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Verklarende woordenlijst
24-uursklok

Het bewakingssysteem toont de tijd op het scherm door middel van een 24-uursklok. De notatie
is uu:mm:ss (uren:minuten:seconden) zonder ‘a.m.’ of ‘p.m.’ Op een 24-uursklok begint elke dag om
00:00:00 (middernacht). 01:00:00 is 1 uur ’s nachts, 02:00:00 is 2 uur ’s nachts enzovoort. 12:00:00
is 12 uur ‘s middags. De klok gaat door met 13:00:00 voor 1 uur ’s middags enzovoort tot 23:59:59
(1 seconde voor middernacht). Dan begint de klok opnieuw bij 00:00:00. Voorbeeld: 16:30:00 is
hetzelfde als 4:30 p.m.

Bewakingssysteem

Het apparaat dat in deze handleiding voor thuisgebruik wordt beschreven en dat wordt gebruikt
om de SpO2 en de hartslag van een patiënt te meten.

BPM

‘Beats per minute’ (slagen per minuut). Een standaardmaateenheid voor hartslag (pulsfrequentie).

Brandbaar

Kan vlam vatten en snel ontbranden. Voorbeelden van brandbare materialen zijn diesel, propaan
en aardgas.

Frequentie

Een maat voor wisselstroom (AC) die aangeeft hoe vaak de stroom per seconde van richting
verandert en teruggaat naar zijn oorspronkelijke richting. De maateenheid is hertz (Hz). Om
te functioneren of de batterij op te laden heeft het bewakingssysteem voeding nodig van een
stopcontact dat 100-240 volt AC (VAC) levert met een frequentie van 50/60 Hz (hertz). Zie ook
‘Voltage’.
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Hartslag

Het aantal keren dat het hart slaat, gewoonlijk gemeten per minuut.

Mantelzorger

De persoon die voor de patiënt zorgt en de metingen van het bewakingssysteem en de plaatsing
van de sensor controleert.

Omgevingslicht

Het licht in de omgeving van de patiëntsensor. Felle lichtbronnen in de omgeving, zoals tlverlichting, infraroodlampen en direct zonlicht kunnen de werking van een SpO2-sensor verstoren.

Puls-BPM of
pulsfrequentie (PF)

Pulsfrequentie. Een maat voor het aantal keren dat het hart per minuut slaat. Pulsfrequentie wordt
ook hartslag, slagen per minuut of BPM genoemd.

SatSecondsTM

Deze functie van NellcorTM-bewakingssystemen bepaalt of een alarm optreedt wanneer de
SpO2-waarde van een patiënt buiten het vooraf ingestelde alarmbereik komt. Soms komt de
SpO2-waarde van een patiënt maar net of kort buiten het vooraf ingestelde bereik. In dergelijke
gevallen heeft de patiënt mogelijk geen medische zorg nodig. De SatSecondsTM-functie beoordeelt
deze gevallen en bepaalt of een alarm moet worden gegeven. Opmerking: deze functie is niet
beschikbaar voor thuisgebruik; als de SpO2-waarde van een patiënt buiten het ingestelde bereik
komt, wordt altijd een alarm gegeven.
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Sensor

Een accessoire dat wordt gebruikt om patiëntinformatie te verzamelen en naar het
bewakingssysteem te sturen. De sensor verzamelt meetwaarden door de hartslag van de patiënt
en de hoeveelheid zuurstof in het bloed van de patiënt te meten en deze informatie naar het
bewakingssysteem te sturen.

Sensorlocatie

De plaats op het lichaam van de patiënt waar de sensor wordt aangebracht, zoals een vinger, een
teen, een oorlel of het voorhoofd.

SpO2 (%SpO2)

Een schatting van de hoeveelheid zuurstof in het bloed zoals gemeten door het
bewakingssysteem.

Voltage (spanning)

Een maat voor de elektrische capaciteit van een apparaat of stroomvoorziening. De spanning zorgt
ervoor dat er een elektrische stroom door een draad loopt om een elektrisch apparaat te voeden.
Het voltage kan DC (gelijkstroom) of AC (wisselstroom) zijn. Om te functioneren of de batterij op te
laden heeft het bewakingssysteem voeding nodig van een stopcontact dat 100-240 volt AC (VAC)
levert met een frequentie van 50/60 Hz (hertz). Zie ook ‘Frequentie’.

Zorgverlener

De medisch beroepsbeoefenaar die u begeleidt bij het bewaken van de patiënt en het gebruik
van het bewakingssysteem thuis. Deze persoon kan de arts of verpleegkundige zijn die de patiënt
behandelt, of een andere medisch beroepsbeoefenaar.

Zuurstofsaturatie
(saturatie)

Een maat voor het percentage zuurstof dat in het bloed van de patiënt circuleert. Zuurstofsaturatie
wordt ook aangeduid als SpO2 of %SpO2.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Welkom

D

eze handleiding is bedoeld voor de (mantelzorger
van de) patiënt die het Nellcor™ SpO2patiëntbewakingssysteem aan het bed (PM100N) gebruikt.
WAARSCHUWING – Lees deze handleiding helemaal
door voordat u het bewakingssysteem gaat gebruiken.
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het
voorkomen van letsel en het correcte gebruik van het
bewakingssysteem.

