Veiligheidsinformatie

De gevaren van (elektronisch) roken
bij zuurstof voor thuisgebruik

Zuurstof is een reactief gas. Patiënten die
zuurstof thuis gebruiken, mogen daarom
beslist niet roken. Want hoewel zuurstof
niet ontvlambaar is, bevordert zuurstof wel
ontbranding. Er hebben zich incidenten
voorgedaan (onder meer woningbranden)
waarbij patiënten ernstig gewond zijn geraakt of zelfs overleden. De reden was dat zij
thuis rookten en tegelijk zuurstof gebruikten
via een zuurstofconcentrator of –cilinder.
Patiënten die een behandeling met zuurstof
ondergaan, hebben veelal een ziekte die aan
roken is gerelateerd. Sommigen blijven
roken tijdens hun zuurstoftherapie. Roken of
het in de buurt zijn van een energiebron
(zoals een open vlam of batterijoplader) is
gevaarlijk en kan niet samengaan met het
gebruik van zuurstof.

Ook risico’s bij elektronische
sigaretten

Recente ontwikkelingen in niet-roken
programma’s, hebben geleid tot de zogenoemde “elektronische sigaretten”. Deze
sigaretten hebben een elektrisch element dat
een nicotinevloeistof verdampt. Dit element
kan worden aangesloten op een separate
batterijoplader of USB-poort. Deze onderdelen kunnen een ontbranding veroorzaken
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als ze in een door zuurstof verrijkte omgeving worden gebruikt. Dit betekent dat
elektronische sigaretten een ontbranding
kunnen veroorzaken als de patiënt extra
zuurstof thuis gebruikt.

Maatregelen voor veilig gebruik
van elektronische sigaretten bij
zuurstof voor thuisgebruik

Elektronische sigaretten mogen niet worden
gebruikt of opgeladen in de nabijheid van de
patiënt die op dat moment extra zuurstof
gebruikt. Ze mogen ook niet worden gebruikt
of opgeladen dichtbij de zuurstofbron zelf
(een zuurstofconcentrator of –cilinder) als
deze aan of open staat.
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