
 

Hoe werkt een zuurstofgenerator 
 

Doel  

Het toedienen van zuurstof voor een anesthesie toestel of een zuurstofkooi met 

behulp van een zuurstofgenerator. 

 

Werking 

De zuurstofgenerator is ontwikkeld als vervanger van de 

zuurstofcilinder. Het is een verplaatsbaar apparaat, dat 

de vereiste zuurstof aan de omgevingslucht onttrekt. 

De aangezogen lucht wordt eerst door de uitwendige grof 

filter aan de achterzijde van het apparaat van grof stof 

ontdaan. 

Vervolgens gaat de lucht via een inwendige fijne viltfilter 

en of een bacteriefilter naar het moleculair zeefsysteem. 

Met behulp van twee ingebouwde moleculairzeven wordt 

de zuurstof van de stikstof gescheiden. 

Tijdens het gebruik hoort men hoe de generator van de 

ene zeef naar de andere zeef overschakelt. 

Het resultaat is 92% - 96% zuurstof en 8% - 4 % stikstof. 

Het verschil met zuurstof uit cilinders is te verwaarlozen. 

Bij uitval van elektriciteit stopt de generator. Daarom moet er altijd een 

gebruiksklare zuurstofcilinder bijgeleverd worden. 

De zuurstoffles wordt samen met de 

zuurstofgenerator aan het anesthesie 

toestel aangesloten zodat er gegarandeerd 

zuurstof toegediend kan worden. 

 

De generator moet in een stofvrije ruimte geplaatst worden met voldoende toevoer 

van verse lucht. Rondom de generator moet 15 cm vrije ruimte open blijven. De 

generator mag niet op een hoogpolig tapijt geplaatst worden.  

  

Bij gebruik van een te lange slang (meer dan 10 meter) is er mogelijk verlies van druk. 

Wordt de flow hoger gezet, dan moet men er rekening mee houden dat het percentage 

zuurstof lager wordt. Zolang dat percentage boven de 80% blijft is het geen 

probleem. 

(laat dit eventueel door de leverancier van uw zuurstofgenerator uitzoeken) 

 

 



 

Onderhoud (zie ook de gebruiksaanwijzing):  

De uitwendige groffilter moet periodiek gecontroleerd worden, en min. een keer per 

week gereinigd worden.  

 

De inwendige fijne viltfilter en of de bacteriefilter wordt door de firma vernieuwd.  

De bevochtiger welke er bij geleverd is voor een eventueel gebruik van een 

zuurstofkooi, moet gevuld worden met gedistilleerd water. 

Na ieder gebruik dient het water weggegooid worden om bacteriegroei to voorkomen. 

 

Benodigdheden  

 zuurstofgenerator 

 overdruk filter 

 bevochtiger  

 schone luchtfilters  

 toevoerslang  

 zo nodig tussenslang tussen apparaat en bevochtiger  

 gebruiksaanwijzing  

 randgeaard stopcontact  
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