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Medtronic® is a registered trademark of Medtronic, Inc.
Medtronic® est une marque commerciale déposée de
Medtronic, Inc.
Medtronic® ist eine eingetragene Marke von Medtronic, Inc.
Medtronic® is een geregistreerd handelsmerk van
Medtronic, Inc.
Medtronic® è un marchio registrato della Medtronic, Inc.
FCC Information
The following is communications regulation information on
the Model 37751 Recharger.
FCC ID: LF537751
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
IMPORTANT: Changes or modifications to this product not
authorized by Medtronic, Inc., could void the FCC
Certification and negate your authority to operate this
product.

M924449A008

Rev A

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

Medtronic Confidential
NeuroPatntR00

37751_TOC.fm 10/23/07 2:19 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

Inhoud
Symbolen op de labels 250
1 Inleiding 253
Doel van het apparaat 254
Waarschuwingen 254
Voorzorgsmaatregelen 255
Het gebruik van deze handleiding 258
Onderdelen van het oplaadsysteem 259
Hoe werkt het oplaadsysteem? 262
Knoppen en schermen van de oplader 263
Knoppen van de oplader 263
Schermen van de oplader 264

2 Het oplaadsysteem gebruiken 267
Informatie over de batterijen en het opladen
269

Batterijstatus van de neurostimulator 271

37751 2007-10 Nederlands
M924449A008

Rev A

Inhoud

Oplader en neurostimulator 269
Oplader 269
Neurostimulator 270

247

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

Medtronic Confidential
NeuroPatntR00

37751_TOC.fm 10/23/07 2:19 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

De batterij van de neurostimulator opladen
274
Toebehoren 282
Het opladerhoesje gebruiken 282
De opbergkoffer van het oplaadsysteem
gebruiken 283

Naamplaatje 283
Extra functies (bepaalde
neurostimulatormodellen) 283
De neurostimulator aan- en uitzetten tijdens
het opladen 283

3 Problemen oplossen 287
Schermen van de oplader 288
Waarschuwingsschermen 289
Informatieschermen 293

Mogelijke problemen en oplossingen 301
Hulp voor gebruiker 308

4 Onderhoud 309
Onderhoud van de oplader 310
Inhoud

De batterijen van de oplader controleren
310
De batterijen van de oplader opladen 312

248

Nederlands 37751 2007-10

M924449A008

Rev A

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

37751_TOC.fm 10/23/07 2:19 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

Medtronic Confidential
NeuroPatntR00

Reiniging en onderhoud 315
Veiligheidscontroles en technische controles
317
Verwerking van batterijen en apparatuur 318
Conformiteitsverklaring 318
Specificaties 319

Woordenlijst 321

Inhoud

Index 324

37751 2007-10 Nederlands
M924449A008

Rev A

249

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

Medtronic Confidential
NeuroPatntR03

37751_Sym.fm 10/23/07 2:19 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

Symbolen op de labels
Verklaring van de symbolen op het product
en de verpakking. Controleer het
desbetreffende product om te zien welke
symbolen van toepassing zijn.
Conformité Européenne
(Europese Conformiteit). Dit symbool
betekent dat het apparaat volledig
voldoet aan de AIMD Richtlijn
90/385/EEG (Aangemelde instantie
0123) en de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG.
Het gebruik van dit apparaat kan binnen
Europa onderhevig zijn aan nationale
wetgeving.
Let op: Zie bijgevoegde documentatie

Symbolen op de labels

Serienummer

250

-XX °C
-XX °F

+XX °C
+XXX °F

xx%

Opslagtemperatuur
Relatieve luchtvochtigheidsgraad

xx%

xxxx hPa
xx.x in. Hg

Atmosferische druk

xxx hPa
xx.x in. Hg
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IEC 60601-1/EN60601-1, Apparaat
voldoet aan veiligheidsnorm klasse BF
Niet-ioniserende elektromagnetische
straling
Klasse II-apparatuur
Systeem voldoet aan de desbetreffende
Canadese [C22.2-601.1-M90 (R2001)] en
Amerikaanse (UL 60601-1:2003)
elektrische veiligheidseisen.
Alleen van toepassing voor de VS

Chinese RoHS-logo bij richtlijn SJ/
T11364-2006 betreffende beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur, waarbij het cijfer staat voor de
tijdsduur dat het product milieuveilig
gebruikt kan worden.
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Symbolen op de labels

Niet met het gewone huisvuil weggooien.
Houd u aan de plaatselijk geldende
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Zie http://recycling.medtronic.com voor
instructies voor de juiste verwerking van
dit product.
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Doel van het apparaat
Het oplaadsysteem
Model 37751 van Medtronic is
bedoeld voor het opladen van
oplaadbare neurostimulatoren
van Medtronic. Indicaties,
contra-indicaties, risico's en
voordelen, waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en
informatie over persoonlijke
afstemming van de
behandeling zijn te vinden in
de gebruikershandleiding bij uw
patiëntenprogrammeerapparaat.

Inleiding 1

Waarschuwingen
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• Gebruik de oplader NIET als de wond nog
niet is genezen. De oplader, antenne en
riem/houder zijn niet steriel en kunnen
een infectie veroorzaken wanneer ze met
de wond in contact komen.
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• Gebruik de netvoedingsadapter niet in de
buurt van water of tijdens onweer. Anders
kan een elektrische schok, ernstig letsel
of zelfs de dood het gevolg zijn.

Voorzorgsmaatregelen
• Laad de neurostimulator op zodra het
pictogram voor een bijna lege batterij ( )
op het scherm van het patiëntenprogrammeerapparaat of de oplader
verschijnt. Zo voorkomt u dat de batterij te
ver leeg raakt (zie woordenlijst). Als de
batterij van de neurostimulator te ver leeg
raakt, kan deze niet meer opnieuw
worden opgeladen. In bepaalde gevallen
kan de arts de batterij echter nog
herstellen.

– De batterijfunctie kan worden hersteld,
maar slechts ten dele, waardoor de
batterij vaker moet worden opgeladen.
37751 2007-10 Nederlands
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Inleiding 1

Dit zijn de permanente gevolgen van het
te ver leeg laten raken van de
neurostimulatorbatterij:
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– De batterijfunctie kan niet worden
hersteld, waardoor de neurostimulator
operatief moet worden vervangen.
De batterijfunctie kan niet worden
hersteld omdat:
• De batterij van de neurostimulator
permanent beschadigd is.

Inleiding 1

• De batterij van de neurostimulator al
twee keer eerder te ver leeg geraakt
en hersteld is. De derde keer dat de
batterij te ver leeg raakt, kan deze
niet meer worden gebruikt.
De neurostimulator moet dan
operatief worden vervangen.
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• Stel de oplader of de antenne niet bloot
aan zeer warme [+40 °C, bijvoorbeeld
hete auto, sauna of direct zonlicht] of
koude [–20 °C, bijvoorbeeld koelcel]
omgevingen. De oplader en de antenne
zijn gevoelig voor hoge en lage
temperaturen en kunnen beschadigd
raken.
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• Gebruik uitsluitend het oplaadsysteem
van Medtronic om de oplader op te laden.
Oplaadapparatuur van andere fabrikanten
kan schade veroorzaken aan uw oplaadsysteem.

Inleiding 1

• Het apparaat mag niet worden gebruikt in
de buurt van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas.
De gevolgen van gebruik in de buurt van
ontvlambare gassen of dampen zijn
onbekend.

