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1 Trenddisplay
2 Numeriek display
3 Toets Menu/Niveau terug
4 Alarmonderdrukkingstoets
5 Alarmonderdrukkingslamp (gele LED)
6 Deursluiting
7 Deur van het docking station
8 Invoertoets
9 Displaytoets
10 Netstroom-/acculamp 
 (groene/gele LED)
11 OP/NEER-toetsen
12 AAN/UIT-lamp (groene LED)
13 Statusdisplay
14 Luidspreker (aan de zijkant van het  
 apparaat)

15 Sensoraansluitstekker
16 Multifunctionele I/O-interface 
 (zusteroproep & analoge uitgang)
17 Seriële data-interface (RS-232)
18 Netwerkaansluiting (LAN)
19	 Schuif	gasfles
20 Ventilator
21 Massa (aarde)
22 Borgingsvak
23 Netaansluiting
24 AAN/UIT-schakelaar
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Garantie
De fabrikant garandeert aan de eerste koper dat elk nieuw onderdeel van het SenTec Digital Monitoring System (zie onderdelenlijst) geen 
productiefouten of materiaaldefecten vertoont. In het kader van deze garantie is de fabrikant alleen verplicht een onderdeel dat naar zijn 
beoordeling is gedekt door de garantie, te vervangen door een dienovereenkomstig onderdeel.

Garantie-uitsluiting en eigenschappen van het systeem
SenTec AG kan de eigenschappen van het apparaat niet garanderen noch controleren en wijst elke garantie- en aansprakelijkheidsclaim af 
wanneer SenTec-producten misbruikt, veronachtzaamd of beschadigd zijn of door externe invloeden zijn beschadigd of niet overeenkomstig de 
bijgaande gebruiksaanwijzingen zijn gebruikt, of wanneer reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door servicepersoneel dat niet door SenTec 
is geautoriseerd.

NB: Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit apparaat alleen verkocht worden aan of op voorschift van een arts.

Octrooien/gedeponeerde handelsmerken/copyright
International Industrial Design No. DM/054179, Japanese Design No. 1137696, U.S. Design Patent No. D483488. Canadian Patent No. 2466105, 
European Patent No. 1335666, German Patent No. 50111822.5-08, Spanish Patent No. 2278818, Hongkong Patent No. HK1059553, U.S. Patent 
No. 6760610. Chinese Patent No. ZL02829715.6, European Patent No. 1535055, German Patent No. 50213115.2, Spanish Patent No. 2316584, 
Indian Patent No. 201300, Japanese Patent No. 4344691, U.S. Patent No. 7862698. SenTec™, V-Sign™, V-STATS™, V-CareNeT™, V-Check™, 
Staysite™ and Advancing Noninvasive Patient Monitoring™ are trademarks of SenTec AG /© 2013 SenTec AG. Alle rechten voorbehouden. Het 
onderhavige document mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SenTec AG niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of 
aan derden worden doorgegeven. SenTec AG doet haar best de juistheid van de informatie in dit document te waarborgen. SenTec AG wijst elke 
aansprakelijkheid voor fouten of inhoudelijke hiaten af. Wijzigingen van het document, zonder voorafgaande aankondiging, zijn voorbehouden.

