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Doel, indicatie en werking

1 Doel, indicatie en werking
Deze gebruiksaanwijzing richt zich zowel tot artsen en medisch personeel als tot patiënten.

1.1

Gebruiksdoel

De PhysioMem PM 100 is een recorder voor twee-kanaal-registratie
van cardiale voorvallen en voor de transmissie van meerdere voorvalregistraties via een mobiel netwerk naar een compatibel ontvangstsysteem, zoals het ReSTA-systeem van GETEMED.
Het apparaat is bedoeld voor door de patiënt geactiveerde opnamen.
Het apparaat is zowel bedoeld voor ambulant gebruik als voor gebruik in klinische omgevingen. Ambulant gebruik kan plaatsvinden in
stedelijke, voorstedelijke en landelijke omgevingen, in scholen, kantoren of winkels, en ook in voertuigen zoals treinen en auto's. In
vliegtuigen kan het apparaat niet gebruikt worden zolang het gebruik
van mobiele toestellen op vluchten verboden is. Het apparaat wordt
gevoed door een accu en gebruikt een flash-geheugenkaart om de
ECG-opnamen op te slaan. De PhysioMem PM 100 is niet geschikt
voor gebruik als klinisch monitoringsysteem en niet voor gebruik in
noodsituaties.

1.2

Indicatie

PhysioMem PM 100 is geïndiceerd voor diagnostische evaluatie bij
volwassen en adolescente patiënten (met een lichaamsgewicht van
meer dan 10 kg) met asymptomatische en symptomatische hartritmestoornissen en voor de evaluatie van terugkerende onverklaarde
episoden met tachycardie, syncope, hartkloppingen en duizeligheid.
Patiënten jonger dan 14 jaar hebben hulp nodig van volwassenen.
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Het apparaat is niet geschikt voor patiënten wiens klinische toestand
een continue bewaking van de vitale parameters vereist en bij wie de
afwijkingen een onmiddellijk risico voor de patiënt betekent.

1.3

Werking

Het apparaat wordt door de patiënt aangebracht en met een druk op
de knop geactiveerd. Het registreert kortstondige ECG-episoden en
zendt deze naar een centraal ontvangstpunt.
De transmissie gebeurt draadloos via de geïntegreerde mobiele radiomodule. De PhysioMem PM 100 is niet geschikt voor het registreren en verzenden van real-time-gegevens. Afhankelijk van de beschikbaarheid van mobiele telecommunicatie en andere netwerken
(bijv. internet) kunnen er vertragingen optreden bij de gegevenstransmissie.
Het apparaat wordt gevoed door een oplaadbare accu en slaat ECGgegevens op in een niet-vluchtig FLASH-geheugen.
Een draadloos laadstation (wireless charging transmitter pad) wordt
gebruikt om de batterij van het apparaat op te laden.
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2 CE-conformiteit, typeplaatjes en
verpakkingslabels
In deze paragraaf worden de symbolen verklaard die in combinatie
met de recorder worden gebruikt.

2.1

CE-conformiteit

De CE-markering en het registratienummer van de vermelde autoriteit tonen aan dat het apparaat en alle accessoires beantwoorden
aan alle principiële van de Richtlijn medische producten 93/42/EEG.

Het CE-teken geeft aan dat het apparaat en alle accessoires voldoen
aan alle principiële eisen van de Richtlijn radioapparatuur
2014/53/EU.
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2.2

Informatie op product en verpakking

Op de typeplaatjes vindt u de naam en het adres van de fabrikant en
de product- en modelbenaming.

Afb. 1. Typeplaatje van de recorder

Afb. 2. Typeplaatje van het oplaadstation
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De symbolen hebben de volgende betekenis:
Attentie
Neem de informatie m.b.t. het correcte gebruik van het apparaat in deze gebruiksaanwijzing in acht.
Gebruiksinstructies in acht nemen. Men moet
de handleiding eerst gelezen en begrepen
hebben, alvorens het apparaat of product in
gebruik te nemen.
Catalogusnummer
Serienummer van het apparaat
Het hartsymbool informeert de arts dat het apparaat tot de beschermingsklasse “cardiac floating”
(CF) behoort en NIET bestand is tegen de uitwerkingen van een defibrillatie.

IP64

Het Apparaat heeft de beschermingsklasse
IP64:
6 = stofdicht
4 = beschermd tegen spatwater

IP 21

Het oplaadstation heeft de beschermingsklasse IP21:
2 = bescherming tegen objecten > 12,5 mm
1 = beschermd tegen druipwater
Het symbool wijst erop dat het apparaat uitgerust is met een lithium-polymeer-accu.
De doorgehaalde vuilnisbak verwijst naar de
verplichting het apparaat op een correcte manier te verwijderen. Neem ook de informatie
in paragraaf 3.6 op pagina 18 in acht.
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Onder het fabriekssymbool staat het bouwjaar.
Naast het fabriekssymbool staat de de fabrikant.
Niet-ioniserende elektromagnetische straling
FCC ID 2AOPNPM 100

2.3

FCC-identificatienummer

Aanvullende symbolen op het verpakkingslabel
De voor opslag en transport toegestane hoogste en laagste temperatuurwaarden
De voor opslag en transport toegestane hoogste en laagste luchtvochtigheidswaarden

Beschermen tegen vocht

Maximale stapelhoogte: 10 pakketten

Voorzichtig behandelen, breekbaar

Recycling, algemeen
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3 Voorwaarde voor een veilig en
betrouwbaar gebruik
3.1