Wat doet het bewakingssysteem?
Het bewakingssysteem is bedoeld voor het meten van de
hartslag (pulsfrequentie) en de hoeveelheid zuurstof in het
bloed van de patiënt. Als een van deze metingen boven of
onder een vooraf ingestelde grenswaarde komt, waarschuwt
het bewakingssysteem u via een geluidsalarm, een zichtbare
indicator en een knipperend getal.
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Sensoraansluiting

Aan-uitknop

2

Beknopte gebruiksaanwijzing

6

Draai-/drukknop

3

Knop Alarm stilzetten

7

Bewakingsscherm

4

Knop Home

8

Sensor
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Waarom gebruikt u het bewakingssysteem?

Welke rol hebt u als mantelzorger?

Het Nellcor™ SpO2-patiëntbewakingssysteem aan het bed
wordt voorgeschreven voor thuisgebruik, om een patiënt of
mantelzorger in staat te stellen de SpO2-waarde en hartslag
van de patiënt te bewaken en informatie te verschaffen
aan de zorgverlener van de patiënt. Uw zorgverlener kan
dit apparaat voorschrijven op basis van uw behoefte aan
medische zorg.

•• Het bewakingssysteem in- en uitschakelen
•• De sensor aanbrengen
•• Reageren op alarmsignalen
•• Contact opnemen met de zorgverlener bij vragen of
zorgen

Het bewakingssysteem kan worden gebruikt voor patiënten
van alle leeftijden: baby’s, kinderen en volwassenen. Uw
zorgverlener schrijft het apparaat en de geschikte NellcorTMsensor voor, op basis van de grootte en leeftijd van de
patiënt.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Welke rol heeft de zorgverlener?

Als u vragen hebt over de informatie in deze handleiding,
kunt u die aan uw zorgverlener stellen.

De zorgverlener is een medisch beroepsbeoefenaar die:
•• een bewakingssysteem en sensoren voorschrijft voor
gebruik bij u thuis;

Voordat u het bewakingssysteem thuis of op
reis gebruikt

•• alarmgrenzen en andere instellingen voor de patiënt
instelt;

Uw zorgverlener bepaalt of u met het bewakingssysteem
kunt reizen.

•• u leert hoe u het bewakingssysteem en de sensoren moet
gebruiken;

Als u het bewakingssysteem thuis of op een andere locatie
wilt gebruiken, moet u er zeker van zijn dat u toegang hebt
tot een stopcontact om het bewakingssysteem te laten
functioneren of de batterij op te laden. Het stopcontact
moet geaard zijn en het vereiste voltage en de vereiste
frequentie leveren (100-240 VAC, 50/60 Hz, 45 VA). Neem bij
twijfel contact op met uw zorgverlener.

•• u helpt bij het bewaken van de patiënt en al uw vragen
beantwoordt;
•• de bewakingsresultaten en de toestand van de patiënt
beoordeelt;
•• ervoor zorgt dat het bewakingssysteem goed werkt;
•• regelmatig contact opneemt om te controleren of het
bewakingssysteem aan de behoeften van de patiënt
voldoet.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Als u het bewakingssysteem moet opslaan

Let op – Sluit het bewakingssysteem niet aan op een
stopcontact dat met een wandschakelaar wordt bediend.
Onbedoeld gebruik van de wandschakelaar kan de stroom
naar het bewakingssysteem onderbreken. Wanneer de
schakelaar op uit staat, werkt het systeem op batterijvoeding
en blijft het niet opgeladen.

Als u het bewakingssysteem moet opslaan, kunt u het in een
droge, schone ruimte bij u thuis opslaan.

Recyclen en afvoeren
Het recyclen of afvoeren van onderdelen en accessoires
van het bewakingssysteem is onderworpen aan lokale en
regionale voorschriften. Uw zorgverlener zal aangeven of en
hoe u onderdelen en accessoires van het bewakingssysteem
kunt afvoeren. Neem bij twijfel contact op met uw
zorgverlener.

Als uw zorgverlener aangeeft dat u het bewakingssysteem
mee moet nemen wanneer u op reis gaat, kunt u het op
batterijvoeding gebruiken op uw bestemming en overal
waar een geschikt stopcontact beschikbaar is. Als u vliegt,
moet u nagaan of in het bagageruim een normale luchtdruk
heerst. Als dit het geval is, kunt u het bewakingssysteem in
uw ruimbagage meenemen. Als in het bagageruim geen
normale luchtdruk heerst, moet u het bewakingssysteem in
uw handbagage meenemen.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Veiligheidsinformatie

Voordelen van gebruik van het apparaat

schokken met zich mee. Verkeerd gebruik kan een
elektrische schok veroorzaken. Onder verkeerd gebruik
valt onder meer: het gebruik van een niet-compatibele
batterij, gebruik terwijl het batterijdeksel verwijderd
is of stroomdraden zichtbaar zijn door beschadigde
kabels, het morsen van vloeistof op het apparaat of het
gebruik van een stopcontact dat niet aan de eisen van
het apparaat voldoet. Elektrische apparatuur is gevoelig
voor elektrische interferentie van elektrische apparaten.
Wees bedacht op apparaten die het bewakingssysteem
kunnen beïnvloeden. Dit zijn onder meer: mobiele
telefoons, radiozenders, motoren, telefoons, lampen,
elektrochirurgische apparaten, defibrillatoren en andere
apparaten. Neem contact op met uw zorgverlener
als u niet zeker weet hoe u bronnen van elektrische
interferentie kunt vermijden.