Patient Monitor
MET BETREKKING TOT ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND  EN  MECHANISCHE RISICO`S ALLEEN
IN OVEREENSTEMMING MET UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.1, 
IEC 60601-1-4, IEC 60601-2-23
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Toepassingsgebied van het SenTec 
Digital Monitoring System (SDMS)
 •Het SenTec Digital Monitoring System (SDMS) – bestaande 
uit de SenTec Digital Monitor, de sensoren en toebehoren – is 
bedoeld voor continue en niet-invasieve patiëntenbewaking.
 •De V-Sign™ Sensor (VS A/P) en de V-Sign™ Sensor 2 (VS-A/
P/N) zijn bestemd voor gebruik met de SenTec Digital Monitor, 
wanneer continue, niet-invasieve bewaking van de partiële 
kooldioxidedruk (PCO2), de zuurstofverzadiging (SpO2) en de 
polsfrequentie (PF) noodzakelijk is, zowel bij volwassenen 
als in de pediatrie. Bij pasgeboren patiënten zijn de V-Sign™ 
Sensor of de V-SignTM Sensor 2 op dit moment alleen bedoeld 
voor bewaking van de partiële kooldioxidedruk.
 •De SenTec oorclip is bedoeld voor gebruik met de V-Sign™ 
Sensor en de V-SignTM Sensor 2, wanneer continue, niet-
invasieve bewaking van de partiële kooldioxidedruk, de 
zuurstofverzadiging en de polsfrequentie nodig is. De oorclip 
is bestemd voor individueel gebruik door patiënten. Hij is 
bedoeld om de V-Sign™ Sensor en de V-SignTM Sensor 2 mee 
aan de oorlel van de patiënt te bevestigen. Gebruik de oorclip 
niet bij patiënten met zeer kleine oorlelletjes (onvoldoende 
sensorbevestiging). 
 •De SenTec bevestigingsringen, model MAR-SF en MAR-MI, zijn 
bedoeld voor gebruik met de V-Sign™ Sensor en de V-SignTM 
Sensor 2, wanneer continue, niet-invasieve bewaking van 
de partiële kooldioxidedruk noodzakelijk is bij volwassen, 
pediatrische en pasgeboren patiënten. Ze zijn ervoor bedoeld 

Toepassingsgebied en beperkingen
de V-Sign™ Sensoren te bevestigen aan voorhoofd of 
wang, wanneer volwassen of pediatrische patiënten worden 
bewaakt. De SenTec bevestigingsringen MAR-SF en MAR-MI 
zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
 • SenTecs Staysite™ Adhesive, model SA-MAR, is een optionele 
kleefpleister voor eenmalig gebruik. De pleister kan gebruikt 
worden in combinatie met de bevestigingsringen (Multi-
Site Attachment Rings), type MAR-MI en MAR-SF, voor een 
sterkere fixatie op de huid.
 •De SenTec multicompatibele en herbruikbare SpO2 Soft-
sensoren, model RSS-L, RSS-M en RSS-S, zijn bedoeld voor 
continue, niet-invasieve bewaking van de zuurstofverzadiging 
en polsfrequentie bij patiënten met een lichaamsgewicht van 
meer dan 20 kg, conform de gegevens in de bijsluiters van de 
betreffende sensoren.
 •De SDMS is bestemd voor gebruik in ziekenhuizen en 
vergelijkbare instellingen, bij intern transport in het ziekenhuis 
en – onder klinisch toezicht – voor bewaking thuis.
 •De SDMS mag alleen worden gebruikt op voorschrift van een 
arts.

Opmerking: het gebruik in het ziekenhuis omvat ziekenzalen, 
operatiezalen, specialistische afdelingen, eerstehulp- en IC-
afdelingen. Tot de met een ziekenhuis vergelijkbare instellingen 
behoren operatiecentra, speciale verpleeginrichtingen en 
slaaplaboratoria buiten een ziekenhuis. Intern transport 
betekent patiëntentransport binnen een ziekenhuis of 
vergelijkbare instelling.



Beperkingen van Transcutaan PCO2
Het SDMS geeft de transcutane partiële CO2 druk (tcPCO2) 
weer. De volgende klinische situaties of omstandigheden 
kunnen invloed hebben op de correlatie tussen de waarden 
van de tcPCO2 en arteriële partiële CO2 druk (PaCO2):
 • slecht doorbloede meetplaats, bijv. vanwege een lage 
hartindex, shock, hypothermie, vasoactieve medicatie of 
mechanische druk op de meetplaats (tcPCO2-waarden zijn 
gewoonlijk te laag als de meetplaats slecht doorbloed is)
 • gesteldheid van de huid en het subcutane weefsel (bijv. 
plaatsing recht boven aders, beschadigde huid of oedemen)
 •Onvoldoende contact tussen de sensor en de huid van de 
patiënt maakt dat de diffusie van CO2 uit de huid zich kan 
mengen met omgevingslucht
 • arterioveneuze shunts