Definities

De begrippen “Waarschuwing” en “Voorzichtig” worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om op risico's en de ernst van bedreigingen te wijzen. Een risico is gedefinieerd als bron voor mogelijk persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING verwijst naar een mogelijk risico of een onveilige
handelwijze die, indien niet vermeden, zware letsels tot gevolg kan
hebben.
VOORZICHTIG verwijst naar een mogelijk risico of een onveilige handelwijze die, indien niet vermeden, lichte letsels of een beschadiging
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.
Naast dit symbool vindt de arts speciale informatie of instructies.
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3.2

Algemene waarschuwingen

WAARSCHUWING
VERWISSELING VAN OPNAMEN – Er bestaat gevaar voor de gezondheid of het leven van een patiënt als de ene patiënt de ECG-opname
van een andere patiënt krijgt toegewezen en dit leidt tot een verkeerd toegewezen diagnose.
Kies altijd zeer zorgvuldig de juiste opname voor de juiste patiënt.
Controleer of er geen opnamen meer opgeslagen zijn in het apparaat voor u het apparaat doorgeeft aan de volgende patiënt.
WAARSCHUWING
STRANGULATIE DOOR DRAAGRIEM – Draagriemen vormen een mogelijk verstikkingsrisico.
Draag het apparaat daarom niet met de draagriem rond uw hals terwijl u slaapt.
WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR BESMETTING OF INFECTIE – Het apparaat en het
toebehoren kunnen na gebruik gecontamineerd zijn met bacteriën of
virussen.
Als het apparaat 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 geschikte verpakking en
opschrift.



Verzend het materiaal pas na afspraak met de ontvanger en met
de nodige opschriften.



Reinig het apparaat en het toebehoren na ieder gebruik. Informatie vindt u in paragraaf 3.5, pagina 17.
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WAARSCHUWING
GEEN MONITORINGAPPARAAT – Het apparaat is geen monitoringapparaat en niet geschikt voor gebruik als klinisch monitoringsysteem en niet voor gebruik in noodsituaties.
WAARSCHUWING
EXPLOSIEGEVAAR – Elektrische vonken kunnen in de buurt van bepaalde gassen explosies veroorzaken. Gebruik de recorder niet in
een zuurstofrijke omgeving of in de buurt van andere ontvlambare of
explosieve gassen.
Stel vast of een patiënt zich om beroepsredenen eventueel in zulke
omgevingen ophoudt.
WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR STORINGEN BIJ PACEMAKERS EN ICD – Het apparaat heeft een geïntegreerde radiomodule. Actieve mobiele toestellen kunnen in de onmiddellijke nabijheid van pacemakers of geïmplanteerde cardioverters/defibrillators (ICD) storingen veroorzaken.
Plaats het apparaat niet in de borstzak van uw shirt. Houd het op minimaal 15 cm afstand van uw geïmplanteerde apparaat.
WAARSCHUWING
EXTREME TEMPERATUREN - De prestaties van het apparaat kunnen
belemmerd worden door extreme temperaturen. Als het apparaat
wordt bewaard bij een temperatuur die tegen de toegelaten boven- of
ondergrens ligt, moet u minstens 4 uur wachten – tot het apparaat
de omgevingstemperatuur heeft aangenomen – voor u het gebruikt.
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WAARSCHUWING
HUISDIEREN EN ONGEDIERTE – Huisdieren en ongedierte kunnen
een risico vormen voor de gezondheid van de patiënt.
Bescherm het apparaat en de accessoires tegen contact met huisdieren, ongedierte en kinderen, daar deze veiligheidsrelevante beschadigingen kunnen aanbrengen door in het apparaat te bijten, het
te laten vallen of het bloot te stellen aan vloeistoffen of vuil.

3.3

Algemene aanwijzingen

VOORZICHTIG
Gebruik tijdens de gegevensregistratie geen mobiele toestellen en
houd afstand van apparaten met hoog elektrisch verbruik zoals computers en elektrisch gereedschap.
VOORZICHTIG
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn in omgevingen waar het gebruik van mobiele toestellen geheel of gedeeltelijk verboden is. (bijv.
intensive care unit, vliegtuig)
VOORZICHTIG
De bedrijfstemperatuur van de recorder mag niet onder 5 °C dalen en
niet boven 45 °C stijgen. De recorder mag niet worden blootgesteld aan
plotse temperatuur- of vochtigheidsschommelingen.
Snelle veranderingen van temperatuur of luchtvochtigheid kunnen condensatie veroorzaken. De goede werking van het apparaat kan dan niet
meer gegarandeerd worden.
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VOORZICHTIG
Let er bij het dragen van het apparaat op dat de elektroden niet in
contact komen met andere elektrische geleiders, inclusief aarde.
VOORZICHTIG
Het apparaat moet worden beschermd tegen mechanische beschadigingen door schokken, druk en krassen. De correcte werking van
het apparaat kan anders niet meer gegarandeerd worden.
VOORZICHTIG
Het apparaat mag niet meer gebruikt worden als het beschadigd is
of niet meer correct functioneert.
VOORZICHTIG
Om een onjuiste toewijzing van ECG-gegevens te voorkomen, moet
het apparaat worden beschermd tegen toegang door derden.
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3.4

Veiligheid en betrouwbaarheid alleen bij correct
onderhoud

VOORZICHTIG
Een deskundig onderhoud is noodzakelijk voor de langdurige veiligheid en betrouwbaarheid van de recorder. Controleer de recorder telkens op zichtbare beschadigingen voor u hem aan een patiënt geeft.
VOORZICHTIG
Een veilig en betrouwbaar gebruik van het apparaat is alleen mogelijk
als het meegeleverde en vrijgegeven toebehoren wordt gebruikt.
VOORZICHTIG
INFECTIEGEVAAR – Ons servicepersoneel is blootgesteld aan infectiegevaar als u niet gedesinfecteerde onderdelen of producten instuurt.
Desinfecteer het apparaat voor u het instuurt voor inspectie of reparatie, om hygiënische redenen en vooral om onze servicemedewerkers te beschermen.
VOORZICHTIG
Als het niet wordt gebruikt, moet het apparaat uitgeschakeld en
zorgvuldig bewaarde worden om toevallige inschakeling te verhinderen. Dit kan tot een onjuiste interpretatie van het ECG leiden. Om onbedoelde gegevenstransmissie te voorkomen, moet het apparaat
voor verzending ook worden uitgeschakeld.

