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1 Over deze handleiding 

Deze handleiding wordt gepubliceerd door  

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG 

Oderstraße 77, 14513 Teltow, Duitsland. 

De informatie in dit handboek geldt alleen voor de CardioMem 

CM 100 XT Versie 1.1.x en CM 100 Configurator Versie 1.3.x.  

Ze geldt niet voor vroegere versies.  

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of han-

delsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten 

en/of andere landen. Adobe, Acrobat en Adobe Reader zijn gede-

poneerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems 

Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. 

Android is een merk van Google LLC. 

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde han-

delsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze mer-

ken door GETEMED gebeurt onder licentie. 

CardioMem, CardioDay en PhysioGate zijn handelsmerken van 

GETEMED.  

Andere hier vermelde bedrijfs- of productnamen zijn handelsmer-

ken van hun respectievelijke eigenaars. 

 

Versie historie 

Versie Datum van publicatie Beschrijving 

01 2019-09-13 1e editie 

02 2020-02-01 2e editie: RCM-symbool en ac-
cessoires toegevoegd 

03 2021-10-25 3e editie: Naleving van MDR (EU) 
2017/745 
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2 Gebruiksdoel 

De CardioMem CM 100 XT is ontworpen voor de permanente 

analyse en periodieke registratie van ECG-gegevens voor latere 

evaluatie door gekwalificeerd medisch personeel om: 

 hartritmestoornissen te documenteren bij personen waar 

symptomen zelden optreden 

 het effect van een beginnende medicamententherapie 

voor hartritmestoornissen te documenteren 

 de herhaling van hartritmestoornissen na de onderbre-

king van een medicamententherapie te documenteren 

 de resultaten van ablatie bij hartritmestoornissen te docu-

menteren 

 syncopes te beoordelen bij personen waar symptomen 

zelden optreden. 

De ECG-opname wordt handmatig door de patiënt geactiveerd of 

automatisch door een programmeerbare timer of door een algo-

ritme dat de volgende hartritmestoornissen kan detecteren: 

 tachycardie 

 bradycardie 

 boezemfibrillatie 

 pauze 

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de huiselijke kring en in 

ziekenhuizen. De huiselijke kring omvat landelijke, stedelijke en 

voorstedelijke woongebieden, scholen, kantoren en handelsom-

gevingen. Het apparaat kan ook tijdens het transport worden ge-

bruikt. Het apparaat is niet geschikt voor het gebruik in de buurt 

van actieve HF-elektrochirurgie-apparaten en in afgeschermde 

ruimtes van magneetresonantietomografiesystemen (MRI). Het 

apparaat beschikt over batterijvoeding en gebruikt een niet-vluch-

tig geheugen om ECG-gegevens op te slaan. Het apparaat is niet 

geschikt voor gebruik als bewakingssysteem voor noodgevallen 

en mag niet worden gebruikt in noodgevallen. 
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3 Indicaties en contra-indicaties 

3.1 Indicaties 

De CardioMem CM 100 XT is bedoeld voor volwassen patiënten 

en voor kinderen (gewicht > 10kg) bij wie een bewaking vereist is 

voor de detectie van de volgende niet levensbedreigende hartrit-

mestoornissen: tachycardie, bradycardie, boezemfibrillatie en 

pauze. 

3.2 Contra-indicaties 

Contra-indicaties omvatten de toepassing bij patiënten: 

 met bekende allergie of overgevoeligheid voor kleefstof-

fen of hydrogel, 

 met mogelijk levensbedreigende hartritmestoornissen of  

 die in het ziekenhuis bewaakt moeten worden. 
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4 Veiligheidsvoorschriften 

4.1 Conformiteit medische producten 

Het CE-teken en het registratienummer van de vermelde autoriteit 

tonen aan dat de recorder beantwoordt aan de principiële eisen 

van de (EU) 2017/745 (MDR) (verordening medische hulpmidde-

len).  

 

 

4.2 Conformiteit radiospectrum 

De recorder beantwoordt aan de principiële eisen van de EU-

richtlijn 2014/53/EU (RED).  

4.3 Classificatie 

(EU) 2017/745 (MDR) classificatie Klasse IIa 

Bescherming tegen elektrische 
schok 

Type BF, niet defibrillatiebe-
stendig gebruiksdeel 

Bedrijfsmodus Continu 

Door de fabrikant aanbevolen steri-
lisatiemethode 

Niet van toepassing 
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5 Gebruikte symbolen 

De volgende symbolen verschijnen op de recorder en/of de ver-

pakking: 

CardioMem CM 100 XT Apparaattype (CardioMem CM 100),  
model (XT). 

 
2017-03-22 

Naam en adres van de fabrikant bevinden 
zich rechts naast dit symbool. 

Onder het fabrieksymbool staat de produc-
tiedatum.  

 

UDI-kentekening; Matrixcode met GTIN 
(01), productiedatum (11), apparaatserie-
nummer [SN] (21) en  bestelnummer 
[REF] (241) 

 

Barcode met kit-bestelnummer [REF] 

 

CE-kentekening, gevolgd door het certifi-
ceringsnummer van de vermelde autoriteit 
voor de fabrikant. 

 

Het symbool informeert medisch perso-
neel dat de recorder tot de beschermings-
klasse “body floating” (BF) behoort en 
NIET bestand is tegen defibrillatie. 

IP64 De beschermingsklasse tegen het binnen-
dringen van vloeistoffen en vreemde voor-
werpen is IP64, waarbij 6 = bescherming 
tegen stof, 4 = bescherming tegen spatwa-
ter betekent. 

 Het symbool betekent dat het apparaat ge-
voed wordt door een verwisselbare, niet 
oplaadbare batterij. 
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Het symbool verwijst naar de verplichting 
het apparaat op een correcte manier te 
verwijderen. Meer informatie hierover vidt 
u in de paragraaf “Verwijdering van appa-
raat, batterijen en toebehoren” op pagina 
64. 

 

Volg de gebruiksaanwijzing. 
U moet de gebruiksaanwijzing gelezen en 
begrepen hebben voor u de recorder ge-
bruikt. 

 

Algemeen waarschuwingsteken. 

Neem de informatie m.b.t. het correcte ge-
bruik van het apparaat in deze gebruiks-
aanwijzing in acht. 

 

Serienummer 

 

REF (catalogus) Nummer voor de identifi-
catie en bestelling van het product. 

 

Toets 

 

Temperatuurbereik -20°C ... 60°C. 

Geeft het bovenste en onderste bereik 
voor de toegelaten opslag- en transport-
temperatuur weer. 

 

Luchtvochtigheidsbereik 0% ... 93%. 

Geeft het bovenste en onderste bereik 
voor de toegelaten luchtvochtigheid bij op-
slag en transport weer. 
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Luchtdrukbereik 700 hPa ... 1060 hPa 

Geeft het bovenste en onderste bereik 
voor de toegelaten luchtdruk bij opslag en 
transport weer. 

 

Beschermen tegen hitte 

Geeft aan dat de recorder uit de buurt van 
hittebronnen moet worden gehouden. 

 

Beschermen tegen vocht 

Geeft aan dat de recorder uit de buurt van 
vochtigheidsbronnen moet worden gehou-
den. 

 

Breekbaar 

Waarschuwt dat de inhoud breekbaar is 
en voorzichtig moet worden behandeld. 

 

Maximale stapelhoogte: 10 verpakkingen. 

 

De verpakking is recyclebaar. 

 RCM Regulatory Compliance Mark –  
Australia & New Zealand  

(Goedkeuringsmerken – Australië en 
Nieuw-Zeeland) 

 

Geeft aan dat het bij dit product om een 
medisch product gaat. 
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Unieke apparaatidentificatie 

 

Vermelding van de entiteit die het medi-
sche hulpmiddel in de plaats distribueert 

 

Identificatie van het land waar de pro-
ducten zijn vervaardigd 
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6 Veiligheidsinformatie 

6.1 Definities 

De begrippen “Waarschuwing” en “Voorzichtig” worden in deze 

gebruiksaanwijzing gebruikt om op risico's en de ernst van be-

dreigingen te wijzen. Een risico is gedefinieerd als bron voor mo-

gelijk persoonlijk letsel. 

WAARSCHUWING verwijst naar een mogelijk risico of een onvei-

lige handelwijze die, indien niet vermeden, de dood of zware let-

sels tot gevolg kan hebben. 

VOORZICHTIG verwijst naar een mogelijk risico of een onveilige 

handelwijze die, indien niet vermeden, lichte letsels of een be-

schadiging van het product of andere voorwerpen tot gevolg kan 

hebben.  

OPMERKING verwijst naar gebruiksinstructies of andere nuttige 

informatie, die ervoor zorgt dat u de volledige functie-omvang van 

het product kunt gebruiken. 

6.2 Algemene waarschuwingen 

WAARSCHUWING GEEN BEWAKINGSAPPARAAT 

De recorder is niet geschikt voor de bewaking 

van de klinische toestand van een persoon. 

Gebruik de CardioMem CM 100 XT niet als be-

wakingsapparaat. 

WAARSCHUWING VERWISSELING VAN OPNAMES 

Er bestaat gevaar voor de gezondheid of het le-

ven van een patiënt als de ene patiënt de op-

name van een andere patiënt krijgt toegewezen 

en dit leidt tot een verkeerd toegewezen dia-

gnose.  

Zorg ervoor dat er geen opnames meer opgesla-

gen zijn in het apparaat voor u het apparaat ge-

bruikt voor de volgende patiënt. 
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WAARSCHUWING ELEKTROCHIRURGIE 

Er bestaat een risico op brandwonden en andere 

letsels voor de patiënt.  

Vooraleer een elektrochirurgie-apparaat wordt 

gebruikt, moet het apparaat van de patiënt wor-

den gescheiden. 

WAARSCHUWING EXPLOSIEGEVAAR 

Elektrische vonken kunnen bij bepaalde gassen 

explosies veroorzaken. 

Gebruik de recorder niet in een met zuurstof ver-

rijkte omgeving of in de buurt van ontvlambare of 

explosieve gassen. 

Stel vast of de patiënt zich eventueel om professi-

onele redenen in dergelijke omgeving ophoudt. 

WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK 

Als de elektroden in contact komen met elektri-

sche geleiders kunnen elektrische schokken of 

andere storingen het gevolg zijn. 

Houd de contacten van de elektroden uit de buurt 

van elektrische geleiders, inclusief aarding.  

Zorg ervoor dat een contact met elektrische gelei-

ders niet mogelijk is als tijdens de opname een 

elektrode losraakt. 
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WAARSCHUWING ALGEMEEN GEVAAR VOOR DE 

PATIËNT 

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde instruc-

ties vervangen in geen geval de erkende medi-

sche procedures voor de verzorging van patiën-

ten.  

Handel onder alle omstandigheden volgens de er-

kende medische praktijk voor de verzorging van 

patiënten. 

WAARSCHUWING INFECTIE- OF CONTAMINATIERISICO  

De recorder of het toebehoren kunnen na gebruik 

gecontamineerd zijn met bacteriën of virussen. 

Als de recorder gecontamineerd is, volgt u de 

standaardprocedures voor de behandeling van 

gecontamineerde voorwerpen en de volgende 

veiligheidsinstructies: 

 Gebruik veiligheidshandschoenen als u 

de voorwerpen aanraakt. 

 Isoleer het materiaal met behulp van ge-

schikte verpakking en opschrift. 

 Verzend het materiaal pas na afspraak 

met de ontvanger en met de nodige op-

schriften. 

Reinig en desinfecteer het apparaat en het toebe-

horen na ieder gebruik. 

WAARSCHUWING VERSTIKKINGSGEVAAR 

Kleine onderdelen kunnen tot verstikking leiden.  

Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kin-

deren. 
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WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK 

Zolang de recorder verbonden is met de patiënt, 

mogen geen onderhouds- of reinigingswerkzaam-

heden worden uitgevoerd. 

Scheid de recorder van de patiënt voor u zulke 

handelingen uitvoert. 

WAARSCHUWING EXTREME TEMPERATUREN 

De prestaties van het apparaat kunnen bij ex-

terne temperaturen nadelig worden beïnvloed. 

Als de recorder werd opgeslagen bij een tem-

peratuur die temperatuurgrenswaarden benadert, 

wacht u minstens 4 uur tot de recorder de omge-

vingstemperatuur bereikt heeft. 

WAARSCHUWING HUISDIEREN EN ONGEDIERTE 

Huisdieren en ongedierte kunnen en risico bete-

kenen voor de veiligheid van de patiënt. 

Huisdieren kunnen bijv. bijtschade veroorzaken of 

vloeistoffen uitscheiden over de recorder en het 

toebehoren. Ongedierte kan ook schade veroor-

zaken die de werking van het apparaat belem-

mert. 

Zorg ervoor dat huisdieren of ongedierte niet in 

contact kunnen komen met het apparaat en het 

toebehoren.  
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6.3 Algemene veiligheidsmaatregelen 

VOORZICHTIG  GELEIDINGSVERMOGEN 

De recorder mag niet gebruikt worden indien hiij 

mechanisch beschaidgd is. 

Stuur de recorder voor reparatie naar een geauto-

riseerd bedrijf. 

VOORZICHTIG  GELEIDINGSVERMOGEN 

 De recorder mag niet gebruikt worden als de 

afekking van het batterijvak ontbreekt.  

Vervang het klepje voor u de recorder opnieuw 

gebruikt. 

VOORZICHTIG  INFECTIE- EN CONTAMINATIERISICO 

Het hergebruiken van verbruiksmaterialen die 

contact hebben met de patiënt vormt een infectie-

risico voor andere patiënten.  

Gebruik verbruiksmaterialen (bijv. elektroden) die 

al voor een patiënt werden gebruikt niet opnieuw. 

VOORZICHTIG  INFECTIE- EN CONTAMINATIERISICO 

Retourzendingen van niet gedesinfecteerde on-

derdelen en producten betekenen een infectieri-

sico voor ons servicepersoneel. 

Vooral met het oog op de bescherming van ons 

servicepersoneel vragen wij u de recorder en de 

USB-kabel te desinfecteren voor u deze voor in-

spectie of onderhoud instuurt. 

VOORZICHTIG BESCHADIGING VAN HET APPARAAT 

DOOR UITGELOPEN BATTERIJ 

Batterijen kunnen uitlopen als ze gedurende lan-

gere tijd niet worden gebruikt 
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Als u de recorder langer dan een week wilt bewa-

ren, neem dan de batterij uit de recorder. 

VOORZICHTIG   OPNAMEKWALITEIT ONVOLDOENDE. 

Een beschadigede recorder of beschadigd toebe-

hore kunnen onvoldoende ECG-kwaliteit tot ge-

volg hebben.  

Controleer de recorder telkens voor u de recorder 

en de elektroden met de patiënt verbindt. 

VOORZICHTIG   FOUTE WERKING OF BESCHADIGING 

  VAN DE RECORDER 

Temperatuur- of vochtigheidswijzigingen kunnen 

de vorming van condensatie in de recorder ver-

oorzaken.  

Wacht na de zichtbare externe droging van de re-

corder nog twee uur voor u deze opnieuw ge-

bruikt. 

VOORZICHTIG   BESCHADIGING VAN DE RECORDER 

U mag alleen het batterijvak van de recorder ope-

nen. 

Gebruik geen geweld bij het gebruik van de recor-

der. 

VOORZICHTIG VEILIGHEID ALLEEN MET 

GOEDGEKEURD TOEBEHOREN 

Een veilig en betrouwbaar gebruik van de recor-

der is alleen mogelijk als het meegeleverde en 

vrijgegeven toebehoren wordt gebruikt. 

Neem de informatie in deze gebruiksaanwijzing 

en de bij het toebehoren geleverde instructies in 

acht. 
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VOORZICHTIG  VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID 

 ALLEEN BIJ CORRECT ONDERHOUD 

Een deskundig onderhoud is absoluut noodzake-

lijk voor de langdurige veiligheid en betrouwbaar-

heid van de recorder. 

Neem de informatie in dit handboek in acht om 

een correct onderhoud te verzekeren. 

VOORZICHTIG BESCHADIGING VAN APPARAAT 

EN TOEBEHOREN 

Onbevoegd personeel beschikt niet over de no-

dige opleiding om de recorder te repareren. Niet 

door geautoriseerd personeel uitgevoerde repara-

ties kunnen schade aan het apparaat of het toe-

behoren tot gevolg hebben. 

Zend de recorder ter controle naar een geautori-

seerd bedrijf als u een fout vaststelt of vermoedt. 

Voeg een gedetailleerde beschrijving van de fout 

bij a.u.b. 

VOORZICHTIG  UITWERKINGEN OP HET MILIEU 

Elektrische recorders en toebehoren bevatten 

metaal- en kunststofcomponenten, die correct 

moeten worden verwijderd. 

Verwijder de recorder en het toebehoren na af-

loop van de productlevensduur in overeenstem-

ming met de geldende lokale en nationale afval-

bepalingen. 

VOORZICHTIG MOGELIJK VERLIES VAN DE ECG-OP-

NAME OF SLECHTE SIGNAALKWALI-

TEIT 

Als de patiënt niet over de relevante informatie 

beschikt, kan de recorder onvoldoende resultaten 

leveren. 
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De arts moet de patiënt alle voor de ECG-op-

name vereiste informatie ter beschikking stellen. 

Meer informatie vindt u onder “Patiënten instrue-

ren”. 

VOORZICHTIG  ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES  

Het gebruik van toebehoren dat niet ter beschik-

king wordt gesteld door de fabrikant van de recor-

der kan een verhoging van de elektromagneti-

sche emissies of een reductie van de elektromag-

netische immuniteit van de recorder tot gevolg 

hebben. Het gevolg is een foutieve werking.  

Gebruik uitsluitend gespecificeerd en door de fa-

brikant ter beschikking gesteld toebehoren.  

VOORZICHTIG  ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES 

Andere elektronische medische recorders in de 

buurt van de recorder kunnen een verslechtering 

van de prestaties veroorzaken. 

Alle andere elektronische medische apparaten 

mogen zich niet dichter dan 30 cm (12 inch) be-

vinden. De arts moet de patiënt indien nodig 

hierop wijzen. 

VOORZICHTIG  VOCHTIGE OMGEVINGEN 

Het binnendringen van water in de recorder kan 

beschadigingen of een foutieve werking tot ge-

volg hebben. (De recorder is bestand tegen spat-

water.) 

De arts moet de patiënt erop wijzen dat de recor-

der niet bij het zwemmen, baden of douchen mag 

worden gedragen. 
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VOORZICHTIG  REPARATIES EN ONDERHOUD 

Reparatie door onvoldoende geschoold perso-

neel kan risico's veroorzaken, bijv. te hoge tem-

peraturen of spanningen. Alleen de elektroden en 

de batterij kunnen door de patiënt worden vervan-

gen. 

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door 

personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd. 

VOORZICHTIG  SCHADELIJKE SOFTWARE 

De geleverde software wordt op virussen ge-

scand maar kan toch het doelwit zijn van schade-

lijke software.  

Wij adviseren het gebruik van een goede virus-

scanner, die regelmatig wordt opgefrist.  

Implementeer processen die verhinderen dat be-

smette software uw computer bereikt. Controleer 

bijv. de bron van de door u gebruikte software en 

gebruik alleen originele softwarepakketten. 

VOORZICHTIG  GEGEVENS DOWNLOADEN VIA USB 

Het downloaden van gegevens mag alleen wor-

den uitgevoerd door medisch vakpersoneel. 

Laat het downloaden van de gegvens niet uitvoe-

ren doorde patiënt.  

6.4 Melding van incidenten 

Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft 

voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de be-

voegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de pati-

ent is gevestigd. 

Een ernstig incident is een storing in het hulpmiddel die de dood 

of ernstig letsel tot gevolg heeft, dan wel tot de dood of ernstige 

achteruitgang van de gezondheid kan leiden. 
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7 Garantie- en service-informatie 

De recorder mag alleen door geautoriseerd personeel worden ge-

repareerd. Bij ondeskundige reparatie van een apparaat met be-

staande garantie vervalt deze garantie. 

De recorder vereist geen speciaal onderhoud om de veiligheid en 

de prestaties ervan gedurende de verwachte levensduur te verze-

keren. 