Wanneer het apparaat op voorschrift van een zorgverlener
voor bewaking in de thuissituatie wordt gebruikt, kunnen
veranderingen in lichamelijke symptomen sneller worden
gemeld, zodat er sneller kan worden ingegrepen.

Risico’s van gebruik van het apparaat
•• Het bewakingssysteem bevat elektrische onderdelen.
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandbare
stoffen. In zeldzame gevallen kan zich een explosie
voordoen of brand uitbreken wanneer het apparaat wordt
blootgesteld aan open vuur of verwarmingselementen.
•• Het bewakingssysteem gebruikt elektriciteit en
elektrische onderdelen. Deze onderdelen brengen
bij correct gebruik een minimaal risico op elektrische

Ondersteuning 1.800.635.5267
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•• Het bewakingssysteem moet worden gebruikt met
een compatibele, voorgeschreven sensor. In sommige
gevallen werkt de sensor mogelijk niet goed, namelijk als
de sensor beschadigd is, geen goede verbinding maakt
of van de patiënt is losgeraakt, of als de patiënt te veel
beweegt. Sommige patiënten kunnen last krijgen van
huidirritatie op de plaats waar de sensor is aangebracht
als deze niet regelmatig wordt verplaatst.

•• Het scherm van het bewakingssysteem bevat giftige
chemicaliën. Deze chemicaliën komen niet in aanraking
met de patiënt of mantelzorger, tenzij het scherm breekt.
Raak een gebroken scherm niet aan, om contact met
giftige chemicaliën te voorkomen.
•• Het bewakingssysteem moet op een stevige ondergrond
naast de patiënt worden geplaatst. Het apparaat moet
tijdens transport stevig worden vastgehouden en tijdens
gebruik veilig zijn geplaatst. Als het apparaat valt, kan er
letsel bij de patiënt of mantelzorger of schade aan het
apparaat ontstaan.

•• Het bewakingssysteem kan op batterijvoeding worden
gebruikt. Als de batterij bijna leeg is, klinkt een alarm.
Het bewakingssysteem wordt uitgeschakeld wanneer de
batterij helemaal leeg is.

•• Het bewakingssysteem is voor diverse omgevingen
getest. In extreme omstandigheden werkt het apparaat
mogelijk niet goed. Dergelijke omstandigheden
zijn onder meer: extreme temperaturen, extreme
warmteophoping en bepaalde omstandigheden met fel
licht. Bovendien kan het scherm van het apparaat bij fel
licht moeilijk leesbaar zijn.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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13

PM100N Handleiding voor thuisgebruik

•• Wanneer de SpO2-waarde of de hartslag van de patiënt
buiten het door de zorgverlener ingestelde bereik komt,
treedt een alarm in werking. Als u het geluidsalarm niet
hoort, kan het zijn dat de luidspreker defect is of dat de
gebruiker het volume tot onder de gehoorgrens heeft
verlaagd of de functie ‘Alarm stilzetten’ heeft gebruikt.
Luister of u bij het inschakelen van het bewakingssysteem
de geluidstonen hoort, om te controleren of de
luidspreker goed werkt.

Opmerking: Wees voorzichtig als u het
bewakingssysteem aansluit op een stopcontact
dat verbonden is met een lichtschakelaar. Wanneer
de schakelaar op uit staat, werkt het systeem op
batterijvoeding en blijft het niet opgeladen.
•• Het systeem bewaakt de gemeten SpO2-waarde en
hartslag van de patiënt. Bepaalde patiëntgebonden
factoren kunnen invloed hebben op het vermogen
van het apparaat om de SpO2-waarde en hartslag te
meten. Deze factoren zijn onder meer: disfunctionele
hemoglobine, arteriële kleurstoffen, slechte doorbloeding
of donker gekleurde huid. Neem contact op met uw
zorgverlener als u niet zeker weet of een van deze
factoren op u van toepassing is.

•• Onderhoud aan het apparaat mag uitsluitend door
bevoegd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Het
apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden. Pogingen om thuis
onderhoud uit te voeren aan het apparaat kunnen ertoe
leiden dat het niet goed werkt.

•• De sensor wordt met een kabel aangesloten op het
bewakingssysteem. Het bewakingssysteem wordt ook
met een kabel aangesloten op het stopcontact. Zorg dat u
alle kabels zorgvuldig plaatst, om het risico op verstikking
of struikelen te beperken.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Uw apparaat is uitgerust met voorzieningen waarmee
bepaalde functies kunnen worden uitgevoerd waar de
patiënt baat bij heeft. Om ten volle van het apparaat te
kunnen profiteren, moet u bij het gebruik ervan echter van
een aantal zaken op de hoogte zijn.

WAARSCHUWINGEN – Wat u
moet doen om ernstig letsel te
voorkomen
WAARSCHUWING – Lees deze handleiding voor thuisgebruik
helemaal door voordat u het bewakingssysteem gaat
gebruiken. Deze handleiding bevat belangrijke informatie
over het voorkomen van letsel en het correcte gebruik van
het bewakingssysteem.

