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PATIËNTENPROGRAMMEERAPPARAAT DBS-therapie
van Medtronic
SAMSUNG-MODEL TH91
VOOR PERCEPT™ PCNEUROSTIMULATOR
Beknopte gids
Deze brochure is uitsluitend voor patiënten die
reeds een geïmplanteerd DBS-systeem hebben,
en is dus niet bestemd voor het algehele publiek.

PATIËNTENPROGRAMMEERAPPARAAT
DBS-therapie van Medtronic
SAMSUNG-MODEL TH91 VOOR
PERCEPT™ PC-NEUROSTIMULATOR

Beknopte gids
Uw therapie bekijken

Aan/uit-knop
Samsung-handset

1

Zet de handset en communicator aan.
Controleer of ze zijn opgeladen.

2

Als de app nog niet is geopend, tikt u op OPENEN of op
het pictogram Mijn DBS-therapie op de handset.

3

Zorg ervoor dat de communicator zich binnen 1 meter
van de neurostimulator bevindt en tik op VERBINDEN op
de handset.

4

Wanneer de DBS-therapie app is geopend en
verbinding gemaakt heeft met de neurostimulator,
is het BEGINSCHERM zichtbaar.

Aan/uit-knop
TM91-communicator

MENUKNOP
Tik voor extra app-functies.

De neurostimulator die is verbonden met uw AFSTANDSBEDIENING
Tik om van neurostimulator te wisselen
(wordt alleen weergegeven als u twee neurostimulatoren hebt).

Mijn batterij
Tik om de status van alle batterijen weer te geven.

Mijn therapie IN-/UITSCHAKELEN
Tik om uw therapie in- of uit te schakelen.

THERAPIEKNOP
Tik om uw therapie te bekijken of aan te passen
(wordt alleen weergegeven als dit door uw arts is ingesteld).

GEBEURTENISSENKNOP
Om gebeurtenissen bij te houden
(wordt alleen weergegeven als dit door uw arts is ingesteld)

Voor videotutorials opent u het
tabblad Tutorial via de menuknop
Zie de achterkant voor aanvullende instructies

Deze brochure is uitsluitend voor patiënten die
reeds een geïmplanteerd DBS-systeem hebben,
en is dus niet bestemd voor het algehele publiek.
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DBS-therapie
van Medtronic
MODEL TH91 VOOR
PERCEPT™ PCNEUROSTIMULATOR

Therapie in- OF uitschakelen
Opmerkingen:
 U moet uw communicator mogelijk boven uw neurostimulator houden om de stimulatie uit te schakelen.

1

Therapie uitschakelen: Tik in het BEGINSCHERM op de knop UIT. Tik in het pop-upbericht om te
bevestigen dat u de therapie wilt uitschakelen. Afbeelding A

2

Therapie inschakelen: Tik in het BEGINSCHERM op de knop Therapie aanzetten. Afbeelding B

De batterijstatus controleren
A

B

1

Tik in het BEGINSCHERM op het pictogram Mijn batterij. Afbeelding A

2

Het scherm BATTERIJ toont de status van drie verschillende batterijen: Afbeelding C
– Mijn batterij: laat het batterijniveau van de neurostimulator zien, het apparaatje dat in uw
lichaam is geïmplanteerd. Als u twee neurostimulatoren hebt, kunt u het batterijniveau van het
andere implantaat bekijken door over te schakelen naar de andere neurostimulator.
– Batterij communicator: laat het batterijniveau van de communicator zien.
– Batterij handset: laat het batterijniveau van de handset zien, het mobiele apparaat waar de
DBS-app op staat.

Opmerkingen:
 U kunt ook op de menuknop (

) tikken en vervolgens op Batterij.

Groepen wijzigen
Opmerkingen:
 Uw arts heeft mogelijk groepen (stimulatiebereiken) ingesteld. Dit zijn vooraf ingestelde therapieopties
waaruit u kunt kiezen. Indien beschikbaar kunt u via het wijzigen van de groep snel uw therapie aanpassen.

C

1

Tik in het BEGINSCHERM op de knop THERAPIE.

2

Tik op de knop GROEP ( ) in het scherm THERAPIE. Afbeelding D

3

Tik op de groep die u wilt selecteren. Afbeelding E

Nadat u een groep hebt gekozen, wordt het therapiescherm voor die groep weergegeven. Dit
betekent dat u uw stimulatiegroep hebt aangepast.

Stimulatie aanpassen
D

E

Opmerkingen:
 Indien beschikbaar kunt u het stimulatieniveau verhogen en verlagen. Maar mogelijk kunt u de
therapie niet aanpassen. Uw DBS-arts bepaalt of deze optie voor u beschikbaar is.

1

Tik in het BEGINSCHERM op de knop THERAPIE.

2

Verhoog of verlaag uw stimulatieniveau met de pijltoetsen. Afbeelding D
 Als een pijl grijs wordt weergegeven, kunt u de therapie niet verder in die richting aanpassen.
 Voor de pijltoetsen geldt dat Links de linkerkant van uw lichaam betreft en Rechts de rechterkant.