Opmerking: de SDMS is geen bloedgas analyse systeem. 
Houd rekening met de bovengenoemde beperkingen bij het 
interpreteren van de tcPCO2 waarden.
Opmerking: Wanneer de door de SDM weergegeven tcPCO2 

waarden worden vergeleken met PaCO2 waarden die verkregen 
zijn door arteriële bloedgas analyse (ABG), houdt dan rekening 
met de volgende richtlijnen:
1) Bloedmonsters moeten zorgvuldig worden afgenomen en 
behandeld worden in overeenstemming met uw institutionele 
richtlijnen. 2) Bloedmonsters afname moet onder constante 
condities worden uitgevoerd. 3) De PaCO2 waarde verkregen  
via ABG analyse moet worden vergeleken met de SDM tcPCO2 

op het moment van het afnemen van de bloedmonsters. 
4) De waarden van de tcPCO2 die worden weergegeven door 
de SDM worden automatisch gecorrigeerd tot 37°C (ongeacht  
de kerntemperatuur van de patiënt , als “Severinghaus 

correctie Mode” = Auto). Bij het uitvoeren van de ABG 
analyse, dient de correcte kerntemperatuur van de patiënt in 
de bloed gas analyzer te worden ingesteld. Gebruik de bloed 
gas analyzer’s  37°C PaCO2 waarde om te vergelijken met de 
SDM tcPCO2 waarden. 5) Controleer de goede werking van 
de bloedgasanalyzer.  Vergelijk regelmatig de barometrische 
druk van de bloedgasanalyzer met deze van een gekalibreerde 
barometer.
Opmerking: Contacteer SenTec voor correctiefactoren om te 
corrigeren voor andere temperaturen.

Beperkingen van de pulsoximetrie
De SDMS meet de functionele zuurstofverzadiging (SpO2). De 
volgende klinische situaties of factoren kunnen de correlatie 
tussen SpO2 en arteriële zuurstof saturatie (SaO2) beperken en 
kunnen het verlies van het polsslagsignaal veroorzaken: 
1) Disfunctionele haemoglobine waarden (COHb, MetHb) 2) 
intravasculaire kleurstoffen zoals indocyanine groen, methyline 
blauw 3) Lage perfusie bij de meetplaats 4) Huidpigmentatie 
5) Van buitenaf aangebrachte kleurstoffen (nagellak, 
gepigmenteerde crème) 6) Veneuze pulsaties (vb patient in 
sterke Trendelenburg positie in combinatie met meetplaats 
op het hoofd 7) Voortdurende of hevige bewegingen 
van de patiënt 8) Anaemie 9) Blootstelling van de sensor 
aan fel omgevingslicht 10) Defibrillatie, en 11) Sommige 
cardiovasculaire pathologieën 
Opmerking: met technieken voor het meten van de 
zuurstofverzadiging – met inbegrip van pulsoximetrie – kan 
geen hyperoxemie worden vastgesteld. Opmerking: vanwege 
de S-vorm van de zuurstofbindingskromme (ODC) kan 
pulsoximetrie abnormaliteiten in de ademhaling bij patiënten 
die zuurstof krijgen toegediend, niet betrouwbaar detecteren.
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Het SenTec Digital Monitoring System (SDMS)
Opmerking: Tenzij anderzijds opgemerkt, de term V-SignTM 

Sensor refereert  aan  beide  V-SignTM Sensor modellen in het 
vervolg.

Het Sentec Digital Monitoring System bestaat uit de volgende 
hoofdcomponenten:

 •SenTec Digital Monitor (SDM) inclusief netsnoer 
(connector varieert afhankelijk van het land waarin het 
verkocht wordt)
 •SDMS gebruiksaanwijzing (landspecifiek)
 •SDMS handleidingen op cd (geeft gedetailleerde 
informatie over alle systeemcomponenten b.v. SDM 
Technische handleiding, Gebruiksaanwijzingen voor 
Sensoren, verbruiksartikelen etc.) 
 •V-Sign™ Sensor tcPCO2/oximetrie sensor
 •Digitaal sensorverlengsnoer (om een van de V-SignTM 
sensoren met de SDM te verbinden)
 •SpO2 Soft Sensor (herbruikbare pulsoximetriesensor)
 •SpO2-adapterkabel (verbindt SpO2 sensor met SDM)
 •V-Sign™ membraanset (voor het wisselen van het 
sensormembraan en het elektrolyt)
 •oorclips, bevestigingsringen en Staysite™ Adhesive 
(voor sensorbevestiging) 
 • contactgel (contactvloeistof voor de V-Sign™ sensoren) 
 • servicegas (kalibratiegas voor de sensorkalibratie)
 •V-STATS™ installatie-cd