16

PhysioMem® PM 100 2G

77811051

Voorwaarde voor een veilig en betrouwbaar gebruik

VOORZICHTIG
Reparaties en modificaties mogen alleen worden uitgevoerd door personen die door GETEMED geautoriseerd zijn. Als u een functionele storing vaststelt of zelfs vermoedt, stuurt u het apparaat voor inspectie
naar GETEMED of naar een door GETEMED geautoriseerd bedrijf. Gelieve een nauwkeurige beschrijving van de vastgestelde fout bij te voegen.

3.5

Reiniging van apparaat en toebehoren

Neem de volgende instructies in acht bij het reinigen van de recorder en het toebehoren:


Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt/desinfecteert.



Desinfecteer het apparaat en het oplaadstation voor het eerste
gebruik en voor het wordt doorgegeven aan een andere persoon,
bovendien ook in een maandelijks interval.



Reinig het apparaat en het oplaadstation voor u het oppervlak
desinfecteert.



Gebruik voor de externe reiniging van het apparaat en het etui
een pluisvrije doek, licht bevochtigd met water of een milde zeepoplossing.

VOORZICHTIG
Dompel het apparaat niet onder in vloeistof en zorg ervoor dat er
geen vloeistof in het apparaat dringt.


Het etui kan bij 30 °C met de hand worden gewassen. Het mag
echter niet gedroogd worden in een wasdroger.



Gebruik reinigings- en desinfectiemiddelen alleen volgens de instructies van de fabrikant, bijvoorbeeld in de vereiste verdunning.
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GETEMED adviseert het gebruik van een 70%-alcoholoplossing voor
het desinfecteren.
VOORZICHTIG
Gebruik in geen geval oplosmiddelen zoals ether, aceton of benzine.
Zulke stoffen kunnen de kunststof van de behuizing aantasten.
VOORZICHTIG
Het apparaat en het toebehoren mogen niet worden gesteriliseerd.

3.6

Verwijdering van batterijen, apparaat en toebehoren

Elektronische apparatuur en toebehoren bevatten metalen en plastic
onderdelen die na afloop van hun levensduur volgens de geldende
afvalverordeningen moeten worden verwijderd om milieuvervuiling
te voorkomen.
Als u vragen hebt over de verwijdering van dit product, neem dan
contact op met GETEMED of zijn vertegenwoordigers.
VOORZICHTIG
De doorgehaalde vuilnisbak herinnert u eraan dat apparaten die accu's of batterijen bevatten in geen geval bij het normale huisvuil horen. Als eindgebruiker bent u verplicht deze apparaten volgens de
geldende regionale en nationale voorschriften te verwijderen.
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3.7

Goede medische praktijk

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies vervangen in
geen geval de erkende medische praktijk voor de verzorging van patiënten. Handel onder alle omstandigheden volgens de erkende medische praktijk.

3.8

Verantwoordelijkheid van de fabrikant

De fabrikant is alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en de prestaties van het apparaat als de volgende
voorwaarden worden gerespecteerd:


Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door personen die door GETEMED geautoriseerd zijn.



De PhysioMem PM 100 wordt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing gebruikt en opgeslagen.
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4 Bedieningselementen en ingebruikname
4.1

Bedieningselementen

1
2

Afb. 3. Toets en display

1 Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat en het starten van de ECG-opname
2 Display voor de weergave van bedrijfstoestanden en foutcodes.
Aan de onderkant van het apparaat (Afb. 4) bevinden zich vier elektroden voor de ECG-afleiding.
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Afb. 4. Onderkant van het apparaat met de elektroden

4.2

Ingebruikname, accu volledig laden

OPMERKING
Laad de batterij van het apparaat niet als de omgevingstemperatuur
minder dan 0 °C bedraagt.
Het apparaat beschikt over een vast ingebouwde, niet-vervangbare
accu, die via een oplaadstation inductief, d.w.z. contactloos, wordt
geladen.
Voor het eerste gebruik van het apparaat moet u de accu volledig
opladen.
Verbind hiervoor het meegeleverde oplaadstation (Afb. 5) via de
USB-kabel met de voedingseenheid en sluit deze aan op het stroomnet.

77811051

PhysioMem® PM 100 2G

21

Bedieningselementen en ingebruikname

Afb. 5. Apparaat op het oplaadstation

Gebruik de in het oplaadstation ingewerkte uitsparingen voor de precieze plaatsing van het apparaat. Plaats het apparaat met de achterkant (elektroden) in deze uitsparingen.
Als het apparaat ingeschakeld is, wordt op de display van het apparaat en met een LED op het oplaadstation weergegeven dat de accu
wordt opgeladen (zie tabel in paragraaf 7.1, pagina 36).
Zodra het oplaadstation verbonden is met het stroomnet, brandt de
groene LED (Afb. 6).