37751 2007-10 Nederlands
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Het gebruik van deze
handleiding
Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd
te maken met het oplaadsysteem. Als u nog
vragen heeft, kunt u uw arts om uitleg
vragen.
• In Hoofdstuk 1, "Inleiding", worden de
knoppen en schermen van de oplader en
de werking van het systeem beschreven.

Inleiding 1

• In Hoofdstuk 2, "Het oplaadsysteem
gebruiken", wordt de oplader beschreven
en uitgelegd hoe u bepaalde taken
uitvoert.
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• In Hoofdstuk 3, "Problemen oplossen",
worden waarschuwings- en informatieschermen van de oplader beschreven.
Verder wordt hier aangegeven hoe u
eventuele problemen oplost en met wie
u contact moet opnemen in geval van
verlies of een defect.
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• In Hoofdstuk 4, "Onderhoud", vindt u
informatie over het onderhoud van de
oplader, systeemspecificaties en de
batterij.
• Achter in deze handleiding is een
verklarende woordenlijst opgenomen.

Onderdelen van het
oplaadsysteem
Oplader

Netvoedingsadapter

Antenne

Afbeelding 1.1 Onderdelen van het
oplaadsysteem

37751 2007-10 Nederlands
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Inleiding 1

Netsnoer
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Oplader: De oplader is een draagbaar
apparaat waarmee u de batterij in de
neurostimulator kunt opladen. Op de display
van de oplader wordt informatie over het
oplaadsysteem weergegeven.
Netvoedingsadapter en netsnoer:
De netvoedingsadapter wordt gebruikt
om de oplader op te laden met behulp van
netspanning. Als u de neurostimulator moet
opladen en de batterijen van de oplader bijna
leeg zijn, sluit u de oplader aan op de
netvoedingsadapter en voert u een oplaadsessie uit. Het netsnoer van de netvoedingsadapter wordt in een stopcontact gestoken
en het andere snoer wordt aangesloten op de
oplader. De adapter is een universeel
onderdeel.

Inleiding 1

Opmerking: Gebruik uitsluitend de adapter
die door Medtronic bij het oplaadsysteem
wordt geleverd.
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Antenne: De antenne wordt aangesloten op
de oplader om communicatie met de neurostimulator tot stand te brengen.
Nederlands 37751 2007-10
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U kunt de efficiëntie van het opladen tussen
de oplader en de neurostimulator verbeteren
door aan een knop op de antenne te draaien.
Riem: Patiënten bij wie de neurostimulator in
de buik is geïmplanteerd, krijgen een riem
waarmee de antenne tijdens een oplaadsessie recht boven de neurostimulator
gehouden kan worden.
Houder: Patiënten bij wie de neurostimulator
in de borst is geïmplanteerd, krijgen een
houder waarmee de antenne tijdens een
oplaadsessie recht boven de neurostimulator
gehouden kan worden.
Hoesje: De oplader past in een hoesje dat
aan uw riem kan worden bevestigd.

Inleiding 1

Opbergkoffer: De opbergkoffer biedt plaats
aan de oplader, de onderdelen van het
oplaadsysteem en het patiëntenprogrammeerapparaat.
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Hoe werkt het oplaadsysteem?
U gebruikt het oplaadsysteem om de batterij
van de bij u geïmplanteerde neurostimulator
op te laden. De batterijen in de oplader zijn
vergelijkbaar met de oplaadbare batterijen
die vaak in elektronische apparatuur worden
gebruikt. De batterijen van de oplader gaan
doorgaans ongeveer 5 jaar mee, afhankelijk
van uw therapiebehoeften en hoe vaak u de
oplader gebruikt.

Inleiding 1

Oplaadbare batterijen verliezen elke dag een
beetje energie, ook als ze niet worden
gebruikt. U kunt de batterijen van de oplader
opladen met behulp van de netvoedingsadapter.
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Knoppen en schermen van de
oplader
Knoppen van de oplader
De oplader heeft drie knoppen, waarmee u
de oplader kunt bedienen.

OPLADEN/TESTEN STARTEN
OPLADEN STOPPEN

GELUID

Afbeelding 1.2 Knoppen van de oplader

• OPLADEN STOPPEN
:
Hiermee beëindigt of onderbreekt u
het opladen van de neurostimulator.

37751 2007-10 Nederlands
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Inleiding 1

• OPLADEN/TESTEN STARTEN
:
Hiermee start u het opladen van de
neurostimulator.
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• GELUID
: Hiermee zet u de oplader
aan. Als u op de knop GELUID drukt
terwijl de oplader aan staat, worden de
hoorbare statussignalen aan- en uitgezet.

Schermen van de oplader
In Afbeelding 1.3 ziet u de schermen van
de oplader.
Statusrij
Voortgangsrij
Scherm
Oplaadsessie van
neurostimulator

Efficiëntierij

Scherm
Oplaadsessie
van oplader

Afbeelding 1.3 Schermen van de oplader

Inleiding 1

De schermen zijn onderverdeeld in twee of
drie rijen pictogrammen.
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Statusrij – Geeft door middel van pictogrammen informatie over de oplader en
neurostimulator weer.
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Tijdens een oplaadsessie van de neurostimulator of oplader ziet u op de statusrij het
volgende:
• Neurostimulator is aan ( ) of uit ( ). Als
niet bekend is of er stimulatie plaatsvindt,
is dit deel van het scherm leeg.
• Geluid is aan (

) of uit (

).

• Batterijstatus van de oplader
(
, van bijna leeg tot vol).
• De oplader is aangesloten op de
netvoedingsadapter ( ). Als dit niet het
geval is, is dit deel van het scherm leeg.
Voortgangsrij – Geeft de voortgang van de
oplaadsessie aan.

• Een knipperend batterijpictogram ( )
geeft aan dat de neurostimulator wordt
opgeladen.
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Tijdens een oplaadsessie van de neurostimulator ziet u op de voortgangsrij het
volgende:
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Tijdens een oplaadsessie van de oplader ziet
u op de voortgangsrij het volgende:
• Een knipperend batterijpictogram (
geeft aan dat de oplader wordt
opgeladen.

)

• Het stekkerpictogram ( ), wat betekent
dat het netsnoer in het stopcontact zit.

Inleiding 1

Efficiëntierij – Geeft de efficiëntie weer van
het oplaadsignaal tussen de neurostimulator
en de oplader. Hoe meer vakjes zwart zijn,
des te efficiënter is het oplaadsignaal en
des te korter duurt de oplaadsessie van de
neurostimulator (
). Het minst
efficiënte oplaadsignaal wordt aangeduid met
open vakjes. Als u zes of meer open vakjes
ziet (
), moet u de antenne bijstellen
voor een efficiënter oplaadsignaal.
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Dit hoofdstuk bevat informatie
over:
• De batterijen van de
oplader en de
oplaadprocedure.
• De pictogrammen voor de
batterijstatus van de
neurostimulator.
• Het opladen van de
neurostimulator.

Het oplaadsysteem gebruiken 2

• Toebehoren van het
oplaadsysteem.

268

• Optionele functies
van het oplaadsysteem.
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Informatie over de batterijen en
het opladen
Oplader en neurostimulator

• U kunt de neurostimulator en de oplader
gelijktijdig opladen. Volg daarvoor de
instructies voor beide procedures
(“De batterij van de neurostimulator
opladen” op blz. 274 en “De batterijen van
de oplader opladen” op blz. 312)
gelijktijdig op.
• Laad de batterijen in de oplader en de
neurostimulator op voordat ze bijna leeg
zijn.