Verdere instructies voor de bediening van de V-Sign™ Sensor, 
de SpO2 Soft Sensor, de V-Sign™ membraanset, de oorclips 
en de bevestigingsringen kunnen worden ontleend aan de 
desbetreffende gebruiksaanwijzingen. Om een foutloze 
werking van de SDM te waarborgen, dient u de instructies in 
deze gebruiksaanwijzing te volgen.

       Waarschuwing: De instructies die gegeven worden 
in de verkorte handleiding, de SDM gebruikshandleiding, de 
technische handleiding en de handleiding CD rom voor het 
Sentec digitale monitoring Systeem moeten worden opgevolgd 
met het oog op een juiste werking en om elektrische gevaren 
te voorkomen.

Opmerking: de vermelde onderdelen komen niet 
noodzakelijk overeen met het geleverde. Een volledige 
lijst van alle beschikbare artikelen inclusief toebehoren en 
verbruiksmateriaal is te vinden op de website van SenTec 
(www.sentec.ch).

  



Aansluiten op netstroom

Steek de apparaatstekker van het 
netsnoer in de bus aan de achterzijde 
van het apparaat 23 .

Steek de netstekker van het netsnoer 
in een op de juiste manier geaarde 
contactdoos.

De SDM past zich automatisch aan de lokale netspanning aan: 
100 - 240V~ (50/60Hz).
Controleer of het netstroom-/acculampje 10  brandt. Als het 
netstroom-/acculampje niet brandt, moet u het netsnoer, de 
zekeringen en de netstroomuitgang controleren. 

Accuwerking
De SDM is uitgerust met een oplaadbare Li-ion batterij die 
gebruikt kan worden om de SDM te voeden tijdens transport 
of indien AC stroomvoorziening niet beschikbaar is.Een 
nieuwe volledig opgeladen batterij zal respectievelijk  11 uur 
monitortijd geven indien slaapmodus = Uit of Auto staat en 
geeft 16 uur monitortijd  indien slaapmodus= Aan  staat
(weergave met tegenlicht)
Het accudisplay ( 75%

+
-
) geeft de resterende acculading aan (%).

De AC stroom/batterij indicator 10  geeft informatie over de 
ladingstatus van de batterij.
groen:  SDM op netstroom aangesloten, accu volledig geladen
geel:  SDM op netstroom aangesloten, accu wordt geladen 
geel licht: SDM is niet op de netstroom aangesloten (en werkt 
bijv. op de accu)
Het volledig opladen van een lege accu duurt ongeveer 7 uur.

Inschakelen van de SDM
Schakel de SDM in door op de Aan/uit knop in te drukken 
op het achterpaneel 24 . De SDM zal automatisch een zelftest 
uitvoeren. Controleer de datum-/tijdinstelling en pas deze zo 
nodig aan. 
Opmerking: Als de POST (zelftest) mislukt, stop dan met het 
gebruik van de SDM en neem contact op met SenTec bevoegd 
servicepersoneel of uw plaatselijke vertegenwoordiger van 
SenTec (Raadpleeg de technische SDM handleiding). Controleer 
de volgende instellingen en maak aanpassingen indien nodig: 
1) het huidige profiel, 2) de geselecteerde patiënt modus 
(volwassen/neonataal) 3) De temperatuur instelling en 4) De 
beschikbare monitortijd van de SDM.

Plaatsen van de SenTec Digital Monitor (SDMS)

AAN/UIT 
schakelaar
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Gebruik van de SDM met een V-SignTM Sensor
Installatie van de servicegasfles
Opmerking: het kalibratiegas is alleen nodig voor tcPCO2-
monitoring met de V-Sign™ Sensor.
Opmerking: voor het verwijderen of vernietigen van lege 
gasflessen de locale afvalstoffen verwerkingsregelementen 
voor aluminiumhouders  opvolgen 
Opmerking: Het status icon “Gas” ( 100% ) wordt alleen 
weergegeven indien de sensor in het dockingstation is en de 
parameter tcPCO2 ingeschakeld is. Het “Gas” icoon is geel 
indien de overgebleven capaciteit minder is dan 10% en rood 
indien de fles leeg is. Vervang de gasfles wanneer de SDM de 
statusmelding ‘Gasfles leeg’ ( 0% ) aangeeft.
De schuif voor de gasfles bevindt zich aan de achterzijde van 
de SDM 19 . 