Afb. 6. Oplaadstation verbonden met het stroomnet

Als het apparaat vervolgens op het oplaadstation wordt geplaatst,
dan gaat links naast de groene LED ook de oranje LED branden, die
het opladen van de accu aangeeft (Afb. 7).
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Afb. 7. Opladen van het apparaat

Bovendien weerklinkt er een dubbele korte pieptoon als het apparaat op het oplaadstation wordt gelegd. De pieptoon weerklinkt ook
als het apparaat ingeschakeld wordt terwijl hij op het oplaadstation
ligt.
Als de accu van het apparaat volledig opgeladen is, dan dooft de
oranje LED en blijft alleen de groene LED branden (Afb. 8).

Afb. 8. Oplaadprocedure beëindigd

OPMERKING
Als de oranje LED knippert nadat het apparaat op het oplaadstation
wordt geplaatst, dan is er een fout opgetreden bij het opladen.
Scheid het oplaadstation in dit geval van het stroomnet en sluit het
opnieuw aan.
Informeer de technische service als de oranje LED blijft knipperen.
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OPMERKING
U kunt het apparaat ook tijdens het laden van het oplaadstation nemen en voor een opname gebruiken.
OPMERKING
Als u het apparaat op het oplaadstation plaatst en de batterij al 100%
is opgeladen, weerklinkt er geen dubbele pieptoon en brandt de
oranje LED niet.
Het opladen van de accu duurt na volledige ontlading ongeveer 3
uur.
De looptijd van een volledig opgeladen accu bedraagt bij typisch gebruik (3 ECG-opnamen per dag) ongeveer 5 dagen.
Druk op de toets (1) om het apparaat in te schakelen. De progressieindicator op de display toont dat het apparaat geïnitialiseerd wordt
(Afb. 9).

Afb. 9.

Progressie-indicator bij het opstarten van het apparaat

Zodra het apparaat klaar is voor gebruik, schakelt de display over op
het hoofdscherm (Afb. 10)
← Mobiel netwerk actief / inactief
← Aantal ECG-opnamen in het geheugen
← Acculaadniveau
Afb. 10. Hoofdscherm
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OPMERKING
Als de capaciteit van de accu bij het starten van een ECG-opname
niet volstaat voor een normale werking, dan wordt dit weergegeven
op de display (Afb. 11).

Afb. 11. Weergave van onvoldoende laadcapaciteit
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5 ECG opnemen en zenden
5.1

Hoe en waar u het apparaat bevestigt

Afb. 12. Apparaat op de borst van de patiënt

De ECG-elektroden zijn als kleine voetjes geïntegreerd in de onderkant van het apparaat.
Om een ECG op te nemen, plaatst u het apparaat met de elektroden
direct op de borst. De correcte positie is midden op het borstbeen
(Afb. 12).
Zorg ervoor dat de vier elektroden huidcontact hebben en er geen
kledij of andere voorwerpen aanwezig zijn tussen elektrode en huid.
De fabrikant adviseert het apparaat permanent te dragen met de
meegeleverde draagriem. Op die manier gaat er geen tijd verloren
als er een ECG moet worden opgenomen.
Bevestig de twee lussen van de draagriem aan de bevestigingsogen
(1) van het apparaat en verbind de draagriem met de verstelclips (2).
Stel de passende lengte van de draagriem in (Afb. 13).
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Afb. 13. Draagriem aanbrengen

5.2

ECG opnemen

Houd het apparaat tijdens de opname rustig en druk het met de vier
elektroden vast op de borst (Afb. 12).
Druk vervolgens op de toets (1) om de opname te starten.

Afb. 14. Opname starten

De opname duurt 40 seconden. Adem gedurende deze tijd rustig en
vermijd bruuske lichaamsbewegingen en veranderingen van de positie van het apparaat op de borst.
Tijdens de opname wordt elke door het apparaat gedetecteerde
hartslag (R-R') akoestisch begeleid door een korte pieptoon.
Het apparaat detecteert ook of een elektrode geen contact heeft. Zodra een elektrode tijdens de opname geen direct huidcontact meer
heeft, wordt de hartslag niet meer gedetecteerd. De pieptoon stopt
tot alle vier de elektroden weer contact maken met de huid en het
hartritme door het apparaat wordt gedetecteerd.
77811051
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OPMERKING
Een onregelmatige pieptoon tijdens de opname wijst niet noodzakelijkerwijs op hartritmestoornissen. Daarbij gaat het meestal om
technische storingen bij de opname (artefacten).
OPMERKING
Als de pieptoon tijdens de opname uitvalt, corrigeert u de positie van
het apparaat en drukt u het apparaat vaster op de borst.
Bij sterke borstbeharing beweegt u het apparaat even heen en weer
op de borst, zodat de haren het contact tussen de elektroden en de
huid niet belemmeren.
OPMERKING
Het contact tussen de elektroden en de huid kan ook nadelig worden
beïnvloed als de huid te droog is.
Bevochtig de elektroden met een beetje water als de huid droog is
en de pieptoon daardoor niet weerklinkt.

←

Aantal ECG-opnamen in het geheugen

←

Progressie-indicatie van de opname
(zie paragraaf 7)
Afb. 15. Weergave tijdens de opname

De mobiele radiomodule van het apparaat blijft tijdens de opname
uitgeschakeld.
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5.3

Een ECG-opname zenden

OPMERKING
De gegevenstransmissie gebeurt via openbare telecommunicatienetwerken. Afhankelijk van de netwerkafdekking, de beschikbaarheid van de diensten en de lijnkwaliteit kunnen onderbrekingen optreden. Daardoor kan niet worden gegarandeerd dat de transmissie
altijd succesvol verloopt.
Na de opname schakelt het apparaat automatisch in de zendmodus.
Op de display wordt het aantal nog niet gezonden ECG-opnamen
weergegeven, samen met een progressie-indicatie (Afb. 16)

Afb. 16.