Oplader
• Naarmate de oplader ouder wordt, zult u
de batterijen vaker moeten opladen.

37751 2007-10 Nederlands
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Het oplaadsysteem gebruiken 2

• Laad de oplader en neurostimulator op,
ook als u deze gedurende langere tijd niet
zult gebruiken.
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• De batterijen van de oplader kunnen na
de fabricage en verzending vrijwel leeg
zijn geraakt. Mogelijk moet u de batterijen
opladen voordat u de oplader voor het
eerst gebruikt.

Neurostimulator

Het oplaadsysteem gebruiken 2

• De efficiëntie van de oplaadsessie is
afhankelijk van hoe goed u de
neurostimulator kunt lokaliseren en hoe
diep de neurostimulator is geïmplanteerd.
Met wat oefening komt u erachter op
welke plaats op uw huid u de oplader en
antenne het beste kunt plaatsen.
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• Als de neurostimulator tijdens het
opladen van de batterij aan staat,
kan de oplaadsessie langer duren.
• Afhankelijk van uw therapiebehoeften kan
het opladen van de neurostimulator per
week één uur tot meer dan 12 uur in
beslag nemen.
• Als u niet voldoende tijd heeft voor een
volledige oplaadsessie, kunt u de
neurostimulator ook gedeeltelijk opladen.
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M924449A008

Rev A

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

Medtronic Confidential
NeuroPatntR03

37751_Ch02.fm 10/23/07 2:21 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

• U kunt de neurostimulator op elk gewenst
moment opladen; u hoeft niet te wachten
totdat de batterij bijna leeg is.
• Afhankelijk van de implantatielocatie van
uw neurostimulator, krijgt u een riem voor
om uw middel of een houder voor om uw
schouder, waarmee de antenne tijdens
een oplaadsessie recht boven de
neurostimulator gehouden kan worden.

Controleer elke dag het ladingsniveau van de
neurostimulatorbatterij met behulp van het
patiëntenprogrammeerapparaat.
Raadpleeg de handleiding bij het
patiëntenprogrammeerapparaat.
De oplader geeft ook aan wanneer u de
neurostimulatorbatterij moet opladen.
Als een van de meldingen in Tabel 2.1 op de
oplader verschijnt, moet u de batterij van de
neurostimulator opladen.
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Batterijstatus van de
neurostimulator
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Tabel 2.1 Wanneer moet de neurostimulator
worden opgeladen?
Als u dit ziet:

Betekent dit:
Het ladingsniveau van de
batterij van de
neurostimulator is laag.
Binnenkort kunt u geen
therapie meer ontvangen.
Laad de batterij van de
neurostimulator op. Druk
op de grijze knop GELUID
op de oplader om de
melding te wissen.

Het oplaadsysteem gebruiken 2

Het ladingsniveau van de
batterij van de
neurostimulator is laag.
Stimulatie is gestopt.
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Laad de batterij van de
neurostimulator nu op.
Druk op de groene knop
OPLADEN/TESTEN
STARTEN om de melding te
wissen.
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Tabel 2.1 Wanneer moet de neurostimulator
worden opgeladen? (vervolg)
Als u dit ziet:

Betekent dit:

Let op: Laad de neurostimulator op zodra het
) op het
pictogram voor een bijna lege batterij (
scherm van het patiëntenprogrammeerapparaat of
de oplader verschijnt. Zo voorkomt u dat de batterij
te ver leeg raakt (zie woordenlijst). Als de batterij
van de neurostimulator te ver leeg raakt, kan deze
niet meer opnieuw worden opgeladen. In bepaalde
gevallen kan de arts de batterij echter nog
herstellen.

• De batterijfunctie kan worden hersteld, maar
slechts ten dele, waardoor de batterij vaker moet
worden opgeladen.
• De batterijfunctie kan niet worden hersteld,
waardoor de neurostimulator operatief moet
worden vervangen. De batterijfunctie kan niet
worden hersteld omdat:
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Dit zijn de permanente gevolgen van het te ver leeg
laten raken van de neurostimulatorbatterij:
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Tabel 2.1 Wanneer moet de neurostimulator
worden opgeladen? (vervolg)
Als u dit ziet:

Betekent dit:

De batterij van de neurostimulator permanent
beschadigd is.
De batterij van de neurostimulator al twee
keer eerder te ver leeg geraakt en hersteld is.
De derde keer dat de batterij te ver leeg raakt,
kan deze niet meer worden gebruikt.
De neurostimulator moet dan operatief
worden vervangen.

Het oplaadsysteem gebruiken 2

De batterij van de
neurostimulator opladen
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Vraag uw arts om advies voordat u de
oplader voor het eerst gebruikt. Wanneer de
neurostimulator moet worden opgeladen,
volgt u de volgende stappen.
Opmerkingen:
• Mogelijk moet u eerst de batterijen van de
oplader opladen voordat u de batterij van
de neurostimulator kunt opladen. Zie
“Onderhoud van de oplader” op blz. 310.
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• Afhankelijk van de configuratie van de bij
u geïmplanteerde neurostimulator, moet u
wellicht meerdere sjablonen
(Afbeelding 2.1) gebruiken om ervoor te
zorgen dat de antenne op de juiste plaats
boven de neurostimulator blijft zitten.
• Afhankelijk van de implantatielocatie van
uw neurostimulator, krijgt u een riem voor
om uw middel of een houder voor om uw
schouder, waarmee de antenne recht
boven de neurostimulator gehouden kan
worden.

• U kunt de antenne rechtstreeks op uw
huid dragen. Als de antenne uw huid
echter irriteert, kunt u de antenne over
dunne onderkleding dragen om uw huid
te beschermen.
1. Voel op uw huid waar de neurostimulator
zich bevindt en bepaal zo de beste plaats
voor de antenne.
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• Breng de antenne niet aan over dikke
kleding of verband.
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2. Maak de riem/houder met de
sjabloon/opening midden boven de
neurostimulator vast (Afbeelding 2.1).
Indien nodig verschuift u de
sjabloon/opening nog iets.

Geïmplanteerde
neurostimulator

Sjabloon

Het oplaadsysteem gebruiken 2

Afbeelding 2.1 Plaats de riem/houder
boven de neurostimulator
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3. Klik de antenne vast in de
sjabloon/opening van de
riem/houder (Afbeelding 2.2).
Antenne

Afbeelding 2.2 De antenne bevestigen
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4. Druk op de groene knop OPLADEN/
TESTEN STARTEN
op de oplader.
a. Op de display van de oplader verschijnt
het scherm Oplader wachten
(Afbeelding 2.3). Dit betekent dat de
neurostimulator en de oplader met
elkaar proberen te communiceren.

b. Zodra het opladen begint, verschijnt
het scherm Oplaadsessie van
neurostimulator. In dit scherm worden
het ladingsniveau van de batterij van
de neurostimulator en de efficiëntie
van de oplaadsessie aangegeven
(Afbeelding 2.4).

37751 2007-10 Nederlands
M924449A008

Rev A

Het oplaadsysteem gebruiken 2

Afbeelding 2.3 Het scherm Oplader wachten
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Efficiëntie
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Ladingsniveau
van de neurostimulatorbatterij

Afbeelding 2.4 Het scherm
Oplaadsessie van neurostimulator

Het oplaadsysteem gebruiken 2

c. Het ladingsniveau van de batterij wordt
tijdens de oplaadsessie steeds
bijgewerkt (Afbeelding 2.5).
Een oplaadsessie kan enkele minuten
tot meer dan 12 uur duren, afhankelijk
van de efficiëntie van het opladen, hoe
vaak u oplaadt en uw therapiebehoeften.

