
Numren du behöver 
för att förskriva 

syrgas vid Hortons huvudvärk:

15 41 41
Lättviktsfl aska LIV® Midi 10 L

03 40 94
Bärbar lättviktsfl aska LIV® Mini 2 L

22 06 07
Hortons demand startpaket

... och om du skulle glömma numren
VARDPERSONAL.HORTONSHUVUDVARK.COM
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1. Sök efter våra produkter i e-receptsystemet*

Medicinsk Oxygen AGA 100%
Lättviktsfl aska LIV® Midi 10 L 
VARUNUMMER 15 41 41

Medicinsk Oxygen AGA 100%
Bärbar lättviktsfl aska LIV® Mini 2 L 
VARUNUMMER 03 40 94

Utrustning som behövs till:
Hortons demand startpaket
VARUNUMMER 22 06 07

2. På receptet kan du skriva till exempel:

”Inhalation av 100 % syrgas 15–20 minuter vb 
mot Hortons huvudvärk. Med on demand ventil. 
För fortlöpande leverans.”

3. Produkterna levereras hem till patienten

När du har skickat iväg e-receptet kontaktar 
patienten sitt apotek för att aktivera receptet. 
Därefter beställer apoteket syrgas från vårt 
kundcenter, som i sin tur kontaktar patienten 
för leverans.

Så här enkelt förskriver du 
medicinsk oxygenbehandling 
vid Hortons huvudvärk.

*eller använd fritextrutan och ange apotekets 
 varunummer för rätt produkt.
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Ingår oxygenbehandling 
i högkostnadsskyddet?
Ja, oxygenbehandling vid Hortons huvudvärk är 
godkänd av TLV och ingår i högkostnadsskyddet. 
Det innebär att patienten betalar maximalt 
2 200 kr per år.

Hur beställer patienten mer syrgas?
Patienten kontaktar själv sitt apotek för att 
beställa mer syrgas.

Var hittar jag mer information?
Du kan läsa mer om förskrivning av medicinskt 
oxygen vid Hortons huvudvärk på:
https://vardpersonal.hortonshuvudvark.com/
forskrivning/

Behöver du hjälp?
Du är alltid välkommen att kontakta oss, 
Linde Healthcare, med frågor. 
Du når vårt kundcenter på 08-731 18 00 
eller healthcare@se.aga.com

Medicinskt oxygen 
vid Hortons huvudvärk

VARUNUMMER 15 41 41
Medicinsk Oxygen AGA 100%
Lättviktsfl aska LIV® Midi 10 L 

VARUNUMMER 03 40 94
Medicinsk Oxygen AGA 100%
Bärbar lättviktsfl aska LIV® Mini 2 L 

VARUNUMMER 22 06 07
Hortons demand startpaket

Exempel på recepttext: ”Inhalation av 
100 % syrgas 15–20 minuter vb mot Hortons 
huvudvärk. Med on demand ventil. För fort-
löpande leverans.”

LINDE HEALTHCARE
KUNDCENTER: 08-731 1800
HEALTHCARE@SE.AGA.COM

Fler tips på: 
VARDPERSONAL.HORTONSHUVUDVARK.COM

Klipp av och spara:
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AGA Gas AB - Linde Healthcare
181 81 Lidingö
tel 08-731 18 00  healthcare@se.aga.com 

Medicinsk Oxygen AGA 100%, Medicinsk gas, komprimerad och 
kryogen (Syrgas 100%). OTC. Ingår i läkemedelsförmånen vid 
receptförskrivning. Indikation: Syrgasbehandling: Behandla/före-
bygga akut och kronisk hypoxi oavsett genes. Del i färskgasfl ödet 
vid anestesi eller intensivvård. Drivgas vid nebulisatorbehandling. 
Första hjälpen vid dykarsjuka. Akut attack av Hortons huvudvärk 
(cluster headache). Hyperbar syrgasbehandling: Behandling av 
dykarsjuka, luft/gas embolier av annan genes och kolmonoxid 
förgiftning samt som tilläggsbehandling vid svårartad osteoradi-
onekros och clostridium myonekros (gasgangrän). För varningar, 
begränsningar och övrig information se fass.se. Senaste översyn 
av produktresumé: 2012-08-13 (kryogen) 2015-09-08 (komprime-
rad). ® LIV är registrerat varumärke som tillhör The Linde Group.

Fler tips om syrgasbehandling 
vid Hortons huvudvärk på
vardpersonal.hortonshuvudvark.com
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