Veiligheidssymbolen
WAARSCHUWING
Waarschuwt u voor een situatie die tot de dood
of ernstig letsel kan leiden als deze niet wordt
vermeden.

WAARSCHUWING – Neem contact op met uw zorgverlener
wanneer u een alarm hoort. De patiënt heeft mogelijk
onmiddellijk medische zorg nodig.

Let op

WAARSCHUWING – Gebruik het bewakingssysteem niet in
de nabijheid van brandbare stoffen. Dit kan een explosie of
brand veroorzaken.

Waarschuwt u voor een situatie die tot licht of
matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot
schade aan de apparatuur of andere voorwerpen
kan leiden als deze niet wordt vermeden.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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WAARSCHUWING – Raak het lcd-scherm niet aan wanneer
het gebroken is. Het scherm bevat giftige chemicaliën die
gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid.

WAARSCHUWING – Gebruik nooit een andere batterij
dan de met het bewakingssysteem meegeleverde batterij.
Batterijen die niet compatibel zijn, kunnen een elektrische
schok veroorzaken.

WAARSCHUWING – Laat kabels niet los liggen, aangezien
dit tot struikelen of verstikking kan leiden.

WAARSCHUWING – Dompel het bewakingssysteem of de
voorgeschreven sensor niet onder in vloeistof en maak ze
niet nat. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING – Zet het bewakingssysteem niet op een
plaats waar het op de patiënt kan vallen. Dit kan letsel bij de
patiënt en schade aan het bewakingssysteem veroorzaken.

WAARSCHUWING – Krimp de sensorkabel of het netsnoer
niet; dit kan beschadiging veroorzaken. Beschadigde kabels
kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden
en het risico op elektrische schokken verhogen.

WAARSCHUWING – Zorg dat u het bewakingssysteem niet
aan de sensor of sensorkabel optilt of draagt. Dit kan ertoe
leiden dat de sensor losraakt en het bewakingssysteem valt,
wat letsel bij de patiënt of mantelzorger en schade aan het
bewakingssysteem kan veroorzaken.

WAARSCHUWING – Reinig het bewakingssysteem nooit
zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Door de
stekker in het stopcontact te laten, verhoogt u het risico op
een elektrische schok.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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16

PM100N Handleiding voor thuisgebruik

WAARSCHUWING – Gebruik geen bewakingsapparatuur
of sensor die er beschadigd uitziet. Gebruik van een
beschadigd bewakingssysteem of een beschadigde sensor
kan leiden tot onjuiste metingen.

•• De sensor aanbrengen met behulp van tape of andere
kleefmiddelen

WAARSCHUWING – Gebruik nooit andere accessoires dan
die door uw zorgverlener zijn voorgeschreven. Gebruik van
incompatibele accessoires kan leiden tot onjuiste metingen
of verhoogde elektromagnetische interferentie naar het
bewakingssysteem of van het bewakingssysteem naar
andere elektronische apparaten.

Raadpleeg uw zorgverlener als u niet zeker bent van het
juiste gebruik van de sensor.

•• De sensor langer dan aanbevolen op dezelfde plaats laten
zitten

WAARSCHUWING – Gebruik sensoren die alleen voor
eenmalig gebruik bedoeld zijn niet opnieuw. Dit kan leiden
tot onjuiste metingen. Raadpleeg uw zorgverlener als u
niet zeker weet of de voorgeschreven sensor alleen voor
eenmalig gebruik bedoeld is.

WAARSCHUWING – Voorkom onjuist aanbrengen of
gebruik van de sensor. Onjuist gebruik kan leiden tot
weefselbeschadiging of onjuiste metingen. Enkele
voorbeelden van onjuist aanbrengen zijn:

WAARSCHUWING – Bepaalde lichamelijke factoren kunnen
invloed hebben op de berekening van de SpO2-waarde en
de hartslag. Deze factoren zijn onder meer: disfunctionele
hemoglobine, arteriële kleurstoffen, slechte doorbloeding
en donker gekleurde huid. Neem contact op met uw
zorgverlener als u niet zeker weet of een van deze factoren
op u van toepassing is.

•• Te strak aanbrengen van de sensor (te veel druk)
•• De sensor omwikkelen met een ander materiaal

Ondersteuning 1.800.635.5267
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WAARSCHUWING – Gebruik het bewakingssysteem niet in
situaties waarin de patiënt overmatig beweegt, als de sensor
verkeerd is aangebracht en in bepaalde omstandigheden
met fel licht. Deze omstandigheden kunnen de
pulsoxymetriemetingen en pulssignalen beïnvloeden.

Let op – Wat u moet doen om
andere schade te voorkomen
Let op – Gebruik of bewaar het bewakingssysteem
niet onder omstandigheden die buiten de vermelde
bereikwaarden vallen. Gebruik of opslag onder
omstandigheden buiten de vermelde bereikwaarden kan
leiden tot een slechte werking van het bewakingssysteem.