278

Vol

Leeg

Afbeelding 2.5 Batterijniveau
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Opmerkingen:
• Als u de oplaadsessie moet onderbreken,
drukt u op de knop OPLADEN STOPPEN
op de oplader.
• Het kan zijn dat u af en toe een klikkend
geluid hoort tijdens het opladen. Ook is
het mogelijk dat het scherm zich ververst.
Controleer de voortgang van de oplaadsessie door de pictogrammen op de
display van de oplader te bekijken. Als u
zes of meer open vakjes ziet (
),
moet u de antenne bijstellen voor een
efficiënter oplaadsignaal.
a. Draai de knop op de antenne één
kwartslag in een willekeurige richting
(Afbeelding 2.6).
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5.
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Afbeelding 2.6 De knop
van de antenne bijstellen

b. Druk op de groene knop
OPLADEN/TESTEN STARTEN
.
Op de oplader wordt een bijgewerkte
efficiëntiestatus weergegeven.
Het oplaadsysteem gebruiken 2

c. Herhaal stap a en b hierboven totdat
de display van de oplader aangeeft dat
de oplaadsessie efficiënter is.
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Opmerking: De efficiëntie van het
opladen is afhankelijk van factoren als
de implantatiediepte en -locatie, en
verschilt per patiënt. Samen met uw arts
kunt u nagaan wat voor u de best
haalbare efficiëntie is.

Nederlands 37751 2007-10

M924449A008

Rev A

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

37751_Ch02.fm 10/23/07 2:21 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

Medtronic Confidential
NeuroPatntR03

6. Controleer de voortgang van de oplaadsessie regelmatig door de pictogrammen
op de display van de oplader te bekijken.
7. Wanneer de neurostimulator voldoende
is opgeladen, ziet u het scherm
Voldoende batterijspanning
(Afbeelding 2.7).

8. Druk desgewenst op de knop OPLADEN
STOPPEN om de oplaadsessie te
beëindigen. U hoort meerdere tonen als
het geluid is ingeschakeld. Als u wacht
totdat de neurostimulator volledig is
opgeladen, zal op de display van de
oplader het scherm Opladen van
neurostimulator voltooid verschijnen
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Afbeelding 2.7 Het scherm
Voldoende batterijspanning
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(Afbeelding 2.8). Bovendien hoort u
meerdere tonen als het geluid is
ingeschakeld.

Afbeelding 2.8 Het scherm
Opladen van neurostimulator voltooid

Het oplaadsysteem gebruiken 2

9. Klik de antenne los uit de
sjabloon/opening van de riem/houder.
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10. Doe de riem/houder af en bewaar deze
samen met de antenne en oplader in de
opbergkoffer voor het oplaadsysteem.

Toebehoren
Het opladerhoesje gebruiken
Bij de oplader wordt een klein hoesje
geleverd dat u tijdens een oplaadsessie aan
een riem kunt dragen.
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De opbergkoffer van het
oplaadsysteem gebruiken
Bij de oplader wordt een opbergkoffer
geleverd waarin u de oplader met toebehoren
kunt bewaren. In de koffer blijven de
onderdelen schoon en intact.

Naamplaatje

Extra functies (bepaalde
neurostimulatormodellen)
De neurostimulator aan- en uitzetten
tijdens het opladen
Bepaalde neurostimulatormodellen kunnen
met de oplader aan- en uitgezet worden
tijdens een oplaadsessie. Gebruik de twee
knoppen op de zijkant van de oplader om de
neurostimulator aan en uit te zetten.
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Breng een naamplaatje aan op de achterkant
van de oplader voor het geval uw de oplader
kwijtraakt.
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NEUROSTIMULATOR AAN
NEUROSTIMULATOR UIT

Afbeelding 2.9 NEUROSTIMULATOR
AAN- en UIT-knoppen

De neurostimulator aanzetten tijdens het
opladen:
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1. Druk op de knop
NEUROSTIMULATOR AAN
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.

2. Als het geluid is ingeschakeld, luistert u
of u de bevestigende toon hoort.
3. Controleer of het pictogram
Neurostimulator aan ( ) wordt
weergegeven op de display van de
oplader.
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De neurostimulator uitzetten tijdens het opladen:
1. Druk op de knop
NEUROSTIMULATOR UIT

.

2. Als het geluid is ingeschakeld, luistert u
of u de bevestigende toon hoort.

Opmerking: Als u de stimulatie wilt bijstellen
met het patiëntenprogrammeerapparaat
voordat de neurostimulator volledig is
opgeladen, drukt u op de knop
OPLADEN STOPPEN
op de oplader.
Mogelijk moet u de antenne verwijderen
zodat het patiëntenprogrammeerapparaat
kan communiceren met de neurostimulator.
Pas de stimulatie aan met het patiëntenprogrammeerapparaat. Ga verder met de
oplaadsessie door op de knop OPLADEN/
TESTEN STARTEN
te drukken.

37751 2007-10 Nederlands
M924449A008

Rev A

Het oplaadsysteem gebruiken 2

3. Controleer of het pictogram
Neurostimulator uit ( ) wordt
weergegeven op de display van de
oplader.
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Met behulp van dit hoofdstuk
kunt u problemen met het
oplaadsysteem oplossen.
In dit hoofdstuk wordt ook
aangegeven wanneer u
contact moet opnemen met
uw arts of Medtronic.
Opmerking: Neem contact op
met uw arts als u een
probleem niet kunt oplossen
of als het probleem hier niet
wordt beschreven.

Problemen oplossen 3

Schermen van de oplader
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De oplader geeft waarschuwingsschermen
( ) en informatieschermen ( ) weer
waarin informatie over het systeem wordt
gegeven, waarin u wordt gewaarschuwd voor
een probleem met het systeem of waarin
hulp wordt geboden tijdens het gebruik van
de oplader.
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Waarschuwingsschermen
Waarschuwingsschermen ( ) geven aan
dat er een probleem is met de oplader, de
antenne of de neurostimulator. Als het geluid
is ingeschakeld, wordt u met meerdere tonen
op de melding gewezen. Tabel 3.1 bevat een
beschrijving van de waarschuwingsschermen
en instructies (zie de blauwe tekst) voor het
oplossen van het probleem.
Tabel 3.1 Waarschuwingsschermen van
de oplader
Waarschuwingsscherm

Oorzaak en actie

Laad batterij van
neurostimulator
op

Het ladingsniveau van de
batterij van de neurostimulator
is laag. Stimulatie is gestopt.
Druk op de groene knop
OPLADEN/TESTEN STARTEN
om de melding te wissen.
Laad de batterij van de
neurostimulator nu op.
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Tabel 3.1 Waarschuwingsschermen van
de oplader (vervolg)
s

Waarschuwingsscherm

Oorzaak en actie

Let op: Laad de neurostimulator op zodra het
pictogram voor een bijna lege batterij (
) op het
scherm van het patiëntenprogrammeerapparaat of
de oplader verschijnt. Zo voorkomt u dat de batterij
te ver leeg raakt (zie woordenlijst). Als de batterij van
de neurostimulator te ver leeg raakt, kan deze niet
meer opnieuw worden opgeladen. In bepaalde
gevallen kan de arts de batterij echter nog herstellen.
Dit zijn de permanente gevolgen van het te ver leeg
laten raken van de neurostimulatorbatterij:

Problemen oplossen 3

• De batterijfunctie kan worden hersteld, maar
slechts ten dele, waardoor de batterij vaker moet
worden opgeladen.
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• De batterijfunctie kan niet worden hersteld,
waardoor de neurostimulator operatief moet
worden vervangen. De batterijfunctie kan niet
worden hersteld omdat:
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Tabel 3.1 Waarschuwingsschermen van
de oplader (vervolg)
s

Waarschuwingsscherm

Oorzaak en actie

-De batterij van de neurostimulator permanent
beschadigd is.
-De batterij van de neurostimulator al twee
keer eerder te ver leeg geraakt en hersteld is.
De derde keer dat de batterij te ver leeg raakt,
kan deze niet meer worden gebruikt. De
neurostimulator moet dan operatief worden
vervangen.
Laad batterijen
van oplader op

Het ladingsniveau van de
batterijen van de oplader is
onvoldoende om de
neurostimulator op te laden.