Verwijder de gasfles door  tegen de 
klok in te draaien. Plaats een nieuwe 
gasfles door met de klok mee te 
draaien. Draai vast zonder veel kracht 
te gebruiken. 
Opmerking: Gebruik geen gasflessen 
die de expiratiedatum overschreden 
hebben.

      WAARSCHUWING: Zorg dat de gasfles volledig in de 
houder is geplaatst door ongeveer 4,5 omwentelingen te 
maken. Draai vast zonder te veel kracht te gebruiken. Foutieve 
gasfles plaatsing kan resulteren in incorrecte sensor kalibratie  
en kan een verhoogd gasgebruik veroorzaken.

        WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend SenTec-
gasflessen. Gebruik van andere producten zou het docking 
station kunnen beschadigen. Een verkeerd kalibratiegasmengsel 
leidt tot kalibratiefouten en daardoor ook tot onjuiste 
pCO2-meetwaarden.

WAARSCHUWING: Gebruik geen gasflessen die de 
expiratiedatum overschreden hebben of gasflessen van andere 
producenten dan Sentec. Het gebruik van andere dan  Sentec 
gasflessen kunnen het docking station beschadigen. Onjuiste 
kalibratie gasflessen zal resulteren in een incorrecte sensor 
kalibratie  en vervolgens in incorrecte tcPCO2 data. 

Aansluiten van het sensorverlengsnoer
Sluit het sensorverlengsnoer aan op de SDM. Het snoer is op 
de juiste manier verbonden wanneer de beide klemmen van de 
stekker in het apparaat zijn geschoven 15 . 

Om de stekker te verwijderen drukt 
u de beide knoppen van de zwarte 
stekker in (zie afbeelding), waarna u 
hem uit het apparaat trekt.

 



Aansluiten van een V-Sign™ Sensor
Verbind de V-Sign™ Sensor met het sensorverlengsnoer.

Controle van de V-SignTM Sensor
a) Verwijder enig residu op de sensor 
door voorzichtig het oppervlak 
(inclusief membraam, behuizing 
en kabel) af te nemen met 70% 
isopropanol. 

Opmerking: Gebruik de sensor niet 
indien er enige zichtbare beschadiging 
van de sensorbehuizing of kabel of 

indien de ring rondom het glas in het midden van de sensor 
een metalen glans heeft (behoort bruin te zijn). Contacteer 
door Sentec gekwalificeerd service personeel of uw locale 
Sentec leverancier.
b) Vernieuw het sensormembraan als dit beschadigd is, niet 
goed vast zit, als er lucht of uitgedroogd elektrolyt  onder het 
membraan zit.

Kalibreren en bewaren van de V-SignTM 
sensor
Indien er een sensor kalibratie nodig is zal de SDM de melding 
“kalibreer sensor” weergeven in de statusbalk. De melding 
“Sensor kalibratie is aanbevolen” wordt weergegeven indien 
kalibratie van de sensor wordt aanbevolen

Om de sensor te kalibreren:
1. Open het docking station door aan 
het deurlipje te trekken.
2. Controleer de rubberpakking 
in het docking station. Evt. Reinig 
Docking station en packing  met een 
katoenen doek die gedrenkt is in 70% 
isopropanol.

WAARSCHUWING: Reinig altijd de sensor alvorens 
deze in het docking station te plaatsen.

3. Hang de sensor in de houder aan 
de binnenkant van het deurtje (het 
rode licht zal zichtbaar zijn).
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Opmerking: Plaats de sensor na het inschakelen van de 
monitor of na een membraanwissel in het docking station voor 
een minmale duur zoals aangegeven door de gele informatie 
melding; Aanbevolen sensor stabilisatie (min.) op het “klaar 
voor gebruik” scherm en op het kalibratiescherm.

