
Actieve bevochtiging
Wat u wel en niet moet doen - 
Hoe voorkomt u condensvorming bij beademing van neonaten?

Dräger. Techniek voor het leven®



Waterdruppels in de bevochtigingskamer of op 
de wand van het inspiratoire deel (ca. 10–15 
cm na de kamer) zijn normaal!  

Als er echter condensvorming optreedt in het 
inspiratoire deel, bij het Y-stuk of in het 
expiratoire deel, volg dan deze richtlijn op.

De wisselwerking tussen beademingsapparaat, bevochtigingssysteem en warmtebronnen 
voor een couveuse kunnen de therapeutische resultaten aanzienlijk beïnvloeden. Deze 
richtlijn is opgesteld voor de goedgekeurde combinatie van de Dräger Babylog VN500 en 
een Fisher & Paykel MR850. In dit document besteden we aandacht aan de oorzaken van 
veelvoorkomende fouten tijdens de installatie van een bevochtigingssysteem. We leggen uit 
hoe u condensvorming bij beademing van neonaten kunt terugdringen.

Als er tijdens de beademing condens geconstateerd wordt, verwijdert u dit water uit het 
slangensysteem. Doorloop alle scenario's in deze richtlijn tot het einde en wacht dan 30 minuten 
totdat het systeem de door u aangebrachte wijzigingen verwerkt heeft. Raadpleeg bij vragen of 
problemen de gebruiksaanwijzingen voor de Dräger Babylog VN500 en de Fisher & Paykel MR850. 
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Neonataal beademingsapparaat 
Dräger Babylog

VN500

Bevochtiger F&P MR850

Bevochtigingskamer

Beademingscircuit

Temperatuursensorkap
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HOE GEBRUIKT U DIT DOCUMENT?

WAT HEBT U NODIG?



De HC-modus is alleen beschikbaar voor de MR850.

Standaard staat de HC-modus ingeschakeld.

Vochtigheidscompensatiemodus (HC-modus) voor 
de Fisher&Paykel-bevochtiger (alleen bij MR850)
De HC-modus is ontwikkeld om voldoende bevochtiging tijdens 
de beademing te verzekeren. Hiertoe berekent het apparaat de 
totale energieoverdracht van de verwarmingsplaat in verhouding 
tot de flow. Als er aan het gas te weinig energie wordt 
overgedragen, verhoogt het apparaat de temperatuurinstelling 
voor de kamer om meer actieve bevochtiging te bewerkstelligen, 
in stappen van 0,5 °C tot 3 °C voor de intubatiemodus of tot 5 °C 
voor de non-invasieve modus. Deze situatie kan zich voordoen als 
het gas vanuit het beademingsapparaat al te warm is.

1. De HC-modus kan worden uitgeschakeld indien er teveel 
condensvorming optreedt en er geen indicatie is voor een 
geactiveerde HC-modus. Dergelijke indicaties zijn hoogfrequente 
oscillatie (HFO) of een hoge omgevingstemperatuur.

2. Wanneer de decimale punt op het temperatuurdisplay niet 
knippert staat de HC-modus uit.

Deactiveren HC-modus:

1. Houd de knop voor alarmonderdrukking en de modus-knop 
tegelijkertijd gedurende één seconde ingedrukt. Laat wanneer 
=== wordt weergegeven deze knoppen weer los.

2. Wanneer HC wordt weergegeven drukt u op de knop voor 
alarmonderdrukking.

3. De huidige instelling wordt nu weergegeven.
4. Om de instelling te wijzigen houdt u de knop voor 

alarmonderdrukking en de modus-knop gedurende 1 seconde 
ingedrukt. Er klinkt een piepsignaal.  

5. Herhaal totdat de juiste HC-instelling is geselecteerd.
6. Laat om het instellen af te sluiten alle knoppen weer los.

Gebruik een zelfvullende kamer voor een meer constante 
bevochtiging.

Gebruik een waterzak met steriel of gedestilleerd water.  
Gebruik geen fysiologische zoutoplossing of andere vloeistof 
met medische werking.

BEPAAL HET KAMERTYPE

HOE INSTALLEERT U HET BEVOCHTIGINGSSYSTEEM?

INSTALLATIE BEVOCHTIGER
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Slangen moeten lager liggen 
dan de patiënt opdat er 
geen condensvocht naar de 
patiënt stroomt.

De slangen moeten zodanig 
geplaatst zijn dat condensvocht zich 
op het laagste punt verzamelt.

Zorg dat het beademingsapparaat niet blootstaat 
aan koude luchtstromen (bijv. ventilator, 
airconditioning, open deuren of ramen).

Houd de temperatuur binnen de ruimte constant 
en controleer in geval van condensatie of deze 
temperatuur niet veranderd is.  

LET OP DE OMGEVINGSTEMPERATUUR

INSTALLATIE SLANGENSYSTEEM

INSTALLATIE SLANGEN

De omgevingstemperatuur in de ruimte of, met name, een airconditioningstoestel, 
kan de temperatuursensor en bevochtiging beïnvloeden.

Controleer ter voorkoming van condensophoping in het systeem het volgende:
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INSTALLATIE VOCHTVANGER

De vochtvanger wordt meestal alleen in het expiratoire deel geïnstalleerd. Controleer of de 
vochtvanger op het laagste punt van het circuit geplaatst is om overtollig water op te vangen. 
Water uit de vochtvanger mag niet kunnen terugstromen naar het circuitsysteem. 