De exploitant dient de noodzaak voor reparaties te melden aan 

de fabrikant of een door hem geautoriseerde gemachtigde. Bij 

een bestaande of mogelijke storing zendt u de recorder voor on-

derzoek naar het onderstaande adres. Voeg een gedetailleerde 

beschrijving van de fout bij a.u.b. 

Bij onverwachte bedrijfstoestanden of voorvallen of als u techni-

sche ondersteuning nodig heeft, neemt u contact op met de fabri-

kant op het onderstaande adres: 

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG 

Oderstraße 77, 14513 Teltow, Duitsland. 

www.getemed.de 
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8 Reiniging en ontsmetting 

VOORZICHTIG 

Gebruik geen oplosmiddelen zoals ether, aceton of petro-

leum. Zulke substanties kunnen het behuizingsmateriaal 

beschadigen. 

VOORZICHTIG 

Verwijder voor het reinigen of ontsmetten de batterij en 

sluit het klepje van het batterijvak. 

Reinig de recorder voor u het oppervlak desinfecteert.  

Reinig de recorder met een pluisvrije doek die in een milde zeep-

oplossing is gedrenkt. 

Desinfecteer de recorder regelmatig, voor het eerste gebruik en 

voor het gebruik bij een andere patiënt.  

GETEMED adviseert het gebruik van een 70%-alcoholoplossing 

voor het desinfecteren.  

Let op de inwerktijd van het ontsmettingsmiddel (10 minuten voor 

70% alcoholoplossing). Gebruik vervolgens een pluisvrije doek 

die licht bevochtigd is om resten van het ontsmettingsmiddel te 

verwijderen. Het apparaat is bestand tegen maximaal 700 reini-

gings-/desinfectiecycli (7 jaar bij normaal gebruik). Het product 

kan niet machinaal opnieuw worden verwerkt. Het product is niet 

bedoeld voor sterilisatie. Bewaar opnieuw verwerkte producten op 

een stofvrije en droge plaats. Bovenstaande instructies zijn door 

de fabrikant van het medisch hulpmiddel gevalideerd als zijnde 

geschikt om het medisch hulpmiddel voor hergebruik voor te ber-

eiden. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker om ervoor 

te zorgen dat de verwerking die daadwerkelijk wordt uitgevoerd 

met de apparatuur, de materialen en het personeel die in de ver-

werkingsfaciliteit worden gebruikt, het gewenste resultaat ople-

vert. Dit vereist verificatie en/of validatie en routinematige bewa-

king van het proces. 
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9 Bedieningselementen 

De recorder beschikt over een toets (1), een LED (2) en een luid-

spreker (Afbeelding 1).  

De toets is gekenmerkt met het volgende symbool:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 – Bedieningselementen 

 

9.1 Toets  

De toets wordt gebruikt om de volgende bedieningshandelingen 

uit te voeren: 

Functie Bedieningshandeling 

Apparaat inschakelen Toets langer dan een seconde inge-
drukt houden tot een pieptoon weer-
klinkt. 

OPMERKING 

De recorder kan alleen door 
het verwijderen van de bat-
terij worden uitgeschakeld.  

Resultaat tijdens de opname 
opslaan 

Toets kort indrukken. Een pieptoon 
signaleert dat het resultaat opgesla-
gen is. 

 



78812051-NL CardioMem® CM 100 XT 25 

9.2 Optische en akoestische signalen 

De meerkleurige LED en de akoestische signalen geven de sta-

tus van de recrorder weer: 

Recorderstatus LED-statusindicatie Signaaltoon 

Apparaat start knippert groen, rood, 

blauw 

 eenvoudige piep-

toon 

Toets ingedrukt -  eenvoudige piep-

toon 

Opname loopt knippert groen  - 

Elektrode open knippert oranje  drie pieptonen 

Geheugen vol brandt oranje  - 

Bluetooth-pairing geac-

tiveerd 

knippert blauw  Melodie 

Bluetooth-pairing afge-

sloten 

-  Melodie 

Bluetooth-communica-

tie loopt 

knippert blauw  - 

Batterij leeg knippert rood  drie pieptonen 

USB verbonden brandt blauwgroen  - 

Fout knippert groen, rood, 

blauw en knippert daarna 

rood 

 drie pieptonen 
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9.3 Afleidingsschema 

De recorder kan twee kanalen (Afbeelding 2) opnemen:  

A = kanaal 1 

B = kanaal 2 

 

Afbeelding 2 – Afleidingsschema 
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10 Opname voorbereiden 

U kunt de grenswaarden van de automatische ritmedetectie voor 

elke patiënt individueel instellen, zoals beschreven in paragraaf 

“Het venster “Setup” (“Instellingen”)” op pagina 45.  

De voorbereiding van de opname omvat daarnaast de volgende 

stappen: 

 Batterij aanbrengen 

 de patiënt instrueren 

 Huid van de patiënt voorbereiden 

 Elektroden aanbrengen op het apparaat 

 Apparaat aanbrengen 

 Apparaat inschakelen 

 Signaalkwaliteit controleren 

10.1 Batterij aanbrengen 

Gebruik een balpen om het batterijklepje te openen. Houd de re-

corder met de achterkant omhoog in één hand en druk de punt 

van de balpen niet te krachtig in het gat (1) om de vergrendeling 

te openen. Het klepje van het batterijvak wordt omlaag (2) geo-

pend en kan verwijderd worden (Afbeelding 3). 

 

 
Afbeelding 3 – Batterijvak openen 
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VOORZICHTIG 

Gebruik niet te veel kracht. U kunt de recorder beschadi-

gen. 

VOORZICHTIG 

Gebruik altijd een balpen. Gebruik geen scherpe of spitse 

voorwerpen. Deze kunnen letsels veroorzaken. 

Verwijder het klepje van het batterijvak. 

Plaats een nieuwe 3V Lithium CR2477N-batterij in het batterijvak. 

Neem de correcte polariteit in acht. Duw de batterij in de batterij-

houder tot deze voelbaar vastklikt. (Afbeelding 4). 

 

Afbeelding 4 – Batterijvak aanbrengen 

Breng het klepje van het batterijvak aan. Druk het klepje omlaag 

tot de vergrendeling vastklikt (Afbeelding 5). 

 

Afbeelding 5 – Batterijvak sluiten 
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10.2 Patiënten instrueren 

De arts moet de patiënt de volgende informatie ter beschikking 

stellen, die vereist is voor een veilig gebruik van de recorder. 

VOORZICHTIG 

Informeer bij huidproblemen de arts. In uitzonderlijke ge-

vallen kunnen ook bij het gebruik van biocompatibele 

elektroden allergische reacties optreden. 

VOORZICHTIG 

Laat de recorder niet vochtig of nat worden. Neem het 

niet mee onder de douche of in bad. 

VOORZICHTIG 

Stel de recorder niet bloot aan extreme temperaturen. De 

bedrijfstemperatuur van de recorder mag niet onder 5 °C 

dalen en niet boven 45 °C stijgen. 

VOORZICHTIG 

Bescherm de recorder tegen plotse wijzigingen van tem-

peratuur en luchtvochtigheid. Breng de recorder niet in de 

buurt van warmtebronnen zoals ovens of kookplaten en 

stel het niet bloot aan directe zonnestraling. 

VOORZICHTIG 

Houd afstand van elektrische apparaten. Gebruik geen 

elektrische dekens terwijl u de recorder draagt. 

VOORZICHTIG 

Houd de recorder uit de buurt van kinderen en huisdieren. 

VOORZICHTIG 

Vervang elektroden die tijdens de opname losraken. 
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10.2.1 Een voorval manueel opslaan 

Verklaar aan de patiënt dat hij tijdens de opname de toets kort 

moet indrukken om een voorval te markeren. Een korte pieptoon 

informeert de patiënt dat een voorval werd opgeslagen.  

10.2.2 Opnamedagboek 

Wij adviseren dat de patiënt een opnamedagboek bijhoudt om ac-

tiviteiten, symptomen en de bijbehorende tijden te registreren.  

In de kop van het dagboek moeten de gegevens voor de patiënt- 

en opname-identificatie en de medicatie tijdens de opname wor-

den bijgehouden.. 

10.2.3 Medische noodsituatie 

Het apparaat is niet bedoeld om levensbedreigende gebeurtenis-

sen op te sporen. Instrueer de patiënt onmiddellijk een arts of de 

hulpdiensten te bellen als hij/zij zich onwel voelt over zijn/haar ge-

zondheidstoestand. 

10.3 Huid van de patiënt voorbereiden 

Grondige huidvoorbereiding is absoluut noodzakelijk voor een 

storingvrije opname. 

 Kies de punten voor de bevestiging van de elektroden. 

Meer informatie vindt u in paragraaf “Apparaat aanbren-

gen” op pagina 32. 

 Zorg ervoor dat elke plek droog, schoon en onbehaard is. 

OPMERKING 

Gebruik een pluisvrije doek om de huid te drogen. 

10.4 Elektroden aanbrengen op het apparaat 

Plaats de recorder apparaat met de voorkant omlaag op een 

vlakke ondergrond (tafel).  

Neem drie nieuwe wegwerp-ECG-elektroden. Verwijder de be-

schermfolie nog niet van de contactzijde van de elektroden. 
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Verbind de aansluitingen van de elektroden met de aansluitingen 
aan de achterkant van de recorder (Afbeelding 6). 

Afbeelding 6 

 

Afbeelding 6 – Elektroden aanbrengen 

VOORZICHTIG 

Gebruik alleen ECG-elektroden die duidelijk als ECG-

elektroden voor eenmalig gebruik gekenmerkt zijn. An-

ders kunnen allergische huidreacties optreden.  

VOORZICHTIG 

Gebruik om infecties te vermijden geen elektroden die 

reeds door een andere persoon werden gebruikt. 

VOORZICHTIG 

Controleer de vervaldatum van de ECG-elektroden. Ge-

bruik geen ECG-elektroden met overschreden vervalda-

tum, daar deze een slechtere signaalkwaliteit kunnen ver-

oorzaken. 
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10.5 Apparaat aanbrengen 

Verwijder voorzichtig de beschermingsfolie van de elektroden (Af-

beelding 7). 

