Care Scenarios
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de
aanpassingen die u aan het stimulatieniveau kunt
maken. De volgende hoofdstukken bevatten daar
meer bijzonderheden over.

>>
Innovating for life.

Pagina met beschrijving afstandsbediening

Verhogen-toets:
voor het verhogen van een
stimulatieparameter.

De neurostimulator
uitzetten

1
®
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Verlagen-toets:
voor het verlagen van
een stimulatieparameter
(amplitude, pulswijdte,
frequentie).

De neurostimulator
aanzetten

myStim®

1. Houd de afstandsbediening
boven de neurostimulator.
2. Druk op de UIT-toets
.
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Het pictogram linksboven
geeft aan dat de
neurostimulator AAN staat.
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Centrale toets:
voor het navigeren
in het scherm via het
indrukken van de pijlen
omhoog, omlaag, links
en rechts.

1.05

A

SYNC-toets:
voor het communiceren
met de neurostimulator.
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1. Houd de afstandsbediening
boven de neurostimulator.
2. Druk op de AAN-toets
.

®
myStim

UIT-toets:
voor het
uitschakelen van
de stimulatie.

A

Scherm-toets:
voor het aan-/uitschakelen van
het afstandsbedieningscherm.
Bij langer dan 3 seconden
indrukken: aan-/uitschakelen
schermverlichting.
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AAN-toets:
voor het
inschakelen van
de stimulatie.
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Het pictogram linksboven
geeft aan dat de
neurostimulator UIT staat.
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De stimulatie-intensiteit verhogen
1

1
myStim

myStim

A

1. Houd de afstandsbediening
boven de neurostimulator.
2. Druk op de SYNC-toets
.
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Druk zo nodig op de rechter pijl
van de centrale toets om naar het
programma te gaan dat u wilt
wijzigen.
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Druk op de - toets. U kunt
de toets meerdere keren
indrukken.

myStim®

De huidige stimulatieintensiteitswaarde wordt op het
scherm weergegeven.

Deze 3 korte pieptonen komen in 4
verschillende situaties voor:

®

De nieuwe intensiteitswaarde
wordt nu op het scherm
weergegeven.
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situatie 1:
u hebt de hoogste stimulatie-intensiteit
bereikt die mogelijk is.
situatie 2:
de afstandsbediening kan niet met de
neurostimulator communiceren. Oplossing:
controleer of u de afstandsbediening goed
boven de neurostimulator houdt en probeer
het opnieuw.
situatie 3:
u probeert de intensiteit te verhogen van een
programma dat bij een niet-actieve groep
hoort.
situatie 4:
de neurostimulatie is uitgezet.
Oplossing: zet de neurostimulator aan door de
AAN-toets in te drukken.
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Wat gebeurt er als u 3 korte
pieptonen hoort terwijl u de - toets
indrukt?
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1.35

Druk zo nodig op de rechter pijl
van de centrale toets om naar het
programma te gaan dat u wilt
wijzigen.
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Deze 3 korte pieptonen komen in 4
verschillende situaties voor:
1

1. Houd de afstandsbediening
boven de neurostimulator.
2. Druk op de SYNC-toets
.

De huidige intensiteitswaarde
wordt op het scherm
weergegeven.

Wat gebeurt er als u 3 korte
pieptonen hoort terwijl u de +
toets indrukt?
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4

Druk op de + toets. U kunt
de toets meerdere keren
indrukken.
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De stimulatie-intensiteit verlagen
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De nieuwe stimulatieintensiteitswaarde
wordt nu op het scherm
weergegeven.

situatie 1:
u hebt de laagste stimulatie-intensiteit bereikt
die mogelijk is.
situatie 2:
de afstandsbediening kan niet met de
neurostimulator communiceren. Oplossing:
controleer of u de afstandsbediening goed
boven de neurostimulator houdt en probeer
het opnieuw.
situatie 3:
u probeert de intensiteit te verlagen van een
programma dat bij een niet-actieve groep
hoort.
situatie 4:
de neurostimulatie is uitgezet.
Oplossing: zet de neurostimulator aan door de
AAN-toets in te drukken.
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De afstandsbediening met de
antenne gebruiken
1

Houd de antenne boven de
neurostimulator en klem deze
aan uw kleding.
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Sluit de antennekabel aan op
de afstandsbediening.
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U kunt nu de afstandsbediening
gebruiken zonder deze op de
neurostimulator te hoeven
houden.

Aantekeningen
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Arts indiceert patiënt voor
neurostimulatietherapie van Medtronic
Neurostimulatie

Het testimplantaat

DE PROEFPERIODE VAN DE NEUROSTIMULATIE
BEGRIJPEN EN BEHEREN

Maak uw testneurostimulatie een succes

U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem

UW PERMANENTE NEUROSTIMULATIESYSTEEM
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Problemen oplossen

