
Oefentoets - Medisch rekenen - VERDUNNINGEN - 2

l-. Aanwezig is glucose-oplossing van 40%. Je hebt 20 mL van 4Yo nodig
Hoeveel mL oplossing en hoeveel mL water heb je dan nodig?

2. Actisan 5L wordt gebruikt in ziekenhuizen als desinfectiemiddel ter
bestrijding van bacteriën en gisten. Actisan 5L bevat 55% actief Chloor.

Op de afdeling is 3 liter desinfectiemiddel nodig met 30% actief Chloor,

A. Hoeveel mL moet je gebruiken van de aanwezige Actisan 5L ?

B. Hoeveel mL water moet je toevoegen?

3. Je hebt de beschikking over 250 mL Hibitane 15%. Je hebt L,5 liter
Hibitane 0,sVo nodig.

A. Hoeveel mL Hibitane 15% moet je gebruiken?

B. Hoeveel mL water moet je toevoegen?

4. Je gaat 2 L Waterstofperoxid e 2,5Yo maken uit Waterstofperoxide 5%.

A. Hoeveel mL Waterstofperoxide 5% moet je hiervoor gebruiken?

B. Hoeveel mL water moet je dan toevoegen?
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