 

 

Afbeelding 7 – Beschermingsfolie verwijderen 

Plaats de recorder (a) op het borstbeen of (b) aan de bovenkant 

van de linkerborst of (c) 180° gedraaid op het borstbeen en druk 

hem voorzichtig aan (Afbeelding 8). 

 

(a)   (b)   (c) 

 

Afbeelding 8 – Apparaat plaatsen 

Controleer of alle elektroden correct op de huid kleven.  

Als de patiënt sterk zweet, kunnen de elektroden verschuiven, 

loskomen of afvallen. De patiënt dient activiteiten die sterke 

zweetontwikkeling kunnen veroorzaken te vermijden.  
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10.6 Apparaat inschakelen 

Druk op de toets tot het geluidssignaal weerklinkt. De LED toont 

een kleursequentie terwijl het apparaat start (Afbeelding 9). 

 

Afbeelding 9 – Apparaat inschakelen 

10.7 Signaalkwaliteit controleren 

Als de signaalkwaliteit goed is en de recorder geen open elek-

trode (Open Lead) heeft gedetecteerd, knippert de LED groen. De 

recorder is klaar voor gebruik. 

Als de signaalkwaliteit slecht is en de recorder Open Lead heeft 

gedetecteerd, knippert de LED oranje. De recorder is niet klaar 

voor gebruik. 

Controleer de verbindingen tussen apparaat en lektroden. 

Vervang indien nodig één of meerdere elektroden. 
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11 Voorval opnemen 

De recorder neemt voorvallen op als de patiënt de toets indrukt, 

automatisch bij over- of onderschrijding van instelbare grenswaar-

den en in instelbare intervallen. 

U kunt de voor- en nabeshouwingstijd voor een voorval instel-

len zoals verklaard in het hoofdstuk “Het venster “Setup” (“Instel-

lingen”)” op pagina 45. 

11.1 Manuele opname 

De manuele opname is altijd mogelijk, ook als de automatische 

opname geactiveerd is. 

Een manuele opname moet met een druk op de toets gestart wor-

den als symptomen optreden of in regelmatige intervallen volgens 

de instructies van de arts. 

Een akoestisch signaal meldt dat de opname gestart werd. 

11.2 Automatische opname 

De automatische opname vindt plaats als de recorder een voorval 

heeft gedetecteerd of in ingestelde tijdsintervallen. 

11.2.1 Automatische detectie van hartritmestoornissen 

De recorder gebruikt algoritmes voor de automatische detectie 

van bepaalde hartritmestoornissen (bradycardie, tachycardie, 

boezemfibrillatie, pauze). 

Deze algoritmes zijn gebaseerd op de continue detectie van de 

R-pieken en de op basis daarvan bepaalde hartritmewaarden. Bij 

sterk gestoord of zeer zwak ECG-signaal wordt de automatische 

ritmedetectie automatisch uitgeschakeld 

U kunt de grenswaarden en de andere parameters voor de auto-

matische ritmedetectie instellen met de software “CM 100 Confi-

gurator”. 
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Meer informatie vindt u in de paragraaf “Het venster “Setup” (“In-

stellingen”)” op pagina 45 en in de paragraaf “Beschrijving van de 

automatische ritmedetectie” op pagina 62. 

OPMERKING 

Een onder alle omstandigheden veilige detectie en cor-

recte classificatie van hartritmestoornissen kan ondanks 

hoogontwikkelde en zorgvuldig geteste algoritmes niet 

gegarandeerd worden. 

Bij patiënten met pacemaker werkt de automatische rit-

medetectie niet correct.  

11.2.2 Tijd gestuurde opname 

Als u een tijd gestuurde opname wenst, kunt u de tijdsintervallen 

voor de ECG-opname instellen, zoals beschreven in de paragraaf 

“Het venster “Setup” (“Instellingen”)” op pagina 45. Het tijdsinter-

val kan tussen 1 en 24 uur bedragen.  
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12 Einde van de opname 

Scheid de recorder voorzichtig van de elektroden en verwijder de 

batterij om de opname af te sluiten. De opname eindigt automa-

tisch in de volgende situaties:  

 Het geheugen is vol.  

 De batterij is leeg.  

12.1 Elektroden verwijderen 

Verwijder de elektroden voorzichtig, beginnend met de buitenste 

rand. Verwijder gebruikte elektroden bij het huisvuil.  

VOORZICHTIG 

Gebruik om infecties te vermijden geen elektroden die reeds 

door een andere persoon werden gebruikt.  
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13 Gebruik van de “CM 100 Configurator-

software” 

De CM 100 Configurator-software hoort bij de CardioMem CM 

100 XT. De software is bedoeld voor gebruik door geschoold me-

disch personeel (gebruiker) in medische instellingen. De software 

loopt op een PC die uitgerust is met het Windows-besturingssys-

teem van Microsoft. De software dient geen directe diagnostische 

of therapeutische doelen.  

Met de software kunt u via USB gegevens van het apparaat 

downloaden en lokaal op de PC opslaan.  

Bovendien kunt u met de software setup-parameters van de re-

corder aanpassen aan de behoeften van de individuele patiënt.. 

13.1  Vereiste hardware en software 

Om de “CM 100 Configurator-software” te gebruiken, moet de PC 

voldoen aan de volgende minimumeisen:  

CPU Core i3 2 GHz-processor of equivalent  

Geheugen 4 GB RAM of meer 

Harde schijf 200 MB voor de installatie van het programma 
en de noodzakelijke componenten, aanbevolen 
min. 1 GB voor het opslaan van gegevens 

Interfaces 1 x USB 2.0 of hoger 

Grafische resolutie Minimaal: 1024 x 768, aanbevolen: 1920 x 1080 

PC-besturingssys-
teem 

Windows 7/ 8.1 / 10  

Omgeving Microsoft.NET versie 4.7.2 of hoger 

Report Generator Adobe Reader versie 10 of hoger 
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OPMERKING 

De software is niet geschikt voor gebruik in virtuele omge-

vingen en voor de installatie op terminalservers. 

13.2 Installatie 

Het installatiebestand is een uitvoerbaar bestand, dat van 

https://www.getemed.net/downloads/CM100/CM100Configurator_Setup.exe  

gedownload kan worden. Het installeert alle programmabestan-

den en het USB-stuurprogramma, dat nodig is voor de communi-

catie met het apparaat CardioMem CM 100 XT. 

Kopieer het installatiebestand in een lokale map op uw PC.  

Start het installatieproces met een dubbelklik op het bestand. U 

wordt gevraagd een geldig pad voor de installatie (Afbeelding 10) 

en een pad voor het opslaan van ECG-gegevens te kiezen (Af-

beelding 11).  

 

Afbeelding 10 – Installatiepad 
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Afbeelding 11 – Download-pad 

U wordt gevraagd of op uw bureaublad een programmasymbool 

moet worden weergegeven. Daarna kunt u de installatie starten 

met de door u vastgelegde instellingen. 

OPMERKING 

Verwijder een eventueel aanwezige oudere installatie van 

de “CM 100 Configurator-software” en sla alle opgenomen 

ECG-gegevens op voor u de nieuwe versie van de soft-

ware installeert. 

13.3 Systeemtijd controleren 

VOORZICHTIG 

Controleer de systeemtijd van de computer. Een foute sys-

teemtijd kan een foute toewijzing van ECG-rapporten aan 

patiënten tot gevolg hebben. 
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13.4 USB-downloadkabel met recorder en PC 

verbinden 

WAARSCHUWING 

RISICO VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK – Gebruik 

uitsluitend de door GETEMED geleverde USB-download-

kabel om de recorder te verbinden met een PC. 

VOORZICHTIG  

De PC moet voldoen aan de nieuwste versie van de inter-

nationale norm IEC 60950 betreffende de veiligheid van 

IT-componenten. 

OPMERKING 

De verbinding van de recorder met een PC die deel uit-

maakt van een IT-netwerk dat ook andere componenten 

omvat kan tot momenteel nog niet bekende risico's voor 

patiënten, gebruikers en derden leiden. De verantwoorde-

lijke organisatie moet deze risico's identificeren, analyse-

ren, evalueren en bewaken. 

Wijzigingen in het IT-netwerk, zoals:  

 configuratiewijziging van de netwerk-/gegevens-

verbinding 

 toevoegen van extra componenten aan de net-

werk-/gegevensverbinding 

 scheiden van componenten van de netwerk-/ge-

gevensverbinding 

 update van componenten van de netwerk-/gege-

vensverbinding 

 upgrade van componenten van de netwerk-/ge-

gevensverbinding  

kunnen nieuwe risico's veroorzaken, die ook geanaly-

seerd moeten worden. Neem hiervoor de norm EN 80001 

in acht.   

De downloadkabel beschikt over verschillende aansluitingen voor 

de verbinding met de recorder en de PC:  
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Steek de USB-A-aansluiting van de downloadkabel in een vrije 

USB-aansluitnig van uw PC.  

Open het batterijvakklepje van het apparaat (1) en verwijder de 

batterij (2). Verbind de apparaat stekker van de downloadkabel 

met de aaansluiting (beeld) van de recorder (3), zoals weergege-

ven op (Afbeelding 12). 

 

Afbeelding 12 – Apparaat stekker van de downloadkabel met de recorder 
verbinden 

13.5 Apparaat inschakelen 

Druk op de toets om de recorder in te schakelen (Afbeelding 13). 

Er weerklinkt een pieptoon. Na de startsequentie brandt de LED 

lichtblauw. 

 

Afbeelding 13 – Apparaat inschakelen 
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13.6 CM 100 Configurator-software starten 

Starten de software met een dubbelklik op het bureaubladsym-

bool. Op het startscherm verschijnen de softwareversie en infor-

matie over de fabrikant. 

Klik op de knop “Met recorder verbinden” om de communicatie-

verbinding op te bouwen (Afbeelding 14). 

 

Afbeelding 14 – Software starten 
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13.7 Het venster “Informatie” 

Het venster “Informatie” verschijnt zodra de communicatieverbin-

ding tussen de recorder en de Configurator software opgebouwd 

is. 

 

Afbeelding 15 – Het venster Informatie 

In het venster “Informatie” staan links de knoppen voor de andere 

vensters. 