WAARSCHUWING: Houdt de monitor ingeschakeld en 
berg de V-SignTM Sensor verbonden met de SDM altijd op in 
het docking station  om de leesbaarheid van de monitor te 
behouden tussen het  monitorgebruik.

De SDM heeft een SMART CALMEM functie die toestaat dat een 
gekalibreerde V-SignTM Sensor ontkoppeld en weer verbonden 
kan worden zonder dat er een nieuwe kalibratie nodig is, op 
voorwaarde dat de duur van de disconnectie minder dan 30 
minuten is.

Opmerking: Er zal geen kalibratie worden gestart als de 
sensor uit het docking station is gehaald en binnen 10 minuten 
weer is teruggeplaatst.

Opmerking: Handmatige kalibratie kan geactiveerd worden 
via een “Snelle toegang Menu” (verwijs naar de “knoppen” 
sectie op p. 26).

4. De sensor moet correct in de houder 
geplaatst worden om het deurtje goed 
te kunnen sluiten. 

     WAARSCHUWING: Om de kalibratie goed te kunnen 
uitvoeren, moet de sensor goed in de houder van het deurtje 
geplaatst worden en het deurtje van het docking station  moet 
daarna goed gesloten worden.

5. Sluit de deur van het docking station goed. De SDM zal 
de sensor controleren en de kalibratie automatisch starten 
indien nodig. Als de sensor klaar is voor gebruik is zal dat 
met een melding worden weergegeven. Indien het nodig is 
het sensormembraan te wisselen, volg dan de instructies 
die op de volgende pagina`s worden gegeven. Bevestig de 
membraanwissel zoals geïnstrueerd is in de monitor.

 

          LET OP: Incorrecte plaatsing van de sensor in het docking 
station kan de sensor, het docking station of onderdelen    
hiervan. 



Vervangen van het sensormembraan
Indien het membraanwisselinterval is verstreken, zal de 
SDM een melding weergeven: verwissel sensor membraan, 
wordt er een lage prioriteit alarm gestart, wordt het menu 
“membraanwissel” geactiveerd en wordt de tcPCO2 als foutief 
gemarkeerd.
Aanvullend moet de membraam gewisseld worden indien 
een van de eerder beschreven condities zich voordoen (zie  
Controleer de V-SignTM Sensor sectie op p. 10).

Het sensormembraan van de V-SignTM Sensor  moet verwisseld 
worden met gebruik van de V-SignTM membraanwisselaar.

Plaatsen van de sensor in de membraanset

1. Plaats de V-SignTM  membraan 
wisselaar op een solide ondergrond 
zoals een tafelblad.

2. Houd de sensor horizontaal met het 
membraan naar boven en plaats deze 
in de membraanset.

Opmerking: Raak de sensorkabel niet aan wanneer de sensor 
in de membraanwisselaar is gestoken, daar het de sensor uit 
de membraanwisselaar kan brengen.

Vier stappen om het sensormembraan te wisselen

Het vervangen van het membraan omvat de volgende vier 
stappen: 1) verwijderen van het oude membraan, 2) reinigen 
van het sensoroppervlak, 3) aanbrengen van nieuw elektrolyt 
op het sensoroppervlak, 4) plaatsen van een nieuw membraan 
op de sensor.
Houd de membraanwisselaar horizontaal tijdens  het 4 keer  
herhalen van de volgende procedure

1. druk de membraanset 
langzaam maar stevig naar 
beneden en houd hem 3 
seconden vast.

2. Houdt de basis van de 
membraanwisselaar in een 
hand, terwijl u met uw andere 
hand het bovenste gedeelte 
rechtsom tot de volgende 
aanslag draait.

Herhaal dit process 3 
keer.

Belangrijk: zorg ervoor de druk en draai procedure 4 
keer uitgevoerd wordt!

1x 

1x 

1x press
3 sec.
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Verwijderen van de sensor

Druk nog een maal op de sensor of til 
hem iets op om hem los te maken en 
verwijder hem uit de membraanset.

Controleren van het sensormembraan

      WAARSCHUWING: zorg ervoor de druk en draai 
procedure Gebruik de sensor niet indien de ring rondom het 
glas in het midden van de sensor een metaalachtig kleur heeft. 