Opname zenden, progressie-indicatie

Het apparaat bouwt zelfstandig een verbinding op met een mobiel
telecommunicatienet en zendt vervolgens de geregistreerde gegevens (Afb. 17).
Het is niet mogelijk een mobiele verbinding manueel op te bouwen.

←

A

B

C

D

Progressie-indicatie bij het
zenden (zie paragraaf 7)

E

Afb. 17. Opname zenden, stapverloop van de progressie-indicatie

77811051
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Stapverloop van de display tijdens het zenden
A – ECG in het geheugen –

mobiele verbinding uitgeschakeld

B – ECG in het geheugen –

apparaat zoekt mobiele verbinding

C – ECG in het geheugen –

mobiele verbinding

D – ECG in het geheugen –

verbinding met ReSTA

E – ECG verzonden –

verbinding met ReSTA/ status
melding

Na het zenden verschijnt het hoofddisplay opnieuw.
Elke correct verzonden ECG-opname wordt vervolgens uit het geheugen gewist.
De mobiele module wordt automatisch uitgeschakeld.
Als het verzenden van één of meerdere ECG-opnamen onmiddellijk
na de registratie mislukt, wordt de verzendingsprocedure automatisch herhaald. Daarbij herhaalt het apparaat de transmissie in de
volgende intervallen:


eerste herhaling onmiddellijk na het mislukken van de eerste poging



drie verdere herhalingen telkens na 15 minuten



volgende herhaling na 5 uur en daarna telkens na 24 uur

OPMERKING
Als het verzenden van één of meer ECG-opnamen mislukt omdat de
mobiele ontvangst onvoldoende is, wordt aanbevolen het apparaat te
verplaatsen (bijv. naar buiten of naar de andere kant van de straat).
Houd daarbij rekening met de bovenstaande herhalingstijden voor
het zendproces. Bij locaties met permanent onvoldoende mobiele
ontvangst, moet de locatie binnen een grotere straal worden veranderd (bijv. naar een andere gemeente).
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OPMERKING
Het zendproces kan niet manueel worden herhaald.
OPMERKING
Tijdens het zenden kan steeds een nieuwe opname worden gestart.
De zendprocedure wordt daarbij onderbroken. De ECG-opname blijft
in het geheugen tot de volgende zendpoging wordt uitgevoerd.

5.4

Apparaat uitschakelen

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de toets (1) langer dan 10
seconden ingedrukt, tot het apparaat uitgeschakeld wordt en de
weergave op de display verdwijnt.
OPMERKING
Zorg ervoor dat het apparaat steeds gebruiksklaar is en schakel het
alleen uit als u het gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld
in het vliegtuig of indien een herstart nodig is.
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6 Het systeem uit PhysioMem en ReSTA

6.1

Overzicht

ReSTA is een software op server-basis voor het ontvangen en automatisch doorsturen van biosignalen (ECG).

Afb. 18. Gegevenstransmissie-traject

(1) Patiënt

(2) ECG-opname

(3) Transmissie

(4) E-mail

(5) Arts/Ziekenhuis

(6) Resultaat

De door de PhysioMem PM 100 via het mobiele netwerk gezonden
gegevens worden door ReSTA ontvangen, in een gedefinieerd formaat (PDF, XML) geconverteerd en automatisch via e-mail naar een
vooraf gedefinieerd doeladres gezonden.
In ReSTA wordt het apparaatnummer van de PhysioMem PM 100
toegewezen aan het vastgelegde doeladres (e-mail). Deze verbinding
blijft bestaan tot een verandering wordt overeengekomen met de
arts, zodat alle inkomende ECG-opnamen automatisch worden toegewezen aan het doeladres.
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Op die manier kan een foute toewijzing van ECG en ontvanger worden uitgesloten.
VOORZICHTIG
De behandelende arts als ontvanger moet ervoor zorgen dat de
ECG-gegevens worden toegewezen aan de corresponderende patient.
Tijdens de volledige transmissieprocedure worden geen patiëntrelevante gegevens gebruikt. De toewijzing van een ECG-opname aan
een patiënt wordt in de medische instelling uitgevoerd door het vakpersoneel. Alleen hier is de identiteit van de ECG-afzender bekend.
Na de succesvolle transmissie van een ECG-opname zendt ReSTA
een bevestigingssignaal naar het apparaat. De verzonden ECGopname wordt dan uit het geheugen van het apparaat gewist.

6.2

ECG-rapport

Het ECG-rapport bestaat uit twee DIN-A4-pagina's in dwarsformaat
en omvat alle relevante informatie over het ECG en het apparaat
(Afb. 19).
Op de twee pagina's worden 4 regels met telkens 2 ECG-kanalen á
10 seconden met een schrijfsnelheid van 25 mm/sec. weergegeven.
De kopregel van het formulier bevat informatie over de gebruikte apparaat, de opname- en zendtijd, de ECG-afleiding en een commentaarveld.
Onder elke ECG-sectie wordt de hartslag weergegeven in slagen per
minuut en de RR´-afstand in milliseconden.
De hartslag in slagen per minuut [bpm] wordt continu berekend op
basis van de afstand tussen twee opeenvolgende R-pieken. Een ge-
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middeldevorming van de afzonderlijke waarden wordt niet uitgevoerd. Het toestel is niet bestemd voor de automatische herkenning
van pauzes.