In het venster “Informatie” verschijnen in het midden het serie-

nummer van de verbonden recorder, het aantal op het apparaat 

opgeslagen ECG-bestanden en meer informatie voor de ondub-

belzinnige identificatie van de desbetreffende recorder en de op-

name.  

Iin het venster “Informatie” staan rechts die actuele instellingen 

van de voorvalgrenswaarden en andere opnameparameters. 
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13.8 Het venster “Download”, een opname 

downloaden 

WAARSCHUWING 

Er bestaat gevaar voor de gezondheid of het leven van 

een patiënt als de ene patiënt de opname van een andere 

patiënt krijgt toegewezen en dit leidt tot een verkeerd toe-

gewezen diagnose. 

Klik in het venster “Informatie” op de knop “Download”. Het ven-

ster “Download” wordt geopend (Afbeelding 16). 

De downloadfunctie is gedeactiveerd indien er geen gegevens 

aanwezig zijn op het apparaat.  

 

Afbeelding 16 – Opname downloaden, pad selecteren 

13.8.1 Map selecteren en download starten 

Het pad voor het opslaan van de opnamen werd ingesteld bij de 

installatie. U kunt het pad voor het downloaden wijzigen.  

Klik op de knop “Download starten” om de ECG-gegevens in de 

geselecteerde map te kopiëren (Afbeelding 16). 
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13.8.2 Gegevens op de recorder wissen 

Klik op de knop “Wissen” en dan op de knop “Opnamen wissen” 

om alle gegevens in het geheugen van de recorder te wissen (Af-

beelding 17). 

In de linker bovenhoek van het venster “Download” wordt het 

aantal opgeslagen ECG-bestanden weergegeven. Zodra de pro-

cedure afgesloten is, verschijnt “0”. 

 

Afbeelding 17 – Het venster “Wissen” 

13.9 Het venster “Setup” (“Instellingen”) 

Klik in het venster “Informatie” op de knop “Setup” (“Instellingen”) 

als u de recorderinstellingen voor een patiënt wilt wijzigen. Het 

venster “Setup” (“Instellingen”) wordt geopend.  

De instellingen zijn gedeactiveerd als op het apparaat ECG-be-

standen opgeslagen zijn. Download eerst de ECG-gegevens en 

wiis het recordergeheugen voor u instellingen wijzigt. 

In het venster “Setup” kunt u de volgende instellingen uitvoeren:  
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 “Pre-/Post-tijd” 

de voor- en nabeschouwingstijd in seconden, die voor en 

na de detectie van een voorval wordt opgenomen 

 de verschillende “Trigger”-grenzen 

de grenswaarden van het hartritme voor de automatische 

opname van tachycardie of bradykardie en de grens-

waarde in seconden voor de herkenning en opname van 

een “pauze”. 

 Aan/Uit van de automatische detectie van boezemfibrilla-

tie (AFib)  

 TIR-Trigger (Time Interval Recording) 

het tijdsinterval voor de tijd gestuurde automatische ECG-

opname  

 Aan/Uit van de Tele-ECG-modus voor de automatische 

transmissie van opnamen naar een Bluetooth-ontvanger 

(Afbeelding 18). 

 

Afbeelding 18 – Setup (Instellingen) 

Klik op “Instellingen zenden” om de nieuwe waarden naar de re-

corder te zenden. 
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13.9.1 “Pre-/Post-tijd”, voor- en nabeschouwingstijd 

De volgende instellingen zijn mogelijk: 

Pre/Post (s) 25 / 15 45 / 15 * 30 / 30 60 / 30 60 / 60 

Lengte van 
de ECG-op-
name (s) 

40 60 60 90 120 

(*) = voorinstelling 

De “Lengte van de ECG-opname” blijkt uit de instelling van de 

voor- en nabeschouwingstijd (“Pre-/Post-tijd”) 

13.9.2 Instellingen voor de automatische detectie van 
voorvallen 

U kunt de volgende grenswaarden en andere parameters instel-

len: 

Parameters Instelbare waarden Voorin-

stelling 

Brady-trigger (bpm) UIT, 30, 40, 50, 60 UIT 

Tachy-trigger (bpm) UIT, 100, 110, 120, 130, 

140, 150, 160, 170, 180, 

190, 200, 210, 220, 230, 

240 

UIT 

Pauze-trigger (seconden) UIT 2; 2.5; 3; 3.5; 4 UIT 

AFib UIT, AAN UIT 

TIR (Time Interval Recording) UIT, 1 h ... 24 h (stap 1h) UIT 

Tele-ECG UIT, AAN UIT 
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13.10 Het venster “Standaardinstellingen” 

Klik in het venster “Informatie” op de knop “Standaardinstellingen” 

als u deze opnieuw wilt instellen. Het venster “Standaardinstellin-

gen” wordt geopend (Afbeelding 19). 

 

Afbeelding 19 – Standaardinstellingen 

OPMERKING 

U kunt deze actie niet ongedaan maken. Alle opgeslagen 

gegevens en instellingen worden gewist en de setup van 

de recorder wordt weer op de standaardinstellingen ge-

zet. 

Klik op “Recorder resetten” om de recorder weer op de stan-

daardinstellingen te zetten. In het venster “Informatie” worden de 

standaardinstellingen als actuele instellingen weergegeven (Af-

beelding 20). 
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Afbeelding 20 – Standaardinstellingen ingesteld 

13.11 Verbinding met de recorder verbreken 

Klik op de knop “Verbinding met recorder verbreken” om de USB-

verbinding te verbreken. Scheid de apparaat stekker van de 

downloadkabel van het apparaat. 

13.12 Licentie-informatie 

De CM 100 Configurator-software maakt gebruik van software-

componenten die gepubliceerd werden onder de Open-Source-li-

centie. De licentie-informatie vindt u in de installatiemap in het be-

stand “LicenseInformation.txt”. 

13.13 Opnamen importeren met CardioDay® 

U kunt voor het importeren van opgenomen voorvallen ook de 

software CardioDay gebruiken. Informatie hierover vindt u in de 

gebruiksaanwjizing van CardioDay. 
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14 ECG-rapport weergeven 

WAARSCHUWING 

Voor de evaluatie van ECG-rapporten moet de software 

Adobe Reader versie 10 of hoger worden gebruikt. Als 

een andere PDF-viewersoftware wordt gebruikt, kan de 

nauwkeurigheid van de weergave niet worden gegaran-

deerd. 

De ECG-rapporten bevinden zich in de geselecteerde download-

map. Als u dubbelklikt op een bestand, dan wordt het ECG-rap-

port weergegeven in Adobe Reader (Afbeelding 21).  

 

Afbeelding 21 – ECG-rapport 

14.1 Informatie in het ECG-rapport 

Het ECG-rapport bestaat uit een kop- en een gegevens gedeelte. 

Rechts in de kop kunt u bovendien een commentaar invoeren. 
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Afbeelding 22 – ECG-rapport, kop 

De kop van het ECG-rapport (Afbeelding 22) toont de volgende 

informatie:  

(1) – apparaat-ID / serienummer, apparaattype, opname- en 

transfertijd, voorvalcode (zie onderstaande tabel). 

De voorvalcode bestaat uit 4 cijfers:  

Voorval Waarde 

Bradycardie, automatisch opgenomen 0010 

Tachycardie, automatisch opgenomen 0020 

Pauze / Asystolie, automatisch opgenomen 0040 

Boezemfibrilatie (AFib) – begin, automatisch opgenomen 0080 

Boezemfibrilatie – einde, automatisch opgenomen 0081 

Bradycardie, automatisch opgenomen bij bestaande AFib 0090 

Tachycardie, automatisch opgenomen bij bestaande AFib 00A0 

Pauze / Asystolie, automatisch opgenomen bij bestaande 
AFib 

00C0 

Tijd gestuurde opname 1000 

Tijd gestuurde opname bij bestaande AFib 1080 

Manueel opgenomen voorval 2000 

Manueel opgenomen voorval bij bestaande AFib 2080 
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(2) – Recorderinstellingen, voor- en nabeschouwingstijd, gren-

zwaarden voor voorvaldetectie, detectie van AFib en TIR 

AAN/UIT 

(3) – Informatie over hartslag, laagste, hoogste en gemiddelde 

hartslag, aantal gedetecteerde QRS-complexen 

In het gegevens gedeelte van het ECG-rapport wordt de ECG-

curve weergegeven met een schrijfsnelheid van 25 mm/s en een 

amplitude van 10 mm/mV. 

Het aantal pagina's is afhankelijk van de lengte van de ECG-op-

name. Het detectietijdstip van een voorval is in de ECG gemar-

keerd met een verticale lijn. 

OPMERKING 

De nauwkeurigheid van de hartslaggegevens is afhankelijk 

van de kwaliteit van het ECG-signaal. De hartslagwaarden 

kunnen onnauwkeurig zijn als het ECG-signaal ernstig 

wordt verstoord. 
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15 Beschrijving van de modus “Tele-ECG” 

In diit hoofdstuk vindt u de vereiste informatie voor het gebruik 

van de Tele-ECG-functie: 

 Algemne informatie 

 PhysioGate-app starten 

 PhysioGate-app gebruiken 

 Bluetooth-pairing uitvoeren 

 Transmissie controleren 

 Licentie-informatie 

 Informatie over gegevensbescherming 

15.1 Algemne informatie 

De ECG-opnamen kunnen via Bluetooth automatisch van de re-

corder naar een compatibele smartphone met Android-bestu-

ringssysteem worden gezonden. Voor de verdere verwerking wor-

den de opnamen dan via het internet van de smartphone naar 

een ontvangstsysteem (bijv. GETEMED ReSTA) gezonden (Af-

beelding 23).  

Op de smartphone moet daarvoor de PhysioGate-app geïnstal-

leerd zijn. 

De CardioMem CM 100 XT wordt op aanvraag van de klant met 

een smartphone en geïnstalleerde PhysioGate-app geleverd. Het 

gebruik van een niet door GETEMED ter beschikking gestelde 

smartphone is niet mogelijk. 
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Afbeelding 23 – Tele-ECG 

ECG-opnamen die succesvol via Bluetooth werden verzonden, 

worden in het recordergeheugen gewist. Mislukte transmissies 

worden automatisch herhaald na 15 minuten, 1 uur en 24 uur. 

