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Medisch rekenen
6.4 Zuurstoftoediening Opgave 4

De heer Van der Zwaag is zojuist geopereerd. Zijn blindedarm is verwijderd. Hij krijgt 
nog 1 liter zuurstof per minuut toegediend. Jij sluit de heer Van der Zwaag aan op een 
cilinder van 10 liter. De manometer geeft 70 bar aan. Het is 23.00 uur ’s avonds en de 
volgende ochtend om 10.00 uur zal de cilinder vervangen worden.
Vraag:
a. Hoeveel zuurstof kom je tekort of heb je over?
b. Wat geeft de manometer aan om 10.00 uur?

Onthouden
Voordat we de opgave gaan oplossen, zul je het volgende moeten onthouden:
•  Formule: totaal aantal liters zuurstof = druk in bar x inhoud van de cilinder

Let op
•  Zuurstoftoediening is altijd aantal liters per minuut.
•  Reken het totaal aantal minuten uit van 23.00 uur tot 10.00 uur.
•  Reken uit hoeveel liter zuurstof in totaal in de cilinder zit.

•  Teken de verhoudingstabel en zet hierin in het eerste vak het aantal liters en
    daaronder de minuten
•  Het aantal minuten van 23.00 uur tot 10.00 ’s ochtends is: 11 uur x 60 = 660 minuten
•  Schrijf eerst de formule op en zet direct daarachter de getallen, die in de opgave staan

Uitrekenen vraag a.
•  11 uur x 60 = 660 minuten
•  Totaal aantal liters zuurstof = druk in bar x inhoud van de cilinder = 70 x 10 = 700 liter

Het totaal aantal liters zuurstof is 700 en het aantal liters, dat van 23.00 uur tot 10.00 
uur wordt verbruikt is 660. Er blijft dus 700 – 660 = 40 liter zuurstof over.

Dus ook x 660

x 660

Liters          1 liter  660 liter

Minuten     1 min  660 min
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Antwoord
a. Er blijft dus 40 liter zuurstof over.

Uitrekenen vraag b.
Bij deze vraag moet uitgerekend worden welke druk de manometer om 10.00 uur 
aangeeft. Om hier antwoord op te geven moeten we de getallen van de overgebleven 
liters zuurstof in de formule zetten.

totaal aantal liters zuurstof = druk in bar x inhoud van de cilinder
        40 liter                  =     ?          x        10 liter

De bardruk is 40 : 10 = 4 bar

In 2 minuten wordt deze som ook in een korte video uitgelegd.
Kijk op: Ikwilbijles - medisch rekenen – Zuutstoftoediening – opgave 4


