
BECONNECTED
U kunt op ons rekenen als ervaren partner wan-
neer u een vraag hebt over uw hartapparaat of 
patiëntbewakingssystemen. 

00800-266-632-82*
In de officiële landstalen
Maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 u**

* Gratis nummer
** Buiten kantooruren kunt u een voicemailbericht achterlaten

Als u in het buitenland bent, bel dan naar 
+31455668279

DAAR KUNT U OP 
REKENEN.

TRUSTED
PARTNER

DIRECT 
BEREIK-
BAAR



IN HET KORT:
In de handleiding van het apparaat vindt u gedetailleerde informatie over 
het gebruik, de implantatie, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, 
voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem voor meer informatie 
contact op met uw plaatselijke Medtronic-vertegenwoordiger of ga naar de 
website van Medtronic: www.medtronic.nl.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op deze website. Handleidingen kunnen 
worden geopend in actuele versies van de meeste internetbrowsers. Voor het 
beste resultaat gebruikt u Adobe Acrobat Reader® samen met de browser.

medtronic.com/manuals

U kunt deze sticker bijvoorbeeld op de 
achterkant van uw telefoon plakken 
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BECONNECTED

Patiëntenondersteuningsdienst 
voor hartapparaten

Trusted Partner
Direct bereikbaar 



PATIËNTBEWAKING 
HEEFT LATEN  
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 de kwaliteit van leven verbetert4

het aantal ziekenhuisopnamen 
en bezoeken aan de SEH 
verminderen3,4

veranderingen in uw hartritme 
en -apparaat die moeten worden 
opgevolgd, worden doorgestuurd1,2

u een gevoel van veiligheid en 
rust krijgt5,6,7



HOE
PATIËNT-
BEWAKING
WERKT

1. PLANNEN 
Uw ziekenhuis legt 
vast op welke dagen 
de gegevens vanaf 
uw hartapparaat naar 
het ziekenhuis worden 
verzonden.

3. OVERDRACHT  
De gegevens van het 
apparaat worden via uw 
bedmonitor of Smart 
Device-app naar uw 
ziekenhuis verzonden.

2. VERZENDEN  
De gegevens van 
het apparaat worden 
handmatig of 
automatisch verstuurd.

4. BEOORDELING  
Op een beveiligde 
website beoordeelt uw 
arts de gegevens van uw 
apparaat.



WAAROM  
PATIËNT
BEWAKING?
Uw arts beschikt zo snel over informatie om 
uw hartapparaat te controleren, ook wanneer u 
niet in het ziekenhuis bent. 

De Medtronic CareLink™-bewakingssystemen 
bieden een eenvoudige en handige manier om 
de gegevens van uw hartapparaat te delen 
met uw arts of ziekenhuis. Ze zijn snel en 
efficiënt, zodat u altijd gerust kunt zijn.