Nieuwe ECG-opnamen zorgen voor een reset van het tijdsinter-

val.  

Als de Bluetooth-transmissie permament mislukt, kunt u de ECG-

opnamen ook steeds met de CM 100 Configurator downloaden 

via de USB-verbinding. 

De bediening van de smartphone is verklaard in de bijbehorende 

handleiding. 

VOORZICHTIG 

Gebruik de smartphone met de PhysioGate-app alleen 

zoals beschreven in deze handleiding. Ontvangst en ver-

zending van ECG-gegevens kunnen anders vertraagd of 

geblokkeerd zijn.   

OPMERKINGEN  

 In de bedrijfsmodus “Tele-ECG” is de geheugenca-

paciteit van de recorder beperkt tot 50 opnamen.  

 De batterijlooptijd van de recorder is sterk afhankelijk 

van het aantal opnamen en transfers. Als de recor-

der zeer vaak opneemt en verzendt, kan de batterij 

snel leeg zijn. 
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 De accu van de smartphone met de PhysioGate-app 

wordt bij voorkeur dagelijks gedurende een uur op-

geladen. 

 De Bluetooth-transmissie heeft een reikwijdte van 

ca. 5 meter. De patiënt moet de smartphone met 

PhysioGate-app permanent bij zich hebben.  

15.2 PhysioGate-app starten 

De Physiogate-app start automatisch zodra de smartphone wordt 

ingeschakeld. Ze loopt als service op de achtergrond. Om de 

PhysioGate-app te openen, tipt u op het app-symbool (Afbeelding 

24). 

 

Afbeelding 24 – PhysioGate-app starten 

OPMERKINGEN 

 Schakel de smartphone uit of activeer de vliegtuig-

modus indien dit nodig is. Niet gezonden gegevens 

blijven in het geheugen van de recorder en worden 

later gezonden.  

 Schakel de smartphone niet zonder goede reden uit 

en sluit de PhysioGate-app niet manueel af. De ge-

gevenstransmissie is alleen mogelijk als de Physio-

Gate-app loopt. 
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15.3 PhysioGate-app gebruiken 

De PhysioGate-app beschikt over drie schermen, die u kunt op-

roepen door op de desbetreffende titel te tippen in de menubalk. 

Het HOME-scherm (Afbeelding 25) 

verschijnt bij het openen van de app. 

Hier ziet u de gegevens van het ge-

koppelde apparaat:  

 Serienummer 

 Firmware-versie 

 Aantal niet gezonden ECG-

opnamen die opgeslagen zijn 

in het apparaat 

 Tijdstip van het laatste contact 

tussen recorder en Physio-

Gate-app 

 Laatste batterijstatus van het 

apparaat 

 Status van de Bluetooth-code-

ring 

 

Afbeelding 25 – HOME-
scherm 

Op het PAIRING-scherm (Afbeelding 

26) kunt u de pairing-procedure star-

ten (zie beschrijving hieronder). 

 

Afbeelding 26 – PAIRINGN-
scherm 
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Het INFO-scherm (Afbeelding 27) 

toont informatie over  

de PhysioGate-app:  

 Naam 

 Versie 

 Fabrikant 

de smartphone:  

 Type 

 IMEI 

 Verbindingsstatus (WWW) 

en licentie-informatie. 

 

Afbeelding 27 – INFO-scherm 

 

15.4 Bluetooth-pairing uitvoeren 

De recorder en de smartphone moeten gekoppeld zijn voor een 

Bluetooth-transmissie mogelijlk is (pairing). Normaliter wordt de 

pairing in de fabriek of bij een geautoriseerde servicepartner van 

de fabrikant uitgevoerd. Als de pairing moet worden herhaald 

(bijv. bij vervanging van de smartphone), voert u de volgende 

stappen uit: 

Druk op de toets om de recorder in te 

schakelen. 

Activeer Bluetooth op de  

CardioMem CM 100 XT door de toets 

lang ingedrukt te houden (> 5 s), tot 

een melodie weerklinkt en de LED 

blauw knippert (Afbeelding 28). 

 

Afbeelding 28 – Bluetooth in-
schakelen 
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Open de PhysioGate-app op de 

smartphone. 

Roep het Pairing-scherm op (PAIRING) 

Tip op SEARCH DEVICES (Afbeelding 

29). 

 

Afbeelding 29 – Apparaten 
zoeken 

Beschikbare apparaten worden weer-

gegeven in en lijst. 

Tip in de lijst op het apparaat waarmee 

u de recorder wilt koppelen (Afbeelding 

30). 

 

Afbeelding 30 – Apparaten-

lijst  
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Bevestig de pairing-poging met YES 

(Afbeelding 31).  

 

Afbeelding 31 – Bevestiging 
van de koppelingspoging 

 

Bevestig de pairing-aanvraag (Afbeel-

ding 32).  

Als de pairing succesvol ist, werklinkt er 

een melodie. 

 

Afbeelding 32 – Bevestiging 
aanvraag 
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15.5 Transmissie controleren 

Bereid de recorder voor, schakel hem in en verbind hem met de 

patiënt, zoals hierboven beschreven.  

Schakel de smartphone met de PhysioGate-app in. Open de Phy-

sioGate-app, open het INFO-scherm en controleer of de verbin-

dingsstatus (WWW) “OK” is (Afbeelding 33, Afbeelding 34). 

 

Afbeelding 33 – Tippen voor con-
trole 

 

Afbeelding 34 – WWW-status 
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15.6 Licentie-informatie 

De PhysioGate-app maakt gebruik van softwarecomponenten die 

gepubliceerd werden onder de Open-Source-licentie. De licentie-

informatie kunt u oproepen op het INFO scherm (Afbeelding 35, 

Afbeelding 36). 

 

Afbeelding 35 – Tippen voor weer-
gave 

 

Afbeelding 36 – Licentie-informa-
tie 

15.7 Informatie over gegevensbescherming 

De PhysioGate-app verzamelt, bewaart en verzendt geen infor-

matie die een identificatie of het traceren van een persoon moge-

lijk maken. Voor de toewijzing van ECG-opnamen aan een be-

paalde patiënt is de arts verantwoordelijk 

OPMERKING 

Informeer GETEMED onmiddellijk als de smartphone met de 

PhysioGate-app verloren of gestolen is. 
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16 Beschrijving van de automatische 

ritmedetectie 

16.1 Hartslagdetectie 

De hartslag in slagen per minuut [bpm] wordt permanent bere-

kend uit de afstand tussen twee opeenvolgende R-pieken. De 

hartslagdetectie is een belangrijk kenmerk van de recorder. Er 

worden hartslagwaarden van 30 bpm tot 240 bpm herkend met 

een tolerantie van max. 10 %.  

Bij elektromagnetische storingen kan de hartslagdetectie foute re-

sultaten leveren of tijdelijk uitvallen.  

De effectiviteit van de hartslagdetectie werd voor patiënten met 

eender welke aard pacemaker-therapie niet bewezen. Pacema-

ker-ritmes kunnen onnauwkeurig worden herkend. 

16.2 Detectie van bradycardie en tachycardie 

Een bradycardie-voorval wordt opgenomen zodra de ingestelde 

voorbeschouwingstijd verstreken is en de hartslag gedurende 

meer dan drie opeenvolgende slagen onder de ingestelde grens-

waarde lag.  

Het volgende bradycardie voorval wordt niet geactiveerd voor het 

einde van het vorige bradycardie voorval werd gedetecteerd. Om 

het einde van een bradycardie te bepalen, mag de hartslag gedu-

rende minstens 90 slagen niet onder de ingestelde grenswaarde 

dalen. 

Een tachycardie-voorval wordt opgenomen zodra de ingestelde 

voorbeschouwingstijd verstreken is en de hartslag gedurende 

meer dan vier opeenvolgende slagen boven de ingestelde grens-

waarde lag. 

Het volgende tachycardie voorval wordt niet geactiveerd voor het 

einde van het vorige tachycardie voorval werd gedetecteerd. Om 

het einde van een trachycardie te bepalen, mag de hartslag de in-

gestelde grenswaarde gedurende minstens 90 slagen niet over-

schrijden.  
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De automatische opname van voorvallen wordt onderdrukt als   

 door de recorder open elektroden (Open Lead) gedetec-

teerd werden, 

 signaalruis werd gedetecteerd of 

 de berekende hartfrequentie ongeldig is. 

16.3 Detectie van boezemfibrillatie (AFib) 

Het begin van AFib wordt gedetecteerd zodra binnen de laatste 

16 QRS-complexen drie aritmische veranderingen van twee op-

eenvolgende RR-afstanden gevonden worden. 

AFib blijft bestaan als daarvoor het begin van AFib vastgesteld 

werd en binnen de laatste 16 QRS-complexen minstens één arit-

mische verandering van twee opeenvolgende RR'-afstanden ge-

vonden werd. 

AFib eindigt als binnen de laatste 16 QRS-complexen gedurende 

meer dan 20 seconden geen aritmische verandering van twee op-

eenvolgende RR-afstanden werd gevonden. Anders duur de AFib 

voort.  

De automatische activering wordt onderdrukt als   

 door de recorder open elektroden (Open Lead) gedetec-

teerd werden, 

 signaalruis werd gedetecteerd of 

 de berekende hartfrequentie ongeldig is 

16.4 Detectie van pauzen 

Een pauze wordt gedetecteerd als de tijd tussen twee opeenvol-

gende R-pieken groter is dan de ingestelde grenswaarde voor 

pauze of als een asystolie wordt herkend gedurende een langere 

tijd dan de ingestelde grenswaarde voor pauze. 
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17 Verwijdering van apparaat, batterijen en 

toebehoren 

Elektrische apparaten bevatten metalen en kunststofdelen. Om 

schade aan het milieu te voorkomen, mag de recorder en het toe-

behoren op het einde van de productclevensduur alleen worden 

verwijderd in overeenstemming met de geldende verwijderings-

richtlijnen.  

Als u vragen heeft over de verwijdering van het product, neemt u 

contact op met de fabrikant of zijn gemachtigden. 
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18 Foutopsporing 

Foutpatroon Oorzaak Aanbevelingen 

CM 100 XT:  

apparaat kan niet 

ingneschakeld wor-

den 

(LED brandt niet). 