Afb. 19. ECG-rapport

OPMERKING
De weergegeven opname- en zendtijd heeft betrekking op de Centrale Europese Tijd resp. de Centrale Europese Zomertijd. (CET resp.
CEST).
OPMERKING
Het apparaat noch het ontvangende systeem ReSTA slaan locatiegegevens of persoonlijke informatie op of verzenden deze.
OPMERKING
Neem bij verlies van het apparaat onmiddellijk contact op met de
technische service of wendt u zich tot de fabrikant.
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OPMERKING
Gebruik het meegeleverde opbergetui om het apparaat veilig te bewaren als het niet wordt gebruikt.
OPMERKING
Schakel het apparaat uit als het gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt. Ga hiervoor te werk zoals beschreven in paragraaf 5.4,
“Apparaat uitschakelen”, op pagina 31.
OPMERKING
Als het apparaat gedurende langere tijd niet werd gebruikt, controleert u de lading van de accu en laadt u het apparaat (zie paragraaf ,
“Ingebruikname, accu volledig laden”, pagina 21).
OPMERKING
Schakel het apparaat voor het verzenden in elk geval uit en verzend
het uitsluitend in het opbergetui en de meegeleverde originele verpakking.
OPMERKING
Scheid de stekker van het stroomnet als u het oplaadstation niet gebruikt. Zorg ervoor dat u steeds vrije toegang heeft tot de stekker.
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7 Betekenis van optische indicaties en
akoestische signalen
7.1

Display-indicaties

Voorwaarde

Symbool

Mobiele verbinding uitgeschakeld
Geen mobiel netwerk beschikbaar
Mobiel netwerk herkend
(0 tot 100 %), niet verbonden
Mobiel netwerk herkend
(0 tot 100 %), verbonden
Startprocedure loopt

Opname loopt
(25, 50, 75, 100 %)

Transmissie loopt
(25, 50, 75, 100 %)
doorlopend
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Voorwaarde

Symbool

Opname gestoord en automatisch gewist. Gegevens werden niet gezonden.

Voorwaarde Capaciteit

Symbool

Accu laden
vereist

0 tot 10 %

Capaciteitsindicator

20, 40, 60, 80, 100 %

Laden

Sequentie in stappen van 20 %
Geladen capaciteit wordt als vaste
blok weergegeven.

Accu laden
vereist

Laadcapaciteit onvoldoende voor
het zenden van een ECG. Er kan
een opname worden uitgevoerd.
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7.2

Akoestische signalen

Voorwaarde

Status Commentaar

Signaal

Succes

REC

stijgende toonsequentie
(4 x korte pieptoon)

Bevestiging

REC, Procedure sucBOOT cesvol gestart

1 x lange pieptoon

Storing

REC

3 x korte pieptoon (lage toon)

Opname
loopt

REC

Accu opladen IDLE
gestart

38

Procedure succesvol afgesloten

Geheugen vol

1 x korte pieptoon geactiveerd door de hartslag, tot de
opname afgesloten is
Apparaat op oplaadstation

Stijgende toonfrequentie
(2 x zeer korte pieptoon)
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8 Foutbehandeling
Deze paragraaf geeft advies voor het opsporen van fouten en verklaart de foutcodes.

8.1

Aanwijzingen voor de foutopsporing

Fout

Mogelijke oorzaak

Foutopsporing

Accu wordt
niet geladen

Oplaadstation niet aangesloten op het stroomnet

USB-laadkabel verbinden
met de voedingseenheid en
het oplaadstation.

Plaats van het apparaat
op het oplaadstation niet
correct

Plaats van het apparaat op
het oplaadstation corrigeren
(zie paragraaf 4.2).

Mobiele gegevenstransmissie gestoord

De gegevenstransmissie
wordt automatisch herhaald.
Ga evt. naar een andere
plaats.

Gemeten
gegevens
kunnen niet
verzonden
worden

Apparaat werd door de fa- Neem contact op met de
brikant niet geactiveerd
technische service of de fabrikant.
Foute gegevenstransmissie

Schakel het apparaat uit en
weer in.

Batterijcapaciteit onder
20%

Verbind de kabel van het oplaadstation met het stroomnet en leg het apparaat op
het oplaadstation.

ECGAccu niet geladen
opname niet
mogelijk
Geheugen vol

77811051

Oplaadstation aansluiten op
het stroomnet en accu op
het oplaadstation leggen.
De gegevenstransmissie
wordt automatisch herhaald.
Ga evt. naar een andere
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Fout

Mogelijke oorzaak

Geen display-weergave/display-fout

Storing eventueel veroor- Schakel het apparaat uit en
zaakt door sterke elektro- weer in, controleer de gemagnetische interferenbruiksomgeving.
tie.
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8.2

Foutmeldingen op de display

E01-E05
Als het GETEMED-logo en de combinaties E01 tot E05 op de display
verschijnen, dan bestaat er een systeemfout in het apparaat.
Neem in dit geval contact op met de technische service van de fabrikant of zend het apparaat naar de fabrikant.

Afb. 20.

Voorbeeld foutindicatie

E06
Als op de display de foutcode E06 verschijnt, dan wendt u zich a.u.b.
tot de technische service.
E07
Als de code E07 op de display verschijnt, dan herstart u het apparaat. Houd de toets (1) gedurende 10 seconden ingedrukt, tot de
weergave op de display verdwijnt (zie paragraaf 5.4). Daarna drukt u
nogmaals kort op de toets (1) om het apparaat te starten.
Als de fout daardoor niet verholpen is, neemt u contact op met de
technische service van de fabrikant of zendt u het apparaat naar de
fabrikant.
E10
De code E10 verschijnt op de display als de bedrijfstemperatuur van
het apparaat (zie paragraaf 10.5) boven resp. onder de toegelaten
grenswaarden gestegen of gedaald is. Het apparaat wordt in dit geval na 30 seconden automatisch uitgeschakeld. Schakel het apparaat pas in als de omgevingstemperatuur binnen de in paragraaf
10.5 vermelde waarden ligt.
77811051
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9 Toebehoren en bestelgegevens
Product

