
Voorbeeldprotocol voor gebruik latexvrije producten op de OK 
 
Bron: Latexprotocol Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
(Beenhakker et al., 2003) 
 
Verwijder al het latexhoudend materiaal zo veel mogelijk uit 
de operatiekamer\ 
 
• Gebruik latexvrije onderzoeks-, operatiehandschoenen, 
  gezichtsmaskers en mutsen. In non-woven materiaal zit 
  soms latexhoudende lijm! 
• Gebruik latexvrije infuussystemen en spuiten. 
• Infuusflessen en zakken met een latexhoudende dop of 
  aanprikpunt moeten niet gebruikt worden. Vermijdt ook de 
  aanprikpunten van infuuszakken waarin latex geïsoleerd zit. 
• Overleg met de apotheker welke medicijnen gebruikt kunnen 
  worden. Probeer zoveel mogelijk medicijnen die in een 
  glazen ampul verpakt zitten te gebruiken. 
• Zachte saturatiemeters kunnen latex bevatten. Plak bij 
  twijfel voor het gebruik de vinger of teen af met Tegaderm®. 
  Nelcor® levert nu latexvrije plak saturatiemeters. 
• Gebruik een stuk zwachtel onder de stuwband om het infuus 
  in te brengen. 
• Vastplakken van het infuus e.d. kan gebeuren met: 
  Leucosilk®, Leucopor®, Veca-fix®, Medipor® en Tegaderm®. 
  Zelfs een klein stukje leukoplast® kan een anafylactische 
  reactie veroorzaken. 
• Tensiebanden zijn ook latex/pvc-vrij verkrijgbaar. Zorg dat 
  de verbindingsslang voor bloeddrukmeting, tussen machine 
  en manchet, niet in aanraking met de patiënt komt. 
• Stethoscopen kunnen latexhoudend zijn. 
• Gebruik een latexvrij beademingstoestel (zijn leveranciers 
  van beademingstoestellen terughoudend op de vraag of hun 
  toestel latexvrij is, beschouw deze dan als latexhoudend). 
• Gebruik van een beademingsfilter kan inhalatie van latexdeeltjes 
  voorkomen. 
• Gebruik siliconen beademingsballonnen voor de Watersset. 
  Er zijn latexhoudende ballonnen in de handel die een 
  coating met siliconen hebben. Helaas is niet waar te nemen 
  of die coating niet stuk is. Het Jackson Rees beademingssysteem 
  is in een latexvrije uitvoering verkrijgbaar. Ook zijn 
  latexvrije disposable Waters- en Jackson Rees-systemen te 
  koop en beademingskapjes. Endotracheale tubes kunnen 
  gefixeerd worden met een veterbandje. 
• Indien een lange handschoen nodig, dan een steriel mouwtje 
  met daaroverheen steriele operatiehandschoen gebruiken. 
• Er is een latexvrije Swan-Ganz katheter van de firma 
  Edwards® zonder ballon verkrijgbaar. Probleem bij een 
  Swan-Ganz katheter zonder ballon is het niet ‘balloon 
  floating’ kunnen inbrengen. Daardoor is röntgen 



  doorlichting nodig en is meten van de Wedge pressure 
  onmogelijk. Latexvrije Swan-Ganz katheters en inbrengsets 
  zijn in ontwikkeling. Innumed® heeft een siliconen 
  Swan-Ganz katheter waar wij geen ervaring mee hebben. 
  Gebruik geen centrale lijnen waarbij latexhoudende dopjes 
  mee gesteriliseerd zijn. 
• Neem als team door welke materialen gebruikt gaan worden 
  en wat de eventuele alternatieven zijn. 
  Let op: dit protocol is slechts een voorbeeld van het door het 
  AMC gebruikte latexprotocol. Het kan zijn dat de genoemde 
  Leveranciers inmiddels meer of andere latexvrije varianten van 
  hun producten aanbieden. 