Laad batterijen van oplader
nu op.
Neurostimulator
niet compatibel

Uw neurostimulator is niet
compatibel met de oplader:
u kunt de neurostimulator
niet opladen met de oplader.
Neem contact op met uw arts.
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Sluit de oplader aan op de
netvoedingsadapter om de
melding te wissen.

291

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

Medtronic Confidential
NeuroPatntR03

37751_Ch03.fm 10/23/07 2:22 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

Tabel 3.1 Waarschuwingsschermen van
de oplader (vervolg)
s

Waarschuwingsscherm
Neem contact op
met arts

Oorzaak en actie
De neurostimulator heeft het
einde van zijn levensduur
bereikt. Stimulatie is gestopt.

Problemen oplossen 3

Neem onmiddellijk contact op
met uw arts.
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Tabel 3.1 Waarschuwingsschermen van
de oplader (vervolg)
s

Waarschuwingsscherm
Neem contact op
met arts

Oorzaak en actie
Het systeem werkt niet goed.
Mogelijk is de stimulatie
gestopt.
Neem contact op met uw arts
en geef de foutcode door die
op de display van de oplader
wordt weergegeven.

Informatieschermen ( ) geven informatie en
instructies wat u moet doen. Als het geluid is
ingeschakeld, wordt u met meerdere tonen
op de melding gewezen. Druk op de knop
GELUID op de oplader om de melding te
wissen. In Tabel 3.2 worden de
informatieschermen beschreven.
37751 2007-10 Nederlands
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Informatieschermen
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Tabel 3.2 Informatieschermen van de oplader
.

Informatiescherm Beschrijving en actie
Plaats antenne
opnieuw

De communicatie tussen de
oplader en de neurostimulator
kon niet tot stand worden
gebracht of is weer verbroken.
Plaats de antenne opnieuw
boven de neurostimulator en
druk op de groene knop
OPLADEN/TESTEN STARTEN.

Controleer
antenne

De aansluiting van de antenne
op de oplader is los of de
antenne is niet aangesloten.
Controleer of de antenne en
de oplader goed contact
maken. Druk de aansluiting
stevig aan en probeer het
nogmaals.

Problemen oplossen 3

De antenne of oplader moet
mogelijk worden gerepareerd.
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Neem contact op met
Medtronic. Zie de adressen
en telefoonnummers op de
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Tabel 3.2 Informatieschermen van de oplader
(vervolg)
.

Informatiescherm Beschrijving en actie
Ga naar koelere
omgeving; zorg
dat systeem niet
te warm is

De antenne is te warm om goed
te kunnen werken.
Laat de antenne afkoelen.
Bewaar de onderdelen van
het oplaadsysteem op een
koele, droge plaats.
Uw huid is te warm voor een
succesvolle oplaadsessie.
Ga naar een koele plaats,
verwijder overtollige kleding,
laat uw huid afkoelen.

Neem contact op met
Medtronic. Zie de adressen
en telefoonnummers op de
binnenkant van het achterblad van deze handleiding.
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Problemen oplossen 3

De antenne moet mogelijk
worden gerepareerd.
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Tabel 3.2 Informatieschermen van de oplader
(vervolg)
.

Informatiescherm Beschrijving en actie
Opmerking: Dit scherm kan
tijdens een oplaadsessie
verschijnen, zelfs als de
antenne niet warm aanvoelt.
Als dit scherm verschijnt,
stopt het opladen.
Het systeem kan niet goed
functioneren, omdat de
antenne te warm is.
Het opladen wordt weer
hervat zodra de temperatuur
van de antenne voldoende is
afgekoeld.
Opladerinformatie
voor arts

Problemen oplossen 3

AL
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Er is een onjuiste toetsencombinatie ingedrukt. Dit
scherm is bestemd voor de arts.
Druk op de knop OPLADEN
STOPPEN om deze melding te
wissen.
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Tabel 3.2 Informatieschermen van de oplader
(vervolg)
.

Informatiescherm Beschrijving en actie
Laad batterij van
neurostimulator
op

Het ladingsniveau van de
batterij van de neurostimulator
is laag. De stimulatie stopt
binnenkort.
Laad de batterij van de
neurostimulator op met de
oplader.

Het ladingsniveau van de
batterijen van de oplader is
laag.
Laad de batterijen van de
oplader op met behulp van de
netvoedingsadapter.
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Problemen oplossen 3

Laad batterijen
van oplader op
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Tabel 3.2 Informatieschermen van de oplader
(vervolg)
.

Informatiescherm Beschrijving en actie
Voltooi
oplaadsessie
neurostimulator

De batterij van de
neurostimulator is slechts
gedeeltelijk opgeladen.
U heeft de batterij van de
neurostimulator niet volledig
opgeladen. Voltooi
desgewenst het opladen van
de batterij van de neurostimulator met de oplader.

Voltooi oplaadsessie oplader

De batterijen van de oplader zijn
slechts gedeeltelijk opgeladen.

Problemen oplossen 3

U heeft de batterijen van de
oplader niet volledig
opgeladen. Voltooi
desgewenst het opladen van
de batterijen van de oplader
met de netvoedingsadapter.
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Opladen van
neurostimulator
voltooid

De batterij van de neurostimulator bevat voldoende
lading om te kunnen worden
gebruikt.
Druk op de knop GELUID om
de melding te wissen.
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Tabel 3.2 Informatieschermen van de oplader
(vervolg)
.

Informatiescherm Beschrijving en actie
Opladen van
oplader voltooid

De batterijen van de oplader zijn
volledig opgeladen.
Druk op de knop GELUID om
de melding te wissen.

Neem contact op
met arts

Er is een probleem met een
onderdeel van het systeem.

Neem contact op
met arts

Uw neurostimulator moet
worden vervangen, omdat de
stimulatie binnenkort ophoudt.
Neem contact op met uw arts
en geef de melding door die
op de display van de oplader
wordt weergegeven.
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Problemen oplossen 3

Neem contact op met uw arts
en geef de foutcode door die
op de display van de oplader
wordt weergegeven.
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Tabel 3.2 Informatieschermen van de oplader
(vervolg)
.

Informatiescherm Beschrijving en actie
POR

De neurostimulator is gereset.
Neem contact op met uw arts
en geef de melding door die
op de display van de oplader
wordt weergegeven.

POR
Plaats antenne
opnieuw

Met de oplader kunt u de
neurostimulator aan- en
uitzetten. U heeft geprobeerd
de neurostimulator aan of uit te
zetten, maar de communicatie
tussen de oplader en de
neurostimulator is mislukt.