Batterij leeg of 

geen batterij aan-

gebracht 

Nieuwe batterij aanbrengen. 

CM 100 XT: 

Opname kan niet 

gestart worden  

(LED brandt 

oranje). 

Geheugen vol  Verbind de recorder met de 

PC en met de software CM 

100 Configurator en schakel 

hem dan in.  

Starten die software CM 

100 Configurator en contro-

leer de recorderstatus. 

Download de ECG-gege-

vens en wiis het recorderge-

heugen. 

CM 100 XT:  

Opname kan niet 

gestart worden  

(LED knippert 

oranje, 3x piepton 

als toets wordt in-

gedrukt). 

Open lead  Elektrodencontacten contro-

leren. 

Indien een elektrode losge-

raakt is – Huid reinigen en 

elektrode vervangen. 

CM 100 XT:  

LED knippert rood. 

Batterij leeg. Vervang de batterij van de 

CM 100 XT. 

CM 100 XT:  

Onvolledige op-

name 

Batterij leeg. Vervang de batterij van de 

CM 100 XT. 
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Foutpatroon Oorzaak Aanbevelingen 

CM 100 XT:  

Apparaat gaat na 

het inschakelen 

niet op de normale 

bedrijfsmodus  

(LED knippert 

meermaals rood, 

groen, blauw). 

Algemene appa-

raatvelden. 

Verwijder de batterij en 

breng ze opnieuw aan. 

Neem contact op met uw 

dealer of de servicedienst 

van de fabrikant als het pro-

bleem niet verdwijnt. 

Foute tijdstempel 

op het ECG-rap-

port. 

Interne backup-

batterij leeg. 

Verbind de CM 100 XT via 

de downloadkabel gedu-

rende minstens 12 uur met 

een PC om de backup-bat-

terij te laden. 

CM 100 XT,  

PhysioGate-app:  

Bluetooth-pairing 

niet mogelijk – 

Apparaat niet ge-

vonden. 

Bluetooth is niet 

geactiveerd op de 

CM 100 XT. 

Houd de toets op de CM 

100 XT ingedrukt tot een 

melodie weerklinkt en de 

LED blauw knippert. Her-

haal Bluetooth-pairing. 

CM 100 XT,  

PhysioGate-app:  

ECG-transmissie 

(Bluetooth) werkt 

niet. 

CardioMem CM 

100 XT en 

smartphone niet 

gekoppeld 

Controleer in de Physio-

Gate-app het INFO-scherm 

– Het serienummer van het 

gekoppelde apparaat ver-

schijnt daar. Indien geen se-

rienummer of een fout serie-

nummer weergegeven 

wordt, voert u de Bluetooth-

pairing uit. 

De PhysioGate-

app loopt niet op 

de smartphone. 

Scherm ontgrendelen en 

PhysioGate-app starten. 
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Foutpatroon Oorzaak Aanbevelingen 

De smartphone 

heeft geen inter-

netverbinding. 

WWW-status op INFO-

scherm van de PhysioGate-

app controleren. 

Als de status niet OK ist, lo-

catie veranderen en herha-

len. 

Bluetooth is uitge-

schakeld op de 

smartphone. 

Schakel Bluetooth in. De 

procedure is beschreven in 

het handboek van de 

smartphone. 

“Mobiele gege-

vens” of “Gege-

vensroaming” is 

uitgeschakeld op 

de smartphone. 

Schakel “Mobiele gegevens” 

en “Gegevensroaming” in.  

De procedure is beschreven 

in het handboek van de 

smartphone. 

De vliegtuigmodus 

is geactiveerd op 

de smartphone. 

Deactiveer de vliegtuigmo-

dus.  

De procedure is beschreven 

in het handboek van de 

smartphone. 

Smartphone is uit-

geschakeld of 

accu van de 

smartphone is 

leeg. 

Smartphone inschakelen en 

evt. accu laden. 

CardioMem CM 

100 XT is niet ge-

configureerd voor 

de modus Tele-

ECG. 

Verbind de recorder met de 

PC en met de software CM 

100 Configurator en schakel 

hem dan in.  
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Foutpatroon Oorzaak Aanbevelingen 

Starten die software CM 

100 Configurator en contro-

leer de recorderstatus. 

Download de opgeslagen 

ECG-gegevens en wiis het 

recordergeheugen. Schakel 

dan de modus “Tele-ECG” 

in. 

CM 100 XT,  

PhysioGate app:  

Encryption: Off 

De pairing is ge-

wist op de 

smartphone 

Houd de toets op de CM 

100 XT ingedrukt tot een 

melodie weerklinkt en de 

LED blauw knippert. Her-

haal Bluetooth-pairing. 

CM 100  

Configurator:  

Fout bij USB-ver-

binding  

(Fout! USB-appa-

raat niet verbon-

den!). 

De USB down-

loadkabel is niet 

verbonden met de 

PC of de CM 100 

XT is uitgescha-

keld. 

Verbind de USB download-

kabel met de PC. 

Schakel de recorder in (na 

de startsequentie brandt de 

LED oranje) en klik op de 

knop “Met recorder verbin-

den” om de communicatie-

verbinding op te bouwen. 

CM 100  

Configurator:  

De gegevens-

download op een 

PC werkt niet  

(Fout! Geen gege-

vnsdownload!). 

ECG-opnamen 

kunnen niet ge-

download worden. 

Klik op “Verbinding met re-

corder verbreken” en dan op 

“Met recorder verbinden” 

om de USB-verbinding te 

resetten. Indien dat niet 

werkt: 

 Sluit de CM 100 Confi-

gurator-software 

 Scheid de USB-down-

loadkabel (apparaat 

wordt uitgeschakeld) 

 Sluit de USB-download-

kabel weer aan en scha-

kel de recorder in 

CM 100  

Configurator:  

Eén of meerdere 

ECG-opnamen 

zijn foutief. 
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Foutpatroon Oorzaak Aanbevelingen 

De gegevensdown-

load op een PC 

werkt niet  

(Fout! Gegevens-

download onvolle-

dig!). 

 Start de CM 100 Confi-

gurator-software 

 Klik op “Met recorder 

verbinden” en herhaal 

de download. 

 Controleer of zich ECG-

rapporten in de inge-

stelde downloadmap be-

vinden. 

CM 100  

Configurator:  

ECG-gegevens 

konden niet opge-

slagen worden op 

de PC  

(Fout! Geen gege-

vensbewaring!). 

Ontbrekende 

schrijfrechten voor 

downloadmap, 

downloadmap niet 

meer beschikbaar 

of harde schijf vol. 

Controleer de download-

map, maak evt. een nieuwe 

downloadmap aan. Herhaal 

de download. 

CM 100  

Configurator:  

ECG-rapport kon 

niet gecreëerd wor-

den  

(Fout! PDF-be-

stand niet gegene-

reerd). 

Programma-instal-

latie verkeerd of 

beschadigd. 

Installeer de CM 100 Confi-

gurator opnieuw. Download 

herhalen. 

CM 100  

Configurator:  

De op het apparaat 

opgeslagen ECG-

gegevens kunnen 

niet gewist worden  

Communicatiefout. Klik op “Verbinding met re-

corder verbreken” en 

dan op “Met recorder 

verbinden” om de USB-

verbinding te resetten. 

Indien dat niet werkt: 

 Sluit de CM 100 Confi-

gurator-software. 
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Foutpatroon Oorzaak Aanbevelingen 

(Fout! Gegevens 

niet gewist!). 

 Scheid de USB-down-

loadkabel (apparaat 

wordt uitgeschakeld). 

 Sluit de USB-download-

kabel weer aan en scha-

kel de recorder in. 

 Start de CM 100 Confi-

gurator-software. 

 Klik op “Met recorder 

verbinden” en herhaal 

de wisprocedure. 

CM 100  

Configurator:  

Setup kan niet naar 

het apparaat ge-

zonden worden  

(Fout! Setup niet 

gezonden!). 

Communicatiefout. Klik op “Verbinding met re-

corder verbreken” en dan op 

“Met recorder verbinden” 

om de USB-verbinding te 

resetten. Indien dat niet 

werkt: 

 Sluit de CM 100 Confi-

gurator-software. 

 Scheid de USB-down-

loadkabel (apparaat 

wordt uitgeschakeld). 

 Sluit de USB-download-

kabel weer aan en scha-

kel de recorder in. 

 Start de CM 100 Confi-

gurator-software. 

 Klik op “Met recorder 

verbinden” en voer de 

insntellingen opnieuw 

uit. 

CM 100  

Configurator:  

Bedrijfsmodus 

Tele-ECG kan niet 

ingesteld worden. 

Apparaat bevat 

persoonlijke gege-

vens. 

Apparaat op standaardin-

stellingen resetten om door 

te gaan of bedrijfsmodus 

Tele-ECG niet gebruiken. 
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19 Informatie over verbruiksmateriaal en 

toebehoren 

Benaming REF / Bestelnummer 

Opbergtas 78451002 

Gebruiksaanwijzing 78812051 

Beknopte handleiding 78821051 

Batterij Renata CR2477N Q001 12477 

ECG-elektroden voor eenmalig gebruik * 90131 

Downloadkabel * 78412001 

CM 100 “Download Cable Kit” voor gebruik 
met CardioDay * 

(Downloadkabel, Bluetooth-adapter en snelle 
handleiding) 

78412001-1 
 

CM 100 Configurator software * 78313011 

PhysioGate-App en compatibele smartphone * 78460001 

 

*) Maakt geen deel uit van de standaardleveringsomvang – afzonderlijk 

bestellen a.u.b. 
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20 Specificaties 

20.1 Algemeen  

Classificatie:    IIa volgens MDR (EU) 2017/745 

Type van het gebruiksdeel:  BF (Body Floating), niet defibrillatie-
bestendig gebruiksdeel 

Applicatietijd (typisch):   7 ... 14 dagen 

Afmetingen (B x L x H):   76 mm x 89 mm x 14 mm  

Gewicht:    ca. 39 g (met batterij)  

Batterijtype:    3 V lithium, Renata CR2477N  

Bedrijfsmodus:    Permanent bedrijf voor 14 dagen  

Batterijlevensduur (typisch):  14 dagen 

Materiaal:    PC+PET kunststofbehuizing  

IP-bescherming:    IP64  

Levensduur van de recorder: 7 jaar  

ECG-afleiding:    2 kanalen, 3 elektroden  

Hartslag:    30 /min ... 240 /min,  

Tolerantie +/- 10%  

Digitale signaalverwerking:  512 Hz / 24 Bit  

Onderste grensfrequentie:  0,05 Hz  

Bovenste grensfrequentie:  70 Hz  

Dynamische ingangsspanning: +/- 6 mV 

Ingangsspanning:  +/- 300 mV 

Open Lead-detectie:   Ja 
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Gebruiksvoorwaarden 

Temperatuur:   5 °C tot 45 °C 

Relatieve vochtigheid:  0 % tot 93 %, niet condenserend 

Omgevingsluchtdruk: 1060 hPa ... 700 hPa (–380 m ... 3000 m) 

 

Transport- en opslagomstandigheden 

Temperatuur:   –20 °C tot 60 °C 

Relatieve vochtigheid:  0 % tot 93 %, niet condenserend 

Omgevingsluchtdruk: 1060 hPa ... 700 hPa (–380 m ... 3000 m) 

 

Radiovermogen 

De recorder ontvangt en zendt elektromagnetische energie om 

zijn voorgeschreven gebruiksdoel te vervullen. 