•• Bedek de sensorlocatie bij fel licht met materiaal dat het
licht blokkeert (omwikkel de sensor niet).
WAARSCHUWING – Verricht op geen enkele manier
onderhoud aan het bewakingssysteem, met uitzondering
van de aanbevolen reiniging, omdat dit tot schade aan het
bewakingssysteem of onjuiste metingen kan leiden. Alleen
gekwalificeerd personeel mag om welke reden dan ook
aan interne onderdelen komen. Neem contact op met uw
zorgverlener als u vragen hebt.

Transport en opslag

Gebruik

Temperatuur

-20 ºC tot 60 ºC
(-4 ºF tot 140 ºF)

5 ºC tot 40 ºC
(41 ºF tot 104 ºF)

Atmosferische
druk

50 kPa tot 106 kPa
(14,7 inch Hg tot
31,3 inch Hg)

58 kPa tot 103 kPa
(17,1 inch Hg tot
30,4 inch Hg)

Relatieve luchtvochtigheid

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Let op – Het bewakingssysteem kan op batterijvoeding
werken. Het bewakingssysteem geeft zichtbare en hoorbare
alarmen als de batterij bijna leeg is. Het alarm voor
batterij bijna leeg zal korter klinken naarmate de batterij
ouder is. Wanneer de batterij helemaal leeg is, wordt het
bewakingssysteem uitgeschakeld en worden de SpO2 en de
hartslag niet langer gemeten.

Let op – Bedek/blokkeer de luidsprekergaten niet, zet het
geluidsalarm niet stil en verlaag het volume ervan niet. Dit
kan de veiligheid van het bewakingssysteem aantasten,
omdat de alarmen mogelijk niet worden gehoord.
Let op – Verlaag het instelbare alarmvolume niet tot
onder de gehoorgrens van de patiënt of mantelzorger.
Verlaging van het alarmvolume kan de veiligheid van het
bewakingssysteem aantasten, omdat de alarmen mogelijk
niet worden gehoord.

Let op – Sluit het bewakingssysteem niet aan op een
stopcontact dat met een wandschakelaar wordt bediend.
Onbedoeld gebruik van de wandschakelaar kan de stroom
naar het bewakingssysteem onderbreken. Wanneer de
schakelaar op uit staat, werkt het systeem op batterijvoeding
en blijft het niet opgeladen.

•• Om te controleren of de luidsprekers goed werken
luistert u of u de geluidstonen hoort bij het inschakelen
van het bewakingssysteem (zie ‘Het bewakingssysteem
inschakelen’ op pagina 26).

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Let op – Bedek het bewakingssysteem niet, omdat dit kan
leiden tot extreme warmteophoping.
Let op – Voorkom mogelijke storing door bronnen
van elektronische interferentie zoals: mobiele
telefoons, radiozenders, motoren, telefoons, lampen,
elektrochirurgische apparaten, defibrillatoren en andere
apparaten. Interferentie kan leiden tot onjuiste metingen.
Neem contact op met uw zorgverlener als u niet zeker weet
of uw apparaat goed werkt.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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3

V

Het bewakingssysteem voorbereiden voor gebruik
De onderdelen van het bewakingssysteem

oer de volgende stappen uit om het bewakingssysteem
voor te bereiden voor gebruik bij de patiënt:

•• Identificeer de onderdelen van het bewakingssysteem.
•• Kies een plaats voor de monitor in de buurt van een
stopcontact.
•• Sluit een sensor aan op het bewakingssysteem en breng
de sensor aan op de patiënt.
•• Schakel het bewakingssysteem in.
•• Verifieer de werking.
•• Schakel het bewakingssysteem uit.
1
2
3
4

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Sensoraansluiting
Beknopte gebruiksaanwijzing
Knop Alarm stilzetten
Knop Home

5
6
7
8

Aan-uitknop
Draai-/drukknop
Bewakingsscherm
Sensor

PM100N Handleiding voor thuisgebruik

Extra aansluitingen

1

1

Serviceaansluiting (alleen gebruiken wanneer uw
zorgverlener daar instructies voor geeft)

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Netsnoeraansluiting
Communicatiepoort (alleen gebruiken wanneer uw
zorgverlener daar instructies voor geeft)
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Hoe gebruikt u de knoppen en de
draaiknop?

Draaiknop: Draai aan deze knop om selecties op het
scherm te markeren of een waarde in het menu te
verhogen of te verlagen. Druk vervolgens op de knop om
een selectie te maken of te bevestigen.

Knop Alarm stilzetten: Druk één keer op
deze knop om het alarmgeluid tijdelijk uit te
schakelen.
Knop Home: Druk één keer op deze knop
om het menu Opties weer te geven. Wanneer
een menu wordt weergegeven, drukt u één
keer op deze knop om terug te keren naar het
hoofdscherm.
Aan-uitknop: Houd deze knop ingedrukt om
het bewakingssysteem in of uit te schakelen.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Kiezen voor netvoeding of batterijvoeding

•• Voor netvoeding: Steek het ene uiteinde van het
netsnoer (meegeleverd) in de achterkant van het
bewakingssysteem (omcirkeld in de afbeelding). Steek
het andere uiteinde van het snoer in een stopcontact.
Kijk op de indicatoren voor netvoeding en batterijlading
op het voorpaneel om te zien of het bewakingssysteem
stroom ontvangt.
•• Voor batterijvoeding: Haal het netsnoer uit het
stopcontact en (optioneel) uit de achterkant van het
bewakingssysteem.
Kijk na inschakelen van het bewakingssysteem of u een
groen batterijpictogram op het scherm ziet, dat aangeeft
dat het bewakingssysteem op batterijvoeding werkt.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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De sensor aansluiten op het bewakingssysteem

3. Sluit de vergrendeling over de sensorconnector.
Controleer of de vergrendeling volledig gesloten is.

1. Steek de connector van de verlengkabel stevig in de
SpO2-aansluiting op het bewakingssysteem. De
connector past maar op één manier.