Problemen oplossen 3

Plaats de antenne opnieuw
boven de neurostimulator.
Probeer nogmaals de neurostimulator aan of uit te zetten.
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Mogelijke problemen en
oplossingen
In de volgende tabel wordt beschreven hoe u
problemen kunt oplossen of wanneer u
contact met uw arts moet opnemen.
Het probleem staat in de linkerkolom
(vetgedrukte zwarte tekst). In de rechterkolom worden mogelijke oorzaken van het
probleem vermeld (normale tekst) en wordt
aangegeven hoe u het probleem kunt
verhelpen (vetgedrukte blauwe tekst).

Problemen oplossen 3

Opmerking: Neem contact op met uw arts als
u een probleem heeft dat niet in deze tabel
wordt beschreven of als u enkele malen
tevergeefs heeft geprobeerd het probleem op
te lossen.
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U morst vloeistof op de
oplader, antenne of
netvoedingsadapter.

De batterijen van de oplader zijn bijna leeg.

De display van de oplader
gaat niet aan wanneer u
de neurostimulator
probeert op te laden.

Maak het onderdeel droog met een handdoek.

Schakel de stroom uit als de stekker in het
stopcontact zit. Trek vervolgens de stekker uit
het stopcontact.

Neem contact op met uw arts.

De oplader is kapot.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de
oplader.

Oorzaken en acties

Problemen

Tabel 3.3 Problemen oplossen

Problemen oplossen 3
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Problemen oplossen 3

Het netsnoer is niet aangesloten op de
netvoedingsadapter of het stopcontact.

De netvoedingsadapter
gaat niet aan (het lampje
op de adapter wordt niet
groen wanneer u de
stekker in het stopcontact
steekt).

Gebruik een adapter voor het type stopcontact
dat u gebruikt.

Het netsnoer van de netvoedingsadapter is
mogelijk niet compatibel met het stopcontact.

Bevestig het netsnoer opnieuw aan de
netvoedingsadapter.

De aansluiting van het netsnoer is misschien los.

Steek de stekker van het netsnoer in het
stopcontact.

Oorzaken en acties

Problemen

Tabel 3.3 Problemen oplossen (vervolg)
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1. Schakel de stroom uit als de stekker in het
stopcontact zit. Trek vervolgens de stekker
uit het stopcontact.
2. Haal de oplader of antenne uit het water.

De oplader of antenne valt
in het water.

6. Wanneer de oplader of antenne droog is,
probeert u of u deze kunt gebruiken.

5. Als u binnenin water ziet of hoort, maakt u
het apparaat droog met een schone
handdoek. Herhaal stap 4 en 5.

4. Schudt de oplader of antenne heen en
weer.

3. Als de oplader of antenne vuil is, neemt u
deze af met een met schoon water
bevochtigde handdoek.

Oorzaken en acties

Problemen

Tabel 3.3 Problemen oplossen (vervolg)

Problemen oplossen 3
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Problemen oplossen 3

1. Schakel de stroom uit als de stekker in het
stopcontact zit. Trek vervolgens de stekker
uit het stopcontact.
2. Haal de netvoedingsadapter uit het water.

De netvoedingsadapter
valt in het water.

6. Steek de stekker van het netsnoer in een
geaard stopcontact. Boven op de adapter
gaat een groen lampje branden als de
adapter goed werkt.

5. Schudt de netvoedingsadapter heen en
weer. Als u binnenin water ziet of hoort,
herhaalt u stap 4 en 5 totdat de adapter
volkomen droog is.

4. Laat de netvoedingsadapter enkele uren op
een droge handdoek liggen.

3. Als de adapter vuil is, neemt u deze af met
een met schoon water bevochtigde
handdoek.

Oorzaken en acties

Problemen

Tabel 3.3 Problemen oplossen (vervolg)
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De oplader piept.

De oplader, antenne en netvoedingsadapter zijn
zodanig ontworpen dat ze tegen een korte val
bestand zijn.

De oplader, antenne of
netvoedingsadapter valt
van een kast of tafel.

Neem contact op met uw arts om het probleem
op te lossen.

U kunt het probleem niet oplossen of u ziet een
scherm dat niet wordt beschreven in dit
hoofdstuk.

Probeer of de oplader, antenne of
netvoedingsadapter inderdaad nog werkt.

Oorzaken en acties

Problemen

Tabel 3.3 Problemen oplossen (vervolg)

Problemen oplossen 3
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Problemen oplossen 3

Het scherm Oplader wachten is niet verschenen
nadat u op de knop OPLADEN/TESTEN
STARTEN heeft gedrukt.

Het scherm van de
oplader is leeg.

Opmerking: Als het scherm Oplaadsessie van
oplader niet verschijnt nadat u de oplader op
de adapter heeft aangesloten, neemt u contact
op met uw arts.

Sluit de oplader aan op de
netvoedingsadapter en volg de aanwijzingen
voor het opladen van de oplader op blz. 312.

Oorzaken en acties

Problemen

Tabel 3.3 Problemen oplossen (vervolg)
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Hulp voor gebruiker
De oplader is ontworpen en getest om
probleemloos dienst te doen. Als reparatie of
service nodig is, neemt u contact op met uw
arts of het verkoopkantoor van Medtronic. Zie
de lijst met contactgegevens van Medtronic
aan het einde van deze handleiding.
Het serienummer bevindt zich aan de
achterkant van de oplader. Dit nummer is
voor elke oplader verschillend. Vermeld het
serienummer bij elk contact met Medtronic
over uw oplader.

Problemen oplossen 3

Als uw oplader het niet meer doet –
Probeer eerst de stappen in Tabel 3.3.
Neem anders contact op met Medtronic.
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Als u uw oplader verliest – Neem contact
op met uw arts om een nieuwe oplader te
bestellen.
Vul het registratieformulier in en stuur
het op om de oplader te registreren voor
service onder de garantie.
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In dit hoofdstuk wordt
beschreven hoe u de oplader
en toebehoren onderhoudt en
verwerkt.

Onderhoud van de
oplader
Door goed onderhoud van de
batterijen in de oplader zorgt
u ervoor dat u de batterij van
de neurostimulator kunt
opladen wanneer dat nodig is.
Zie “Informatie over de batterijen en het
opladen” op blz. 269 voor informatie over het
opladen en over de batterijen in de oplader.

Onderhoud 4

De batterijen van de oplader
controleren
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Druk op de grijze knop GELUID op de
oplader om deze aan te zetten en controleer
het ladingsniveau van de batterijen van de
oplader. In het scherm Ladingsniveau
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ladingsniveau van de batterijen weergegeven
(Afbeelding 4.1).
Ladingsniveau batterijen

Opladen

Vol

Afbeelding 4.1 Het scherm Ladingsniveau
batterijen oplader en pictogrammen

Laad de oplader op met de netvoedingsadapter wanneer u een van beide schermen
uit Tabel 4.1 ziet.
Tabel 4.1 Wanneer moet de oplader
worden opgeladen?
Betekent dit:
Het ladingsniveau van de
batterijen van de oplader is
laag. De batterijen zullen
binnenkort leeg zijn. Laad de
batterijen van de oplader op.
Druk op de knop GELUID
om de melding te wissen
en laad de batterijen van de
oplader op.
37751 2007-10 Nederlands
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Als u dit ziet:

311

Printing instructions: Refer to the “Patient
Manual” category Table 1 in doc# A00002
for Neuro Core European Printing
Instructions.

