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Hoe maken we de juiste keuze?

Beademingsfilters
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Beademingsfilters: ‘Wie, wat, waar’?
Indicaties en toepassingen
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Indicaties en toepassingen voor filter/ HME

• Beschermen van patiënten: 

• tegen nosocomiale infecties

• tegen uitdroging van slijmvliezen en warmteverlies

• Beschermen van machines:

• tegen vervuiling/ ‘schimmels’ (sensors, expiratieklep,…)

Beademingsfilters in het operatiecomplex en binnen de IC
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Soorten filters

• Mechanische filters:

• principe van een zeef

• netwerk van microporeuze vezels

• Elektrostatische filters

• Geheel van elektrisch geladen vezels

Alle filters zijn hydrofoob!

Alle beademingsfilters moeten dieptefilters zijn!
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Soorten filters

• Mechanische filters:

• Werken op een ‘mechanische’ manier

• Poriën variëren in grootte en diameter

• Deeltjes worden tegengehouden wanneer

hun diameter de poriegrootte overschrijdt

• Zeef en ‘Brownian movement’ cfr. diffusie

• Diameter

• Willekeurig bewegingspatroon zorgt voor

contact tot ze ‘momentum’ verliezen
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Soorten filters

• Mechanische filters:

• Grotere partikels (> 3.0 µm) nestelen zich

vast op de vezels

• Middelgrote partikels (0.1 – 3.0 µm) botsen

op de vezels in het membraan en worden op-

gevangen

Mechanische filters moeten groter en

een grote dichtheid hebben om te voldoen

aan onze eisen
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Soorten filters

• Elektrostatische filters:

• Netwerk van elektrisch geladen vezels

• Partikels (+/-) bewegen vrij rond en worden door

de statisch geladen deeltjes aangetrokken

• De positief en negatieve ladingen werken als

een soort kleefstof

Elektrostatische filters kunnen dunner en

kleiner worden gemaakt dan mechanische filters
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HME

Heat &

Moisture

Exchanger

• Met name bij mechanische ventilatie zorgt het voor optimale vocht-en

warmte uitwisseling

• Een HME is geen filter!

• Een HME als stand-alone product (kunstneus?)

• Een HME in combinatie met een filter (zowel mechanisch als elektrostatisch)
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Filterspecificaties

• Tidal Volume

• De hoeveelheid lucht die wordt verplaatst in een standaard inhalatie (+/-

0,5l bij volwassenen)

• Filtratie-efficiëntie

• Wordt aangeduid in %. Altijd 99+ %. Vaak vindt u in literatuur een

verschillend aantal negens achter de komma

• Moisture Output

• De hoeveelheid vocht dat door de HME wordt toegevoegd aan de 

ingeademde lucht
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Filterspecificaties

• Moisture loss bij filters

• De hoeveelheid vocht dat door de HME niet wordt gerecupereerd

• Resistance to flow

• Bepaalt in welke mate de lucht doorheen de filter kan. Welke inspanning

noodzakelijk is

• Dead Space

• Het aanwezige volume dat plaats moet maken voor verse lucht. Tidal 

volume van 500ml is geen 500ml verse lucht bv.

• Gewicht en afmetingen van de filter
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Filterspecificaties

• HEPA

• High Efficiency Particulate Airborne

• WOII- test

• De Hepa-test wordt traditioneel gebruikt voor mechanische filters. Eén van de 

moeilijkste tests om te doorstaan.

• Partikelgrootte is de MPPS, ‘Most Penetrating Particle Size’, 0,1µm tot 0,3µm

Testresultaten: bv. 99,97%, wordt niet op deze manier getoond

• HEPA-klasse 13 is het maximum haalbare in beademingsfilters
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Filterspecificaties

• Virustypes cfr. partikelgrootte

• Small

• < 0,1 µm

• Kleine partikels zijn gemakkelijker te onderscheppen cfr. ‘Brownian movement’

• Intermediate

• MPPS 0,1µm tot 0,3µm

• Large

• > 0,3µm
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Beademingsfilters:
In de praktijk: operatiekwartier en ICU
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Operatiekwartier

• Zijde machine:

• Mechanische filter

• Waarom?

• Zijde patient:

• Elektrostatische filter 

of toch mechanisch?

• HME?

• Waarom?
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ICU

• Zijde machine:

• Mechanische filter

• Waarom?

• Zijde patient:

• Elektrostatische filter

• HME?

• Waarom?
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Vragen?
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Bedankt
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