1. Controleer elke keer na het 
aanbrengen of het sensormembraan 
op de juiste manier op de sensor zit.

2. Controleer of er geen luchtbellen 
tussen het membraan en het 
sensoroppervlak zijn. 

Als het membraan niet goed vast zit, of er zijn luchtbellen, 
of het membraan is beschadigd, dient u de membraanwissel 
procedure die hierboven beschreven is te herhalen.

Bevestig de membraanwissel op de SDM

Indien de sensorcontrole/ inspectie van het sensormembraan 
succesvol is verlopen, bevestig dan de membraanwissel op de 
monitor (menu ‘membraanwissel’).

Opmerking: het menu Membraanvervanging is alleen actief 
als de deur van het docking station geopend is.

Belangrijk: bij geen van de stappen van de 
membraanvervanging is contactgel (sensorgel) nodig. De gel 
is uitsluitend bestemd voor het aanbrengen van de sensor op 
de huid.



Gebruik van de SDMS met een SpO2 Soft Sensor
Connectie/Disconnectie van de SpO2 
adapterkabel van de SDM

Verbindt de SpO2 Soft sensor met de 
SpO2 adapterkabel. De verbinding is 
goed wanneer beide klemmen van de 
stekker goed in het contact passen   
15 . 
Om de stekker te verwijderen drukt 
u de beide knoppen van de zwarte 
stekker in (zie afbeelding), waarna u 
hem uit het apparaat trekt.

Aansluiten van de SpO2 Soft Sensor
Open de plastic vergrendeling aan het einde van de SpO2 
adapterkabel en steek de stekker van de sensor in de SpO2 
adapterkabel.

1.

2.
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Meetplaatsen en sensorapplicatie
V-SignTM Sensor 2 (VS- A/P/N) en SpO2 Soft Sensor (RSS-M)

Volwassen / Kinderen (> ouder dan 1 maand) Neonaten (bijv. tot 1 maand)

Parameter Meetplaats Huidtoestand Bevestiging met Parameter Meetplaats Huidtoestand Bevestiging met

tcPCO2, 
SpO2/PR

oorlel intact oorclip

tcPCO2

Thorax, onder 
het sleutelbeen; 
abdomen; rug; 
voorhoofd; 
binnenzijde of 
voorkant van de 
dij

matuur,  
intact

MAR-MI 
voorhoofd, 
jukbeen

intact MAR-MI
gevoelig, 
fragiel

MAR-SF gevoelig, 
fragiel

MAR-SF 

tcPCO2

oorlel intact oorclip

voorhoofd, 
jukbeen, onder 
het sleutelbeen, 
bovenarm, achter 
de oorlel

intact MAR-MI 

Opmerking: Om de V-SignTM Sensor met de oorclip te koppelen, 
dient de oorlel groot genoeg te zijn om het sensormembraan 
geheel te bedekken. Indien de oorlel te klein is, gebruik dan de 
Multi-Site Attachment Ring (model MAR-MI of MAR-SF) om de 
sensor op een andere plaats te bevestigen. Oren met piercings 
kunnen resulteren in foutieve tcPO2 metingen.
Opmerking: Voor de V-SignTM Sensor VS-A/P (grijze kabel) is 
SpO2/PR monitoring alleen goedgekeurd voor gebruik op de 
oorlel van volwassen/pediatrische patiënten.

gevoelig, 
fragiel

MAR-SF 

SpO2/PR

oorlel intact oorclip
voorhoofd, 
jukbeen

intact MAR-MI
gevoelig, 
fragiel

MAR-SF

Vinger, teen 
(patiënt >20kg)

intact SpO2 Soft Sensor

De keuze van de sensor en het type van de sensorapplicatie zijn 
afhankelijk van de te meten parameters, de huidconditie en de 
patiënt.

       Waarschuwing: meten van SpO2 en PR met de V-SignTM 
Sensor 2 is alleen mogelijk op oorlel, voorhoofd en wang. 
Kies de patiëntenmodus Volwassen om onjuiste meetwaarden 
en vals alarm voor SpO2 en PR te vermijden. Bij andere 
meetplaatsen dan oorlel, voorhoofd of wang dient u de 
parameter SpO2/PR in de modus Volwassen uit te schakelen.