Medtronic Confidential
NeuroPatntR03

37751_Ch04.fm 10/23/07 2:23 pm
Size 4.625" x 6.0" (117 mm x 152 mm)
UC200xxxxxx EN

Tabel 4.1 Wanneer moet de oplader
worden opgeladen? (vervolg)
Als u dit ziet:

Betekent dit:
De batterijen van de oplader
zijn leeg of bijna leeg.
Laad de batterijen van de
oplader onmiddellijk op.

De batterijen van de oplader opladen
Voer de volgende stappen uit om de
batterijen van de oplader op te laden met
behulp van de netvoedingsadapter.
1. Sluit de netvoedingsadapter aan op een
stopcontact (Afbeelding 4.2). Een groen
lampje geeft aan dat de adapter
spanning heeft.

Onderhoud 4

Waarschuwing: Gebruik de
netvoedingsadapter niet in de buurt van
water of tijdens onweer. Anders kan een
elektrische schok, ernstig letsel of zelfs de
dood het gevolg zijn.
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Afbeelding 4.2 Sluit de netvoedingsadapter aan
op een stopcontact

2. Sluit de oplader aan op de netvoedingsadapter (Afbeelding 4.3). De oplader
begint automatisch met opladen zodra
deze op de netvoedingsadapter is
aangesloten. Het scherm Oplaadsessie
van oplader verschijnt (Afbeelding 4.4).
Opmerkingen:

• Als u een oplaadsessie van de oplader
wilt afbreken, koppelt u de oplader los van
de netvoedingsadapter.

37751 2007-10 Nederlands
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Onderhoud 4

• De oplaadsessie kan enkele uren in
beslag nemen, afhankelijk van het
ladingsniveau van de batterijen.
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Onderhoud 4

Afbeelding 4.3 Sluit de oplader aan
op de netvoedingsadapter
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Afbeelding 4.4 Het scherm
Oplaadsessie van oplader

3. Zodra de oplaadsessie voltooid is,
verschijnt het scherm Opladen van
oplader voltooid (Afbeelding 4.5).
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Afbeelding 4.5 Het scherm
Opladen van oplader voltooid

4. Haal de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact.
5. Koppel de netvoedingsadapter los van de
oplader.
6. Leg de oplader, het netsnoer en de
netvoedingsadapter weer in de
opbergkoffer van het systeem.

Reiniging en onderhoud

• Houd de oplader, antenne en netvoedingsadapter buiten het bereik van kinderen.
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Onderhoud 4

Voor een goede werking van de oplader en
toebehoren moet u de volgende richtlijnen
opvolgen:
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• Gebruik de oplader, antenne en
netvoedingsadapter alleen zoals uw
arts heeft aangegeven en volgens de
instructies in deze handleiding.
• Ga zorgvuldig met de oplader, antenne en
netvoedingsadapter om. Laat de onderdelen niet vallen en ga er niet bovenop
staan.
• Haal de oplader, antenne of netvoedingsadapter niet uit elkaar en knoei er niet
mee.
• Reinig de buitenkant van de oplader,
antenne en netvoedingsadapter zo
nodig met een vochtige doek.
Een mild reinigingsmiddel tast de
onderdelen niet aan.

Onderhoud 4

• De oplader, antenne en netvoedingsadapter zijn niet waterdicht. Voorkom
dat er vocht in de onderdelen komt.
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• De riem/houder kan, zonder de antenne,
met een mild wasmiddel in een wasmachine worden gewassen en op lage
temperatuur in een wasdroger worden
gedroogd.

Veiligheidscontroles en
technische controles
Periodieke veiligheidscontroles en
technische controles en periodiek
onderhoud van de oplader zijn niet nodig.

Onderhoud 4

De oplader bevat geen onderdelen die door
de gebruiker kunnen worden onderhouden.
Als reparatie of service nodig is, neemt u
contact op met uw arts of het verkoopkantoor
van Medtronic. Zie de lijst met contactgegevens van Medtronic aan het einde van
deze handleiding.
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Verwerking van batterijen en
apparatuur
Verwerk afgedankte apparaten volgens de
lokale regelgeving. De apparaten mogen niet
worden verbrand. Als u de oplader niet meer
nodig heeft en deze wilt wegschenken,
neemt u contact op met uw arts.

Conformiteitsverklaring

Onderhoud 4

Medtronic verklaart dat dit product voldoet
aan de essentiële eisen zoals beschreven in
Richtlijn 1999/5/EG (Radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur) en
Richtlijn 90/385/EEG (Actieve implanteerbare
medische hulpmiddelen).
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Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Medtronic. Zie de lijst met
contactgegevens van Medtronic aan het
einde van deze handleiding.
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Specificaties
In de volgende tabel vindt u de specificaties
van de oplader.
Tabel 4.2 Specificaties van de oplader
Parameter

Specificatie

Voedingsbron

2 niet-verwijderbare lithium-ion
batterijen (oplaadbaar)

Opslagtemperatuur

-20 °C tot 40 °C

Relatieve luchtvochtigheidsgraad
(gebruik/opslag)

30% tot 95%

Atmosferische druk
(gebruik/opslag)

70 kPa tot 106 kPa

Afmetingen
van de oplader
(bij benadering)

13 cm x 8 cm x 3,18 cm

Gewicht
van de oplader,
inclusief batterijen
(bij benadering)

227 g

Levensduur
van de batterijen

5 jaar
(levensduur van het apparaat)a
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Onderhoud 4

Bedrijfstemperatuur 10 °C tot 35 °C
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Tabel 4.2 Specificaties van de oplader (vervolg)
Parameter

Specificatie

Spanning
100–240 V
netvoedingsadapter (zonder omschakeling)
50/60 Hz

Ingangsstroom

0,35 A

Uitgangen

0,85 A; 8,4 V gelijkspanning
(oplaadspanning)
0,5 A, 10 V gelijkspanning
(basisspanning)

Gebruiksmodus

Continu

De levensduur van de batterijen van de oplader is
afhankelijk van hoe vaak u de oplader gebruikt.

Onderhoud 4

a

Nominale
frequentie
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Woordenlijst
Arts – Medisch personeel zoals een dokter
of verpleegkundige.
Contra-indicatie – Een aandoening of
omstandigheid waarbij iemand geen
neurostimulatiesysteem mag hebben.
Indicatie – Het doel van het neurostimulatiesysteem en de medische
aandoening waarvoor het systeem
kan worden geïmplanteerd.
Let op – Een vermelding waarin acties
worden beschreven die kunnen leiden tot
schade aan of onjuiste werking van een
apparaat.

Oplader – Het onderdeel van het
neurostimulatiesysteem waarmee de batterij
van de neurostimulator wordt opgeladen.
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Woordenlijst

Neurostimulator – De voedingsbron van het
neurostimulatiesysteem. De neurostimulator
bevat de batterij en elektronica die de
stimulatie regelen.
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Patiëntenprogrammeerapparaat – Een
draagbaar apparaat waarmee u de neurostimulatorbatterij dagelijks kunt controleren.
Het apparaat wordt ook gebruikt voor het
aanpassen van enkele stimulatie-instellingen.
Sjabloon – De uitsnijding in het plastic deel
van de riem van het oplaadsysteem.
Te ver leeg raken van de batterij – De
neurostimulatorbatterij blijft ook na het
verschijnen van het pictogram voor een bijna
lege batterij energie verliezen. Uiteindelijk
heeft de batterij zoveel energie verloren dat
de neurostimulator hierdoor wordt
beschadigd. De batterij is dan te ver leeg
geraakt.
Voorzorgsmaatregel – Zie “Let op”.