Gebeurtenissen
Opmerking:
 Uw arts kan de optie Gebeurtenissen instellen; u kunt dan bepaalde gebeurtenissen in de app
bijhouden (bijv. medicatie ingenomen). Als u op een bepaald moment een gebeurtenis vastlegt,
registreert de app automatisch andere informatie die nuttig kan zijn voor uw behandelend arts, zoals
uw huidige therapie-instellingen. Uw arts kan de optie Gebeurtenissen ook zo programmeren dat de
stimulatiecyclus aan de hand van een bepaalde gebeurtenis wordt aangepast.
Een gebeurtenis vastleggen:

1
2
F

G

Tik in het BEGINSCHERM op de knop GEBEURTENISSEN. Afbeelding F
Tik in het scherm Gebeurtenissen op het type gebeurtenis die u wilt vastleggen (bijv. Medicatie
ingenomen) en tik vervolgens op GEREED op het bevestigingsscherm GEBEURTENIS
GEREGISTREERD. Afbeelding G

Opmerking:
De gebeurtenissen die door uw behandelend arts zijn ingesteld, kunnen afwijken van de getoonde
gebeurtenissen in afbeelding G.
 Als uw arts meer dan vier gebeurtenissen heeft ingesteld, kunt u meer gebeurtenissen zien door op
de pijltjes naar links of rechts te tikken.
 Als u de melding GEBEURTENIS NIET GEREGISTREERD ziet, is de geselecteerde gebeurtenis uit de
app verwijderd door uw arts.

MRI-SCAN en MRI-modus
Opmerkingen:
 Neem uw handset, communicator en patiëntenpasje mee naar de MRI-afspraak. Neem de
afstandsbediening of communicator niet mee naar binnen als u de MRI-ruimte betreedt.
 Uw behandelend arts kan de MRI-modus voor u activeren voorafgaand aan uw MRI-scanafspraak,
maar u kunt deze ook zelf instellen en laten controleren en bevestigen door uw arts.
 De MRI-modus mag alleen worden gebruikt voor een MRI-scan.

H

1

Tik in het BEGINSCHERM op de menuknop (

2

Als u geen MRI-(compatibiliteits)rapport hebt - waarin staat dat uw neurostimulator geschikt
is voor welk soort MRI-scan - vraag uw MRI-technicus dan of deze een rapport heeft ontvangen.
Uw behandelend arts heeft mogelijk al een MRI-rapport opgesteld en rechtstreeks naar de
MRI-technicus verzonden. Als u of uw MRI-technicus een rapport heeft, tik dan op JA in het scherm
MRI-rapport. Tik indien dit niet het geval is op NEE in het scherm MRI-rapport. Afbeelding I

I

Afbeelding H

) en tik vervolgens op MRI-modus in het menu.

a. Als u op JA hebt getikt in het scherm MRI-rapport, selecteer dan vervolgens het type scan (hele
lichaam of alleen het hoofd) dat in uw rapport staat. Tik daarna op DOORGAAN in het scherm
Scancompatibiliteit (Geschikt voor welk type scan) en ga verder naar stap 3. Afbeelding J
b. Als u op NEE hebt getikt in het scherm MRI-rapport, geeft de app een melding om de MRIgeschiktheid van uw systeem te testen. Tik op TEST STARTEN in het scherm Systeem testen
om door te gaan met de test. Tik op TERUG om te annuleren en terug te keren naar het vorige
scherm. Afbeelding K
Opmerking:
 Ga zitten tijdens de test. U kunt tijdens de test tijdelijk ongemak ervaren, omdat de gebruikte
instellingen kunnen afwijken van uw normale therapie-instellingen. Zodra de test is gestart,
kunt u de test op elk gewenst moment stoppen door op TEST STOPPEN te tikken in het
scherm Systeem wordt getest. Afbeelding L
 Raadpleeg uw behandelend arts als de test niet is geslaagd. Mogelijk komt u nog steeds in
aanmerking voor een MRI-scan.
J

K

3

U wordt gevraagd een therapie-instelling te kiezen die overeenkomt met de geschiktheid van uw
neurostimulator voor een bepaald type MRI. U kunt altijd de veilige optie Therapie uitgeschakeld
kiezen, maar dit kan ook een therapiegroepoptie zijn als uw arts een stimulatiegroep heeft
ingesteld die geschikt is voor gebruik in een bepaalde MRI-omgeving.

4

Als u slechts één neurostimulator heeft en de app gebruikt, ziet u het scherm MRI-modus actief,
wat bevestigt dat uw neurostimulator zich in de MRI-modus bevindt. Dit DBS-systeem is nu
gereed voor een MRI-scan. Afbeelding M

5

Als de MRI-scan klaar is, tikt u op de knop MRI-MODUS AFSLUITEN om terug te gaan naar het
beginscherm. Uw neurostimulator herstelt de oorspronkelijke instellingen.
Opmerking: Als u twee neurostimulatoren hebt, tikt u op de knop DOORGAAN om te controleren of
ook de MRI-modus van de tweede neurostimulator is afgesloten. Als de MRI-modus nog steeds actief
is, schakel deze dan uit. Controleer of uw oorspronkelijke therapie-instellingen worden hersteld.

L

M

Opmerking:
 Als u twee neurostimulatoren hebt, moeten beide neurostimulatoren worden getest op geschiktheid
voor een bepaalde MRI-scan. Tik op de knop DOORGAAN om te controleren of de MRI-modus ook
voor de tweede neurostimulator actief is. Als de MRI-modus niet actief is, activeert u deze door de
voorgaande stappen te herhalen.
 Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over uw therapie na uw MRI-scan.

