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REINIG & DESINFECTIEASPECTEN  
SYSTEEMONDERDELEN RELIVOPAN® LACHGASTOEDIENINGSSYSTEEM 
 
 
Doel: 
Dit document beschrijft de reinigings- en desinfectieprocedure voor de verschillende 
onderdelen van het Relivopan lachgastoedieningssysteem, zodanig dat het risico op 
overdracht van micro-organismen via deze onderdelen, bij gebruik bij een volgende patiënt, 
tot een uiterste wordt geminimaliseerd.  
 

Achtergrond: 
De diverse onderdelen van dit systeem zijn weergegeven in onderstaande tabel. Afhankelijk 
van waar het onderdeel is gesitueerd, hoe het wordt gebruikt en hoe groot het 
contaminatierisico is, is een schema opgesteld voor reiniging en / of desinfectie. Daarbij is 
ook rekening gehouden met of het onderdeel al dan niet goed geborgd kan worden 
gereinigd / gedesinfecteerd. Onderdelen waarvan dat niet zo is, zullen disposable gebruikt 
moeten worden.  
 

Dubbelmasker  
-compleet, binnen en buiten 

Kinmasker 

Koppelhuis 

Witte afzuigslang ( 19mm) 

Verdeelblok 

Flowmeter 

Grijze afzuigslang ( 40mm) 

Laminaire pijp 

Rubberen moffen 

Demand valve 

Bacteriefilter 
-demand valve 
-kinmasker 
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Reiniging / desinfectie: 
In onderstaande tabel staat voor elk onderdeel beschreven wat de procedure voor reiniging 
/ desinfectie is, of dat het om disposable onderdelen gaat. 
 

ONDERDEEL PROCEDURE 

Dubbelmasker en alle 
onderdelen van het masker 

Machinale reiniging, desinfectie + drogen (via de CSA)1 

Kinmasker Machinale reiniging, desinfectie + drogen (via de CSA)1 

Koppelhuis en alle onderdelen 
van het koppelhuis 

Machinale reiniging, desinfectie + drogen (via de CSA)1 

Witte afzuigslang ( 19mm) 1] Disposable 
2] Machinale reiniging, desinfectie + drogen (via de 
CSA)1,2 

Verdeelblok Machinale reiniging, desinfectie + drogen (via de CSA)1 

Flowmeter Reinigen met een klamvochtige microvezeldoek3 

Grijze afzuigslang ( 40mm) Reinigen met een klamvochtige microvezeldoek3,4 

Laminaire pijp Reinigen met een klamvochtige microvezeldoek3 

Rubberen moffen Reinigen met een klamvochtige microvezeldoek3 

Demand valve Reinigen met een klamvochtige microvezeldoek3 

Bacteriefilter 
-demand valve 
-kinmasker 

Disposable 
Na elk gebruik weggooien 

 
1. Daar waar van toepassing worden betreffende onderdelen met een aangepast programma (minder 

hoge temperatuur) gereinigd / gedesinfecteerd. De droogtijd (T =max. 70° C) is daarom langer. Houd 
dus rekening met voldoende werkvoorraad. 

2. Voorkeursmethode is disposable. Bij gebruik van een reusable slang gelden strikt de volgende 
voorwaarden: 

a. De slang moet na 200 reinigingsprocessen of anders na 24 maanden worden vervangen. Dat 
vraagt om borging via een registratiesysteem. 

b. De slang mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, dus donker bewaren. 
c. Een slang die geel verkleurd is, moet direct worden vervangen. 
d. Er moet altijd een reserveslang voorhanden zijn. 

NB: Indien bovenstaand niet kan worden gegarandeerd moet er gebruik te worden 
gemaakt van disposable slangen. 

3. Indien er sprake is van visuele verontreiniging met lichaamsvochten is na reiniging desinfectie met 
alcohol 70% nodig, vervolgens laten drogen aan de lucht. 

a. De beoordeling van wel / niet visueel verontreinigd ligt bij de gebruiker. 
4. Is deze slang (in/uitwendig) zichtbaar verontreinigd met lichaamsvochten, dan dient de slang 

machinaal te worden gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd (CSA). 
a. De beoordeling van wel / niet visueel verontreinigd ligt bij de gebruiker. 
b. Er moet altijd een reserveslang voorhanden zijn. 
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Deze procedure is gebaseerd op: 
- Schriftelijke informatie van de leverancier, 13 juni 2019. 
- Informatie van de CSA TSH, 18 juni 2019. 
- Door de leverancier ingevulde checklists Veilig en verantwoord hergebruik van steriele medische 

hulpmiddelen TSH; Puramed.   
- Medicvent. 240000 Flow meter Product Sheet. VS/171212. 
- Medicvent. Manual Double Mask.  REV:2010-11-02/BS. 
- Ultraflow. Analgesic Demand Valve, instructions for use. 702-0038.20, June 2018. 
- Protocol V: onderhoud Anevac P-systeem; Erasmus MC, Geboortecentrum Sophia. 2016. 
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