Woordenlijst

Waarschuwing – Een vermelding waarin
een actie of situatie wordt beschreven die de
patiënt letsel kan toebrengen.
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Waarschuwingsscherm – Een scherm van
de oplader waarin u wordt gewaarschuwd
voor een probleem met het oplaadsysteem.
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Index
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Afbreken
Van een oplaadsessie van de neurostimulator 279
Van een oplaadsessie van de oplader 313
Antenne
Beschrijving 260
Problemen oplossen 304, 306
Antenneknop
Bijstellen 279–280
Over 261
Batterij neurostimulator
Afbreken van een oplaadsessie 279
Meldingen over batterijniveau 271–274, 289–291
Opladen 274–282
Status controleren 271
Zie ook Neurostimulator
Batterijen oplader
Afbreken van een oplaadsessie 313
Ladingsniveau controleren 310–312
Onderhoud 310–315
Opladen 312–315
Over 262
Zie ook Oplader
Controleren van de batterijen van de oplader 310–312
Efficiëntie van het opladen 266, 279–280
Efficiëntierij 266
Garantieregistratie 308
Geluidssignalen 282, 289
Hoesje 261, 282
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Houder 271
Informatieschermen 293–300
Knop (antenne)
Bijstellen 279–280
Over 261
Knop Geluid 263, 264
Knop Neurostimulator aan 284
Knop Neurostimulator uit 284
Knop Opladen stoppen 263, 279
Knop Opladen/testen starten 263
Knoppen van de oplader 263
Naamplaatje 283
Netsnoer 260
Netvoedingsadapter
Beschrijving 260
Herkennen en oplossen van problemen 305
Problemen oplossen 303, 306
Neurostimulator
Informatie over opladen 269, 270
Neurostimulator aan- en uitzetten tijdens het
opladen 283–285
Zie ook Batterij neurostimulator
Neurostimulator aan- en uitzetten tijdens het
opladen 283–285
Neurostimulator en oplader tegelijkertijd opladen 269
Neurostimulatorbatterij
Zie Batterij neurostimulator
Onderhoud 310–315
Opbergkoffer 261, 283
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Oplaadsessie
Batterij van de neurostimulator 277–282
Batterijen van de oplader 313–315
Oplaadsysteem
Onderdelen 259–261
Reiniging en onderhoud 315
Werking 262
Opladen van de batterij van de neurostimulator
Neurostimulator aan- en uitzetten tijdens het
opladen 283–285
Procedure 274–282
Opladen van de batterijen van de oplader 312–315
Oplader
Beschrijving 260
Informatie over opladen 269–270
Problemen oplossen 302–307
Zie Oplaadsysteem
Zie ook Batterijen oplader
Opladerbatterijen
Zie Batterijen oplader
Opladerknoppen 263
Patiëntenprogrammeerapparaat 271
Problemen oplossen 288–307
Reiniging 315
Reparatie 317
Riem 261, 271
Schermen
Zie Schermen van de oplader
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Schermen van de oplader
Informatieschermen 293–300
Over 264–266
Scherm Oplaadsessie van neurostimulator 264
Scherm Oplaadsessie van oplader 264
Waarschuwingsschermen 289–293
Serienummer 308
Sjabloon 276
Specificaties 319
Statusrij 264
Stroomvoorziening
Zie Netvoedingsadapter
Toebehoren 282
Verwerking van apparatuur 318
Voortgangsrij 265
Voorzorgsmaatregelen 255–257
Waarschuwingen 254–255
Waarschuwingsschermen 289–293
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Contacts:
Asia: Medtronic International Ltd.

Tel. 02891-4068.
Fax 02591-0313.
Medtronic Asia Ltd.
Tel. (02)-548-1148.
Fax (02)-518-4786.
Australia: Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Tel. +61-2-9857-9000.
Fax +61-2-9878-5100.
Toll-free 1-800-668-670
Austria: Medtronic Osterreich GmbH
Tel. (01)-240440.
Fax (01)-24044-100.
Belgium: Medtronic Belgium S.A.
Tel. 02-456-0900.
Fax 02-460-2667.
Canada: Medtronic of Canada Ltd.
Tel. (1905)-826-6020.
Fax (1905)-826-6620.
Czech Republic: Medtronic Czechia s.r.o.
Tel. 2-965-795-80.
Fax 2-965-795-89.
Denmark: Medtronic Danmark A/S
Tel. 45-32-48-18-00.
Fax 45-32-48-18-01.
Finland: Medtronic Finland Oy/Ltd
Tel. (09)-755-2500.
Fax (09)-755-25018.
France: Medtronic France S.A.S.
Tel. 01-5538-1700.
Fax 01-5538-1800.
Germany: Medtronic GmbH,
Tel. (0211)-52930.
Fax (0211)-5293100.
Greece: Medtronic Hellas S.A.
Tel. 210-67-79-099.
Fax 210-67-79-399.
Hungary: Medtronic Hungaria Kft.
Tel. 1-889-06-00.
Fax 1-889-06-99.
Ireland: Medtronic Ireland Ltd.
Tel. (01)-890-6522.
Fax (01)-890-7220.
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Italy: Medtronic Italia SpA,
Tel. 02-241371.
Fax 02-241381.
Tel. 06-328141.
Fax 06-3215812.
Japan: Medtronic Japan
Tel. 3-6430-2011.
Fax 3-6430-7140.
Latin America: Medtronic, Inc.
Tel. (1305)-500-9328.
Fax (1786)-709-4244.
The Netherlands: Medtronic B.V.
Tel. (045)-566-8000.
Fax (045)-566-8668.
Norway: Medtronic Norge AS
Tel. 067-10-32-00.
Fax 067-10-32-10.
Poland: Medtronic Poland Sp. z.o.o.,
Tel. (022)-465-69-00.
Fax (022)-465-69-17.
Portugal: Medtronic Portugal Lda.
Tel. 21-724-5100.
Fax 21-724-5199.
Spain: Medtronic Iberica S.A.
Tel. 91-625-0400.
Fax 91-650-7410.
Sweden: Medtronic AB
Tel. 08-568-585-00.
Fax 08-568-585-01.
Switzerland: Medtronic (Schweiz) AG
Tel. 031-868-0100.
Fax 031-868-0199.
U.K.: Medtronic U.K. Ltd.
Tel. 01923-212213.
Fax 01923-241004.
USA: Medtronic, Inc.
Tel. (1763)-505-5000.
Fax (1763)-505-1000.
Toll-free (1800)-328-810).
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Manufacturer
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway,
Minneapolis MN 55432-5604,
USA.
Internet: www.medtronic.com
Tel. +1-763-505-5000.
Fax +1-763-505-1000.
Medtronic E.C. Authorized
Representative/Distributed by
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10,
6422 PJ Heerlen,
The Netherlands.
Tel. +31-45-566-8000.
Fax +31-45-566-8668.
Europe/Africa/Middle East
Headquarters
Medtronic International Trading Sarl
Route du Molliau 31,
Case Postale
CH - 1131 Tolochenaz,
Switzerland.
Internet: www.medtronic.co.uk
Tel. +41-21-802-7000.
Fax +41-21-802-7900.
Asia-Pacific
Medtronic International Ltd.
Suite 1602 16/F, Manulife Plaza,
The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue,
Causeway Bay,
Hong Kong.
Tel. +852-2891-4068.
Fax +852-2591-0313.
Contacts for specific countries are listed
inside this cover.
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