De sensor op de patiënt aanbrengen
Breng de voorgeschreven sensor op de juiste locatie op de
patiënt aan (bijvoorbeeld vinger, voorhoofd of voet), zoals
aangegeven door uw zorgverlener.

2. Open de heldere plastic vergrendeling op de
verlengkabel en steek de sensorconnector stevig in de
connector van de verlengkabel. De connector past maar
op één manier.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Het bewakingssysteem inschakelen

Als u geen tonen hoort of als het scherm er niet uitziet zoals
het voorbeeld (getallen kunnen anders zijn), controleert
u of de sensor op de patiënt is aangebracht en op het
bewakingssysteem is aangesloten.

Houd de aan-uitknop ongeveer 1 seconde ingedrukt. De
aan-uitknop, de knop Home en de knop Alarm stilzetten
gaan branden om aan te geven dat het bewakingssysteem is
ingeschakeld.
Luister of u een reeks van drie stijgende tonen hoort, iets
later gevolgd door een hogere toon. Dit is een test voor het
alarmgeluid.

Kijk op het scherm of de weergegeven waarden voor
zuurstofsaturatie (%SpO2) en hartslag (pulsfrequentie,
PF) binnen het bereik liggen dat door uw zorgverlener als
passend voor de patiënt is bepaald (er mogen geen alarmen
zichtbaar of hoorbaar zijn).

Het hoofdscherm van het bewakingssysteem verschijnt om
aan te geven dat het systeem klaar is voor gebruik.

Neem contact op met uw zorgverlener als u niet zeker weet
wat de juiste zuurstofsaturatie- en hartslagwaarden zijn.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Het bewakingssysteem uitschakelen
Houd de aan-uitknop ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Het scherm en de verlichte knoppen gaan uit, om aan te
geven dat het bewakingssysteem is uitgeschakeld.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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4

T

De patiënt bewaken

ijdens het bewaken van de patiënt voert u de
volgende taken uit:

•• Herkennen hoe het hoofdscherm er onder normale
omstandigheden uitziet
•• Alarmen herkennen en erop reageren
•• Signaalinterferentie herkennen en beperken
•• De batterijstatus controleren (als u het
bewakingssysteem op batterijvoeding gebruikt)
•• De instellingen van het bewakingssysteem, zoals
helderheid en volume, desgewenst wijzigen
•• De alarminstellingen desgewenst bekijken

Ondersteuning 1.800.635.5267
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De onderdelen van het hoofdscherm
1. Huidige tijd (uren:minuten:seconden in 24-uursnotatie)
2. Batterijniveau
3. Berichtenzone
4. Huidige SpO2-waarde (zuurstof )
5. Hartslagindicator (pulsbalk)
6. Huidige hartslag (pulsfrequentie, PF; BPM, beats per
minute, slagen per minuut)
7. Indicator voor de thuiszorgmodus
8. Pictogram voor menu Opties

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Als de sensor losraakt van de patiënt
Als de sensor los is van de patiënt, wordt het rechts
afgebeelde scherm weergegeven. Breng de sensor opnieuw
aan.
Neem contact op met uw zorgverlener als dit problemen
oplevert.

Als de sensor losraakt van het
bewakingssysteem
Als de sensor los is van het bewakingssysteem, wordt het
rechts afgebeelde scherm weergegeven.
Steek de sensorconnector stevig in de aansluiting op de
voorkant van het bewakingssysteem.
Neem contact op met uw zorgverlener als dit problemen
oplevert.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Als een hartslagalarm optreedt
Als de hartslag te hoog of te laag is, krijgt de hartslagwaarde
een gele achtergrond en ziet u onder aan het scherm een
bericht. Ook hoort u een alarm.
WAARSCHUWING – Als een hartslagalarm optreedt,
heeft de patiënt mogelijk medische zorg nodig. Neem
onmiddellijk contact op met uw zorgverlener.

Als een SpO2-alarm optreedt
Als de SpO2-waarde te hoog of te laag is, krijgt de SpO2waarde een gele achtergrond en ziet u onder aan het scherm
een bericht. Ook hoort u een alarm.
WAARSCHUWING – Als een SpO2-alarm optreedt, heeft de
patiënt mogelijk medische zorg nodig. Neem onmiddellijk
contact op met uw zorgverlener.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Een alarmtoon stilzetten

Als signaalinterferentie optreedt

U kunt een alarmtoon tijdelijk stilzetten door op de knop
Alarm stilzetten te drukken.

Als het bewakingssysteem geen sterk signaal van de sensor
ontvangt, ziet u het symbool voor signaalinterferentie.