De eigenschappen van zender en ontvanger worden hieronder 

beschreven. 

Radiotechnologie:  Bluetooth Low Energy 

Frequentie:   2 402 MHz ... 2 480 MHz (2,4 GHz ISM-band) 

Modulatie:   Gaussian frequency shift keying (GFSK) 

Stralingsvermogen:  0 dBm = 1 mW 
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20.2 Elektromagnetische compatibiliteit 

Medische elektrische apparatuur vereist speciale voorschriften 

m.b.t. de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en moet in 

overeenstemming met de informatie in dit document geïnstalleerd 

en in gebruik genomen worden. 

 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagneti-

sche emissie 

De recorder is bestemd voor het gebruik in de onderstaande elek-

tromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het appa-

raat moet ervoor zorgen dat het in dergelijke omgeving wordt ge-

bruikt.  

Emissiemetingen 
 

Overeenstemming Elektromagnetische omgeving – 
richtlijnen 

HF-emissies volgens 
CISPR 11 

Groep 1 Het apparaat gebruikt HF-energie 
uitsluitend voor zijn interne wer-
king. Daarom is de HF-emissie 
zeer laag, waardoor het onwaar-
schijnlijk is dat naburige elektroni-
sche apparaten gestoord worden. 

HF-emissies volgens 
CISPR 11 

Klasse B 
 

Het apparaat is bestemd voor het 
gebruik in alle instellingen en 
woonomgevingen die direct zijn 
aangesloten op een openbaar 
stroomnet dat ook wordt gebruikt 
voor de voeding van woongebou-
wen. 

Emissie van harmoni-
schen volgens 
IEC61000-3-2 

Niet van toepassing – 
het apparaat wordt ge-
voed met batterijen 

- 

Emissie van span-
ningsschommelin-
gen/flikkering volgens  

IEC 61000-3-3 

Niet van toepassing – 
het apparaat wordt ge-
voed met batterijen 

- 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagneti-

sche storingsbestendigheid (leidinggebonden storingswaar-

den) 

De recorder is bestemd voor het gebruik in de onderstaande elek-

tromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het appa-

raat moet ervoor zorgen dat het in dergelijke omgeving wordt ge-

bruikt. 

Storingsbesten-
digheids- 

tests 

IEC60601-1-2 
testniveau* 

Overeen-
stemmings- 

niveau* 

Elektromagnetische omge-
ving – richtlijnen 
 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV contactont-
lading 
 
 ± 15 kV luchtontla-
ding 

± 8 kV con-
tactontlading 
 
± 15 kV 
luchtontla-
ding 

Vloeren moeten uit hout of be-
ton bestaan of voorzien zijn van 
keramiektegels. Als de vloer 
voorzien is van synthetisch ma-
teriaal, dan moet de relatieve 
vochtigheid minstens 30 % be-
dragen. 

Snelle voorbij-
gaande elektrische 
storingen / bursts 
volgens  

IEC 61000-4-4 

Niet van toepas-
sing – het apparaat 
wordt gevoed met 
batterijen en be-
schikt niet over pa-
tiënt- of voedings-
leidingen. 

– – 

Stootspanningen 
(surges) volgens  

IEC 61000-4-5 

Niet van toepas-
sing – het apparaat 
wordt gevoed met 
batterijen en be-
schikt niet  

patiënt- of voe-
dingsleidingen. 

– – 

Spanningsdalin-
gen, korte onder-
brekingen en 
schommelingen 
van de voedings-
spanning volgens  

IEC 61000-4-11 

Niet van toepas-
sing – het apparaat 
wordt gevoed met 
batterijen 

– – 

Magneetveld bij de 
voedingsfrequentie 
(50/60 Hz) volgens  

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magneetvelden bij de netfre-
quentie moeten overeenstem-
men met de typische waarden 
die gelden in zakelijke of zie-
kenhuisomgevingen. 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagneti-

sche storingsbestendigheid (geleide en gestraalde HF-storin-

gen) 

De recorder is bestemd voor het gebruik in de onderstaande elek-

tromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het appa-

raat moet ervoor zorgen dat het in dergelijke omgeving wordt ge-

bruikt. 

Storingsbesten-
digheidstests 

IEC60601-1-2 
testniveau* 

Overeenstem-
mings- 

niveau* 

Elektromagnetische 
omgeving – richtlij-
nen 

Geleide HF-storin-
gen volgens  
IEC 61000-4-6 

3 V effectieve 
waarde 150 kHz 
tot 80 MHz 

3 V effectieve 
waarde 

Andere draagbare en 
mobiele RF-appara-
ten worden niet ge-
bruikt binnen een af-
stand van 30 cm van 
het apparaat, incl. de 
leidingen. 

- 6 V effectieve 
waarde in ISM-
banden tussen 
0,15 MHz en 80 
MHz 

6 V effectieve 
waarden in 
banden volgens 
tabel 5, opmer-
king N) 

De veldsterkte van 
stationaire radiozen-
ders is bij alle fre-
quenties bij een lo-
kaal onderzoek lager 
dan het overeen-
stemmingsniveau 

Gestraalde HF-sto-
ringen volgens  
IEC 61000-4-3 

10 V/m 80 MHz 
tot 2,7 GHz  
Storingsbesten-
digheid t.o.v. 
snoerloze com-
municatie-inrich-
tingen 

10 V/m volgens 
tabel 9** 

In de omgeving van 
apparaten die de vol-
gende markering ver-
tonen zijn storingen 
mogelijk: 

 

*) = specificaties volgens EN 60601-1-2:2015   

OPMERKING: Deze richtlijnen gelden eventueel niet in alle situa-

ties. De uitbreiding van elektromagnetische golven wordt beïn-

vloed door absorpties en reflecties van gebouwen, voorwerpen en 

mensen.
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**) EN 60601-1-2: 2015, tabel 9: 

Testfre-
quentie 
 
(MHz) 

Band a) 
 
(MHz) 

Dienst a) Modulatie b) Maxi-
maal 
ver-
mogen 
 
(W) 

Afstand 
 
(m) 

Storingsbe-
stendig-
heids- 

 testniveau 
 
(V/m) 

385 380 –
390 

TETRA 400 Pulsmodula-
tie b) 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 
470 

GMRS 460, 
FRS 460 

FM c) 
± 5 kHz afwij-
king 
1 kHz sinus 

2 0,3 28 

710 
745 
780 

704 – 
787 

LTE-  
band 13,17 

Pulsmodula-
tie b) 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

9 800 – 
960 

GSM 
800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
LTE-band 5 

Pulsmodula-
tie b) 
18 Hz 

2 0,3 28 

1720 
1845 
1970 

1700 – 
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
LTE-band 1, 
3, 4, 25;  

UMTS 

Pulsmodula-
tie b) 
217 Hz 

2 0,3 28 

2450 2400 – 
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE-band 7 

Pulsmodula-
tie b) 
217 Hz 

2 

 

0,3 28 

 

5240 
5500 
5785 

5100 – 
5800 

WLAN 
802.11 
a/n 

Pulsmodula-
tie b) 
217 Hz 

0,2 0,3 - 
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OPMERKING 

De afstand tussen de zendantenne en het ME-apparaat of 
ME-systeem kan, indien nodig, gereduceerd worden tot 1 m 
om het storingsbestendigheidstestniveau te bereiken. De test-
afstand van 1 m is toegelaten volgens IEC 61000-4-3. 

a) Voor enkele diensten zijn alleen de uplink-frequenties aanwezig. 
b) De drager moet gemoduleerd worden door gebruik van een 50% 
tastverhouding-rechthoeksignaal. 
c) Als alternatief voor de FM-modulatie kan een 50%-pulsmodulatie bij 
18 Hz worden gebruikt. Daar dit eigenlijk geen modulatie is, is dit het 
ongunstigste geval. 

 

WAARSCHUWING 

Het gebruik van het apparaat in de buurt van of in een 

stapel met andere apparaten moet worden vermeden, 

waardoor een verminderde werking van het apparaat kan 

worden veroorzaakt. Indien deze vorm van gebruik nodig 

is, moet de correcte werking van dit apparaat en de ove-

rige apparaten worden gecontroleerd. 

WAARSCHUWING 

Het gebruik van toebehoren, omvormers en kabels die 

niet gespecificeerd zijn door de fabrikant van het appa-

raat kan hogere elektromagnetische emissies of een ver-

mindering van de elektromagnetische storingsbestendig-

heid van het apparaat tot gevolg hebben en een vermin-

derde werking van het apparaat veroorzaken.  

WAARSCHUWING 

Draagbare HF-communicatie-apparaten (inclusief perife-

rie-apparatuur zoals antennekabels en externe antennes) 

mogen niet dichter bij dan 30 cm vanaf het apparaat wor-

den gebruikt. Dit geldt ook voor de door de fabrikant ge-

specificeerde kabels. Anders kunnen de prestaties van 

het apparaat nadelig worden beïnvloed. 
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