Catalogusnummer

1 PhysioMem PM 100 2G
Tele-ECG-voorvalrecorder

77212001

2 Oplaadstation

77442301

3 Netadapter voor oplaadstation

77441101

4 USB-kabel voor oplaadstation

77412001

5 Draagriem

77451001

6 Opbergetui

77451002

7 Gebruiksaanwijzing Nederlands

77811051

8 Patiënteninstructies Nederlands

77821051

9 Verpakking

77900001
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10 Technische gegevens
10.1 Classificatie
Productclassificatie ........... IIa volgens 93 / 42 / EEG

10.2 Algemeen
Afmetingen ........................ 114 mm x 68 mm x 15 mm
Gewicht .............................. ca. 100 g
Batterijtype ........................ geïntegreerde lithium-polymeeraccu
Laadmethode ..................... inductieve koppeling met oplaadstation
Bedrijfsmodus ................... 40 s ECG-opname,
daarna transfer via GSM
Bedieningselementen ....... startknop, LCD-scherm, akoestische
signaalgever
Materiaal ............................ behuizing uit ABS, elektroden van roestvrij staal
Bescherming tegen
stof en water ..................... IP64
Levensduur .................. 7 jaar

10.3 ECG en hartritme
ECG-afleidingen ................ 2 afleidingen, 4 elektroden
Bovenste hartslag. ............ 240 / min
Digitale
grensfrequentie ................. 256 Hz / 12 Bits

77811051

PhysioMem® PM 100 2G

43

Technische gegevens

Onderste
grensfrequentie ................. 0,5 Hz
Bovenste
grensfrequentie………. ........ 40 Hz
Analoge resolutie .............. 3 µV
Open-Lead-detectie .......... Ja

10.4 Gegevenstransmissie
Verzendingsmethode…… ... GSM Quad band
HF-frequentiebereik .......... 850/900/1800/1900 MHz
SAR-waarde ....................... 1,95 W/kg

10.5 Bedrijfsvoorwaarden
Temperatuur ...................... 5 tot 45 °C
Relatieve
luchtvochtigheid ................ 10 tot 95 %, niet-condenserend
Omgevingsdruk.................. 106 tot 50 kPa
106 tot 80 kPa (netadapter)

10.6 Opslag- en transportomstandigheden
Temperatuur ...................... –20 tot +60 °C
Vocht .................................. 5 tot 95 %, niet-condenserend

10.7 Oplaadstation
Afmetingen ........................ 145 mm x 84 mm x 9 mm
Gewicht .............................. ca. 50 g
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Ingangsspanning ............... Schakelende voeding,
ingang 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning ............. 5 VCC
Bescherming tegen
stof en water ...................... IP 21

10.8 Leveringsomvang
PhysioMem® PM 100, oplaadstation, voedingseenheid en USB-kabel,
draagriem, gebruiksaanwijzing, patiënteninstructies, opbergetui,
verpakking.

10.9 EMC-specificaties volgens IEC 60601-1-2
10.9.1

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant –
elektromagnetische emissies

Het apparaat is bestemd voor gebruik in de onderstaande ELEKTROMAGNETISCHE
OMGEVING. De klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissiemetingen

Overeenstemming

Elektromagnetische omgeving Richtlijnen

HF-emissies vol-

Groep 1

Het apparaat moet elektromagnetische

gens CISPR 11

energie uitzenden om de bedoelde functie te
verzekeren. Naburige elektronische apparaten kunnen beïnvloed worden.

HF-emissies vol-

Klasse B

Het apparaat is bestemd voor het gebruik in

gens CISPR 11
Harmonischen vol-

alle instellingen en woonomgevingen die direct zijn aangesloten op een openbaar

Klasse A

stroomnet dat ook wordt gebruikt voor de

gens IEC 61000-3-2
Spanningsschom-

Overeenstemming

voeding van woongebouwen

melingen / flikkering
volgens IEC 610003-3
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10.9.2

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant –
elektromagnetische storingsbestendigheid
(vermogensgebonden storingswaarden)

Het apparaat is bestemd voor gebruik in de onderstaande ELEKTROMAGNETISCHE
OMGEVING. De klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Storingsbe-

IEC 60601

Overeenstem-

Elektromagnetische omge-

stendigheids-

Testniveau

mingsniveau

ving - richtlijnen

Ontlading

 8 kV contact-

 8 kV contact-

Vloeren moeten uit hout of be-

van stati-

ontlading

ontlading

ton bestaan of voorzien zijn

tests

sche elektriciteit
(ESD) vol-

 15 kV luchtontla- 15 kV luchtontlading

ding

van keramiektegels. Als de
vloer voorzien is van synthetisch materiaal, dan moet de
relatieve vochtigheid minstens

gens

30 % bedragen.

IEC 61000-4-2
Snelle voor-

 2 kV voor

 2 kV voor

De kwaliteit van de voedings-

bij-gaande

stroom-lei-

stroom-lei-

spanning moet beantwoorden

elektrische

dingen

dingen

aan de eisen van een typische

storingen /
bursts vol-

1 kV voor in-

1 kV voor in-

bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

gangs- en uit-

gangs- en uit-

gangsleidingen

gangsleidingen

Stootspannin-

 1 kV spanning

 1 kV span-

De kwaliteit van de voedings-

gen (surges)

fase - fase

ning fase -

spanning moet beantwoorden

fase

aan de eisen van een typische

gens
IEC 61000-4-4

volgens IEC
61000-4-5

bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Spanningsda-

< 5 % UT voor

< 5 % UT voor

De kwaliteit van de voe-

lingen, kort-

½ periode

½ periode

dingsspanning moet beant-

stondige on-

(> 95 % daling)