Het symbool voor alarm stilgezet wordt op het scherm
weergegeven.

1. Vraag de patiënt om niet te bewegen.
2. Schakel andere elektronica in de buurt uit.
WAARSCHUWING – Als het interferentiesymbool op
de zijbalk blijft verschijnen, neemt u contact op met uw
zorgverlener. Het bewakingssysteem werkt dan mogelijk niet
correct.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Gebruik van het bewakingssysteem op
batterijvoeding

Batterij vrijwel leeg
Het bericht ‘Batterij vrijwel leeg’ verschijnt en u hoort een
alarm.

Wanneer het bewakingssysteem door de interne batterij wordt
gevoed (dus niet op een stopcontact is aangesloten), wordt
de batterijstatus aangegeven door de volgende symbolen:

WAARSCHUWING – Als de batterij vrijwel leeg is, moet
u onmiddellijk de stekker in het stopcontact steken. Als u
dat niet doet, kan de batterij niet worden opgeladen en
wordt het bewakingssysteem uitgeschakeld.

Batterij in orde
Minder balkjes betekent dat er minder lading over is.

Batterij bijna leeg
Het bericht ‘Batterij bijna leeg’ verschijnt en u hoort een
alarm.
WAARSCHUWING – Als de batterij bijna leeg is, steekt
u de stekker binnen 15 minuten in het stopcontact
om te voorkomen dat het bewakingssysteem wordt
uitgeschakeld.
Opmerking: Het alarm voor batterij bijna leeg zal korter
klinken naarmate de batterij ouder is.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Het volume aanpassen

3. Draai aan de draaiknop om het volume te markeren dat u
wilt wijzigen (Alarm of Puls).

U kunt het volume van de alarmen en de pulstonen als volgt
aanpassen:

4. Druk op de draaiknop. De volume-instelling wordt
gemarkeerd in geel op een zwarte achtergrond, om aan
te geven dat u deze kunt wijzigen.

1. Druk op de knop Home om het menu Opties weer te
geven. Volume is gemarkeerd.

5. Draai aan de draaiknop om het volume aan te passen.
Balkjes die van links naar rechts steeds groter worden,
geven een steeds hoger volume aan.

2. Druk op de draaiknop om Volume te selecteren. Het
scherm Volume verschijnt.

6. Druk op de draaiknop om de aanpassing op te slaan. De
kleur van de instelling verandert weer in wit op blauw.
7. Druk op de knop Home om terug te keren naar het
hoofdscherm.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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De helderheid aanpassen

4. Druk nogmaals op de draaiknop. De helderheidsinstelling
wordt gemarkeerd in geel op een zwarte achtergrond,
om aan te geven dat u deze kunt wijzigen.

U kunt de helderheid van het scherm als volgt aanpassen:
1. Druk op de knop Home om het menu Opties weer te
geven.

5. Draai aan de draaiknop om de helderheid aan te passen.
Balkjes die van links naar rechts steeds groter worden,
geven een steeds hogere helderheid aan.
6. Druk op de draaiknop om de aanpassing van de
helderheid op te slaan. De kleur van de instelling
verandert weer in wit op blauw.

2. Draai aan de draaiknop tot Helderheid gemarkeerd is.
3. Druk op de draaiknop. Het scherm Helderheid verschijnt.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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De alarminstellingen van uw zorgverlener
bekijken

3. Druk op de draaiknop. Het scherm Alarminstellingen
bekijken verschijnt.

U kunt de instellingen bekijken die bepalen wanneer een
alarm voor de patiënt wordt gegenereerd. Uw zorgverlener
stelt deze waarden in op basis van de behoeften van de
patiënt. U kunt de instellingen bekijken, maar niet wijzigen.

U ziet de hoge en lage grenswaarden die uw
zorgverlener heeft ingesteld voor SpO2 (zuurstof ) en PF
(pulsfrequentie = hartslag). Opmerking: De SatSeconds™waarde heeft geen invloed; deze functie is niet
beschikbaar voor thuisgebruik.

1. Druk op de knop Home om het menu Opties weer te
geven.

2. Draai aan de draaiknop tot Alarminstellingen bekijken
gemarkeerd is.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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4. Druk op de knop Home om terug te keren naar het
hoofdscherm.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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5 De sensor vervangen

U

Voorbeelden van plaatsing van de sensor

w zorgverlener kan u helpen bepalen wanneer
de sensor moet worden vervangen of naar een
andere locatie op de patiënt moet worden verplaatst.
Controleer het volgende wanneer een sensor al enige
tijd op de patiënt is aangebracht:
•• De huid van de patiënt onder de sensor wordt
droog, rood of pijnlijk.
WAARSCHUWING – Als de huid geïrriteerd raakt,
verplaatst u de sensor onmiddellijk om verdere
schade aan de huid te voorkomen; neem contact op
met uw zorgverlener.
•• Het kleefmiddel op de sensor plakt niet goed.
•• De sensor komt gemakkelijk los of komt meteen los
nadat u deze op de patiënt hebt aangebracht.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Sensorinformatie
Sommige sensoren worden in een steriele verpakking
geleverd, andere niet. Neem contact op met uw
zorgverlener als u vragen hebt over de sensoren die u
op de patiënt gebruikt.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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6