Is de temperatuur van de couveuse > 33 °C, zorg dan dat:

Er een onverwarmd couveuse-verlengstuk wordt gebruikt.
De temperatuursensor buiten de couveuse wordt geplaatst.
Er een afstand van minstens 1 cm tussen de couveuse en de temperatuursensor 
wordt aangehouden.
De temperatuur van de couveuse constant blijft, zelfs wanneer de couveuse open is.

De temperatuur van de couveuse kan de temperatuurmeting beïnvloeden.

Gebruik wanneer de temperatuursensor kan worden beïnvloed door de warmte van de couveuse 
een temperatuursensorkap.

LET OP DE COUVEUSETEMPERATUUR

TEMPERATUUR COUVEUSERUIMTE > 33 °C
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31.0°

TEMPERATUUR COUVEUSERUIMTE < 33 °C

Zorg dat de temperatuursensor goed aangedrukt in de aansluitbus op het 
apparaat gestoken is.

INSTALLATIE TEMPERATUURSENSOR

De temperatuursonde verticaal opgesteld staat.  
Als er condens optreedt, kan het water de temperatuurmeting beïnvloeden. 
De temperatuursonde niet wordt beïnvloed door externe factoren zoals sputum of condens.

Er een afstand van minstens 1 cm tussen de couveuse en de temperatuursensor wordt aangehouden.

De temperatuursonde in het inspiratoire deel wordt geïnstalleerd en niet per ongeluk 
in het expiratoire deel.

Is de temperatuur van de couveuse < 33 °C, 
zorg dan dat:

Het onverwarmde couveuse-verlengstuk wordt verwijderd.

De temperatuursensor in de couveuse wordt geplaatst.  

De temperatuur van de couveuse constant blijft, 
zelfs wanneer de couveuse open is.

Gebruik wanneer de warmtestraler ingeschakeld staat en de sensor door de warmte wordt 
beïnvloed een temperatuursensorkap.

Controleer of de temperatuursensor nabij de patiënt in het circuitsysteem geplaatst is en zorg dat:
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INSTALLATIE VERNEVELAAR

De vernevelaar moet in het inspiratoire deel worden geplaatst tussen het Y-stuk en de 
aansluiting bij de patiënt, vlak voor de dode ruimte van het Y-stuk. Zorg dat de 
temperatuursonde niet wordt beïnvloed door externe factoren, zoals sputum of condensaat.

Plaats de vernevelaar niet vóór de temperatuursensor, aangezien vernevelde deeltjes dan 
in botsing komen met de luchtwegtemperatuursonde, de nauwkeurigheid van de 
sondemeting belemmeren en de prestaties van de bevochtiger negatief beïnvloeden.

Het Y-stuk moet zodanig worden geplaatst dat het expiratoire deel lager ligt dan het inspiratoire deel. 
Als er condensvorming optreedt, mag het water niet naar de endotracheale tube of de flowsensor 
kunnen stromen. 

Kies de juiste modus voor de bevochtiger:  

Zorg dat het Y‐stuk zodanig is geplaatst dat bij de uitademing gegenereerd condensvocht 
naar het expiratoire deel stroomt. 

INSTALLATIE Y-STUK

CONFIGURATIE F&P MR850

Is de patiënt geïntubeerd?

Wordt de patiënt beademd m.b.v. een neusbril of high-flow therapie?

Wordt de patiënt beademd m.b.v. een neusmasker?
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Selecteer de invasieve modus.

Selecteer de invasieve modus.

Selecteer de non-invasieve modus.



OPLOSSEN VAN STORINGEN

Schakel in geval van overmatige condensvorming de HC-modus uit, tenzij er hiervoor 
tegenstrijdige indicaties bestaan.  
Controleer of de modus juist ingesteld staat en overeenstemt met de toepassing 
(invasief of non-invasief). De non-invasieve instelling is alleen van toepassing op 
patiënten die worden beademd via een masker.
Controleer of de bevochtiger vlak staat en of de bodem van de kamer volledig met water is bedekt.
Gebruik zelfvullende kamers voor een meer constante bevochtiging.

Bevochtiger

Zorg dat de slangen lager liggen dan de patiënt.

Verwijder bij overmatige condensvorming het onverwarmde verlengstuk, met name bij 
het gebruik van warmtestralers.

Zorg dat de vochtvanger zich op het laagste punt van het systeem bevindt.

Zorg dat er alleen een vochtvanger wordt geplaatst in het expiratoire deel.

Slangen

Zorg dat er zich geen airconditioningstoestel direct boven het bevochtigingssysteem bevindt.

Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tijdens instelling en toepassing gelijk is.

Installatie voor een NICU

Controleer of temperatuursondes goed aangedrukt zijn.

Zorg dat de temperatuursonde zich niet in de couveuse bevindt als de temperatuur 
in de couveuseruimte hoger is dan 33 °C.

Controleer of de sonde niet wordt geblokkeerd door secretie of condensvocht.

Zorg dat de temperatuursonde niet wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur 
(verwarmingstoestel, airconditioning of couveuse). Als het niet mogelijk is de warmtebron 
te verwijderen, gebruik dan een isolatiekap.

Temperatuursonde

Disclaimer:
Alle genoemde aspecten zijn enkel bedoeld als aanbeveling. De grafische voorstellingen in dit document zijn 
vereenvoudigde weergaven en komen niet overeen met de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend ten aanzien van de volledigheid van de controlelijst. Voor verder advies kunt u contact opnemen met uw 
Dräger-vertegenwoordiger of een contactpersoon van Fisher & Paykel.


