 V/V %; de gebruiksconcentraties kunnen evenwel oplopen tot 100 V/V %. Het gemiddelde
ventilatiedebiet is 6 à 10 L/min. - Bij normobare zuurstoftherapie: *Bij patiënten met een chronische ademhalingsinsufﬁciëntie, of bij matige hypoxemie, wordt zuurstof toegediend met een neusbril, een
neussonde of een masker klein debiet(0,5 tot 2 L/Min). *Bij hypoxische patiënten zonder ventilatiestoornissen, wordt zuurstof toegediend met een neusbril, een neussonde verhoogd debiet (2 tot 5 L/Min)
of een masker hoog debiet (2 tot 15 L/Min) onder spontane ventilatie. *Bij een FiO2 van 25 tot 100 V/V %, naargelang de bloedgassen, als voedingsgas voor de anesthesie- en reanimatietoestellen. - Bij
hyperbare zuurstoftherapie: *Behandelingen van 90 minuten tot 2 uur in een overdruk-caisson, bij een druk van 2 à 3 atmosfeer, 2 à 4 maal per dag, te herhalen volgens de voorgeschreven indicaties.
Contra-indicaties - Bij normobare zuurstoftherapie: Geen. - Bij hyperbare zuurstoftherapie: Ongedraineerde / onbehandelde pneumothorax. Bijwerkingen in verband met zuurstoftherapie *Respiratoire,
thoracale en mediastinale stoornissen: Atélectasie - Pulmonale toxiciteit:: -Tracheobronchitis (substernale pijn, droge hoest) -Interstitiaal oedeem -Pulmonale ﬁbrose. Verslechtering van hypercapnie in
patienten met chronische hypoxie / hypercapnia Behandeld met een te hoge FiO2: -Hypoventilatie -Respiratoire acidose -Ademhalingsstop. *Oogaandoeningen: Prematuren Retinopathie *Algemene
stoornissen en stoornissen ter hoogte van toedieningplaats: Droge slijmvliezen Lokale irritatie en ontsteking van de mucosas. Bijwerkingen in verband met hyperbare zuurstoftherapie *Respiratoire,
thoracale en mediastinale stoornissen: - Dyspnoe - Ademhalingsstoornissen. *Zenuwstelsel stoornissen: Stuipen. *Musculoskeletale en bindweefselstoornissen: Gelokaliseerde spierspasmen. *Oor en
labyrint stoornissen: - Oor pijn - Scheur trommelvlies -Vertigo
-Verminderd gehoor -Enstige acute otitis media. *Gastrointestinale stoornissen: Nausea. *Psychiatrische stoornissen: Abnormaal gedrag. *Visusstoornissen: - Progressieve Myopie - Verminderd perifeer
zicht -Wazig zicht -Cataract (De ontwikkeling van cataract is gemeld bij patiënten die langdurige HBOT sessies ondergaan (150 sessies). Sommige gevallen van de novo / nieuwe cataract zijn waargenomen) *Schade, vergiftiging en procedurele complicaties: Barotrauma (sinus, oor, long, tanden,...). *Metabole en nutritionele stoornissen: Hypoglycemie in diabetes patiënten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Air Liquide Santé International (France)
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE 180162 (gascilinder zonder geïntegreerde ontspanner)/ BE 362984 (gascilinder met geïntegreerde ontspanner) / BE180171 (cryogene
recipiënten).
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift - datum van herziening van de tekst: maart 2019 (BE180162 / BE362984) en oktober 2017 (BE180171)

Voor meer informatie over uw partner,
bezoekt u onze website:
www.vitalaire.be

Changing care.
With you.

Voor meer informatie over de modaliteiten van
korte- en langetermijnzuurstoftherapieën
bezoekt u de website van het RIZIV:
www.inami.fgov.be

VitalAire
Erasmuslaan, 40
1804 - ZEMST

02 255 96 00
vitalaire.belgium@airliquide.com
www.vitalaire.be
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