Het bewakingssysteem en de sensor reinigen

WAARSCHUWING – Als er vloeistof op het
bewakingssysteem wordt gemorst, moet u het
bewakingssysteem onmiddellijk reinigen en droog maken
om onderbreking van de werking te voorkomen. Als er vuil
op het scherm zit waardoor het moeilijk te lezen is, reinigt u
het zodat alle getallen en indicatoren goed te zien zijn.
U kunt het bewakingssysteem desgewenst ook reinigen om
stof of vlekken te verwijderen.
Als uw zorgverlener heeft voorgeschreven dat u de
apparatuur moet desinfecteren, volgt u alle instructies van
de zorgverlener.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Het bewakingssysteem reinigen

3. Veeg alle oppervlakken van het bewakingssysteem
voorzichtig schoon.

Gebruik een van de volgende middelen om het
bewakingssysteem te reinigen:

4. Laat het bewakingssysteem drogen.

•• Een zachte doek bevochtigd met kraanwater,
isopropylalcohol of een oplossing van 10% bleekwater
(raadpleeg uw zorgverlener)
•• Een vochtig doekje (raadpleeg uw zorgverlener)
1. Verwijder de sensor van de patiënt en schakel het
bewakingssysteem uit.
2. Bevochtig een zachte doek met kraanwater,
isopropylalcohol of een oplossing van 10% bleekwater.
Als u niet zeker weet hoe u de oplossing moet maken,
vraagt u dit aan uw zorgverlener. Als de doek doorweekt
raakt met de vloeistof, begint u opnieuw met een droge
doek.

WAARSCHUWING – Spuit, giet of mors geen vloeistoffen op
het bewakingssysteem, de accessoires, de aansluitingen, de
schakelaars of openingen in de behuizing. Dit kan schade
aan het bewakingssysteem veroorzaken.

U kunt ook een door uw zorgverlener aanbevolen
vochtig doekje gebruiken.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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De sensor reinigen

Het bewakingssysteem en de sensor
desinfecteren
Volg de instructies van uw zorgverlener.

Als de sensor herbruikbaar is, zal uw zorgverlener u
instructies geven hoe en hoe vaak deze moet worden
gereinigd.
Als de sensor voor eenmalig gebruik is bestemd, vervangt u
deze regelmatig door een nieuwe volgens de instructies van
uw zorgverlener en voert u de gebruikte sensor af.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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7

H
zijn.

Accessoires

et bewakingssysteem heeft enkele accessoires.
Vraag uw zorgverlener of deze voor u beschikbaar

•• Batterij met een gebruiksduur van 10 of 15 uur,
waarmee het bewakingssysteem langer kan worden
gebruikt voordat de batterij opnieuw moet worden
opgeladen. Het standaard bewakingssysteem heeft
een batterij met een gebruiksduur van 5 uur.
•• Draagtas, waarmee het bewakingssysteem
gemakkelijk kan worden vervoerd.

Ondersteuning 1.800.635.5267
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8

I

Symbolen

n dit hoofdstuk worden de symbolen beschreven
die op de etiketten op het bewakingssysteem staan.
Symbool

Symbool

Beschrijving
Mate van bescherming tegen
binnendringing van vocht en voorwerpen
(IP): Beschermd tegen toegang tot
gevaarlijke onderdelen met een vinger
of vast voorwerp groter dan 12,5 mm.
Beschermd tegen vallende waterdruppels
bij kanteling van het apparaat van maximaal
15° ten opzichte van de normale positie.

Beschrijving
Hulpmiddel dat alleen op medisch
voorschrift verkrijgbaar is
Gebruiksaanwijzing dient te worden
geraadpleegd
Correcte afvoer van afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur

UL-klassering (getest door Underwriters
Laboratories op specifieke eisen voor de VS
en Canada)

Elektrische apparatuur van klasse II

CE-markering – Goedgekeurd voor verkoop
en gebruik in Europa

Ondersteuning 1.800.635.5267
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Symbool

Beschrijving
Gemachtigde in de Europese Unie
Referentiecode (onderdeelnummer)
Fabrikant
Serienummer
Productiedatum
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batterijvoeding 24
beschrijving van
bewakingssysteem 8, 21-22
BPM (beats per minute;
pulsfrequentie) 5, 6, 29

U

O
omgevingscondities 13, 18
onderdelen van
bewakingssysteem 8, 21
opslag 11, 18

H
helderheid aanpassen 35
home (knop) 8, 21, 23, 26
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sensor 7, 8, 21, 25, 30, 38-39
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temperatuur tijdens gebruik 18

mantelzorger, rol van 9

Ondersteuning 1.800.635.5267

transport 10-11, 18

46

PM100N Handleiding voor thuisgebruik

Aantekeningen:

Part No. PT00097665 Rev A (A7467-2) 2019-02
COVIDIEN, COVIDIEN with logo, and Covidien
logo and Positive Results for Life are U.S. and
internationally registered trademarks of
Covidien AG. Other brands are trademarks of a
Covidien company.
™* brands are trademarks of their respective
owners.
© 2014 Covidien. All rights reserved.
Covidien llc, 15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA.
Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore,
Ireland.

0123

www.covidien.com