(> 95 % daling)

woorden aan de eisen van

derbrekingen

70 % UT voor

70 % UT voor

een typische bedrijfs- of
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en schomme-

25 perioden

25 perioden

lingen van de

(30 % daling)

(30 % daling)

voedings-

< 5 % UT voor 5 s

< 5 % UT voor 5 s

spanning vol-

(> 95 % daling)

(> 95 % daling)

gens

ziekenhuisomgeving.
Als de gebruiker van het apparaat wenst dat de werking
ook bij het optreden van onderbrekingen van energievoorziening gegarandeerd is,

IEC 61000-4-11

wordt geadviseerd het apparaat te voeden via een onderbrekings-vrije stroomvoorziening of een batterij.
Magneetveld

30 A/m

30 A/m

Het magnetische veld met

bij voedings-

netfrequentie moet worden

frequentie

gemeten op de plaats van ge-

(50/60 Hz) vol-

bruik om te verzekeren dat

gens

het overeenstemt met een typische bedrijfs- of ziekenhuis-

IEC 61000-4-8

omgeving.

OPMERKING: UT is de netwisselspanning voor toepassing van het testniveau.
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10.9.3

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant –
elektromagnetische storingsbestendigheid (geleide en
gestraalde HF-storingswaarden)

Het apparaat is bestemd voor gebruik in de onderstaande ELEKTROMAGNETISCHE
OMGEVING. De klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Storingsbe-

IEC 60601

stendigheids-

Testniveau* stemmings-

tests

Overeen-

Elektromagnetische
Omgeving - Richtlijnen

niveau*

Geleide

3 V effec-

3 V effectieve

Andere draagbare en mobiele RF-

HF-storings-

tieve waarde waarde

toestellen mogen niet worden gebruikt op

waarden vol-

0,15 MHz tot

een afstand van het apparaat en de aflei-

gens

80 MHz

dingen die kleiner is dan 30 cm.

IEC 61000-4-6
6 V effec-

6 V effectieve

De veldsterkte van stationaire radiozen-

tieve waarde waarde in

ders is bij alle frequenties volgens een lo-

in ISM-

kaal onderzoek lager dan overeenstem-

banden vol-

banden tus- gens tabel 5,
sen 0,15

mingsniveau.

opmerking N)

MHz en 80
MHz
Gestraalde

10 V/m

10 V/m vol-

In de buurt van apparaten die het vol-

HF-storings-

80 MHz tot

gens tabel

gende teken vertonen zijn

waarden vol-

2.7 GHz

9**

storingen mogelijk.

gens
IEC 61000-4-3
*) = Specificaties volgens DN 60601-1-2:2015
OPMERKING: Deze richtlijnen gelden eventueel niet in alle situaties. De uitbreiding van
elektromagnetische golven wordt beïnvloed door absorpties en reflecties van gebouwen,
voorwerpen en mensen.
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**) EN 60601-1-2: 2015, Tabelle 9:

Test-

Band a)

fre-

(MHz)

Dienst a)

Modulatie b)

Max.

Af-

Proefni-

ver-

stand

veau

quen-

mogen

(m)

storings-

tie

(W)

besten-

(MHz)

digheid
(V/m)

385

380 –390

TETRA 400

Impulsmodulatie

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

-

b) 18 Hz
450

430 –

GMRS 460,

FM c) ± 5 kHz

470

FRS 460

Afwijking 1 kHz sinus

710

704 -

LTE-band

Impulsmodulatie

745

787

13,17

b) 217 Hz

800 –

GSM 800/900,

Impulsmodulatie

960

TETRA 800,

b) 18 Hz

780
9

iDEN 820,
CDMA 850,
LTE-band 5
1720

1700 –

GSM 1800;

Impulsmodulatie

1845

1990

CDMA 1900;

b) 217 Hz

1970

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

2450

2400 –

Bluetooth,

Impulsmodulatie

2570

WLAN, 802.11

b) 217 Hz

b/g/n, RFID
2450,
LTE-band 7
5240

5100 –

WLAN 802.11

Impulsmodulatie

5500

5800

a/n

b) 217 Hz

5785
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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 proefniveau voor de storingsbestendigheid te bereiken. De testafstand van 1 m is toegelaten door IEC 61000-4-3.
a) Voor enkele diensten zijn alleen uplink-frequenties beschikbaar.
b) De drager moet met behulp van een 50% tastverhouding-rechthoeksignaal worden gemoduleerd.
c) Als alternatief voor de FM-modulatie kan een 50%-impulsmodulatie bij 18 Hz worden
gebruikt. Omdat het hierbij eigenlijk niet om modulatie gaat, is dit het ongunstigste geval.

WAARSCHUWING: Het gebruik van dit apparaat in de buurt van of
gestapeld op andere apparaten dient vermeden te worden, daar dit
een foutief bedrijfsgedrag kan veroorzaken. Indien een dergelijk gebruik vereist is, moeten dit apparaat en de andere apparaten op correcte werking worden gecontroleerd.
WAARSCHUWING: Het gebruik van toebehoren, adapters en kabels
die niet gespecificeerd zijn door de fabrikant van het apparaat kan
verhoogde elektromagnetische emissies of een reductie van de elektromagnetische storingsbestendigheid van dit apparaat tot gevolg
hebben en een foutief bedrijfsgedrag veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draagbare HF-communicatietoestellen (ook periferie zoals antennekabels of externe antennes) mogen niet dichter
dan 30 cm bij eender welk deel van het apparaat, inclusief de door
de fabrikant gespecificeerde kabels, worden gebruikt. Anders kunnen de prestaties van het apparaat verslechteren.
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