Meetinstellingen
Als de SDM klaar is voor gebruik, zal de melding “klaar voor 
gebruik” in grote gele letters worden weergegeven in het 
midden van het scherm.
Verifieer voor dat met monitoring wordt gestart 1) het 
huidige profiel, 2) de geselecteerde patient modus 
(Volwassen,Neonataal) 3) de temperatuurinstelling en 4) de 
beschikbare monitoringtijd op het Klaar voor gebruik scherm. 
Controleer ook de grenzen van het alarm, trendgrafiekbereiken 
voor de ingeschakelde parameters, evenals het tijdsbereik voor 
trends. Voer de nodige aanpassingen door.

‘Klaar voor gebruik’ scherm

Klaar voor gebruik
Aktieve parameter PCO2 SPO2 PR
Beschikbare tijd voor monitoring [uren]:  12.0
Membranwechsel fällig in [Tage]:  42.0

Volwassene
VS-A/P °C

SET T[°C] = 42.0

De volgende informatie wordt weergegeven in de linker 
bovenhoek van het scherm:
Patiënttype (geel): de indicator geeft het actuele patiënttype 
aan, Volwassen of Neonataal
Aangepaste informatie (oranje): optionele weergave van 
patiëntinformatie tijdens V-CareNetTM remote monitoring. 

Opmerking: de “Aangepaste informatie” wordt alleen 
weergegeven indien de SDM is verbonden met de V-CareNetTM 
en weergave van de “aangepaste informatie” op de SDM is 
ingeschakeld in het dialoog venster V-CareNetTM instellingen.

Sensortype: de indicator toont het type aangesloten sensor

Huidige profiel indicator: In de institutionele modus 
geeft deze indicator de naam van het huidig geselecteerde/
geactiveerde profiel weer (bv Slaap). Een sterretje (*) is 
toegevoegd na de profielnaam (vb Slaap*) als minstens 
een parameter in het geselecteerde profiel is aangepast. In 
de basismodus, wordt de profielindicator niet getoond. Voor 
gedetailleerde informatie over profielen, verwijzen we naar de 
SDM technische handleiding.
Opmerking: In de Institutionele  modus kunt u profielen 
aanpassen aan de specifieke behoeften van de verschillende 
klinische instellingen, tot 4 verschillende profielen opslaan in 
de SDM en profielen veranderen in het “profielscherm”. Er zijn 
verscheidene vooringestelde profielen beschikbaar in een met 
een paswoord beveiligd gebied in V-STATSTM.
Informatie in de rechteronderhoek:
Sensortemperatuur: de ingestelde sensortemperatuur 
wordt getoond (alleen wanneer de aangesloten sensor wordt 
verwarmd).

 Waarschuwing: De sensortemperatuur moet voor 
neonaten  niet hoger dan 41,5 C worden ingesteld.

Monitoring met de SDMS
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        WAARSCHUWING: Temperatuurinstellingen boven 
de 41° vragen extra aandacht bij patiënten met een 
gevoelige huid, bv. pasgeborenen, geriatrische patiënten, 
brandwondenslachtoffers, patiënten met een huidaandoening.

Bijzondere verwarmingsinstellingen: toont de actuele 
instellingen van voorverwarmen en bescherming op de 
meetplaats. Voor meer informatie hieromtrent, zie de 
technische handleiding.

Informatie weergegeven in het centrum van het scherm:
Geactiveerde parameters: geeft aan welke meetparameters 
(PCO2, SpO2, PR) zijn geactiveerd. De mogelijke parameters 
hangen af van het gekozen sensortype, de meetplaats en 
de patiëntenmodus. Refereer alstublieft aan “Meetplaatsen 
en sensor applicatie”op p. 15 voor een overzicht. Pas de 
parameters evt. aan. 
Beschikbare meettijd [Std]: geeft de tijd aan die 
beschikbaar is voor het meten, bijv. de tijd na het verwijderen 
van de sensor uit het docking station of het tijdsinterval van het 
plaatsen van de sensor tot het einde van de vooraf ingestelde 
meettijd of tot het kalibratie-interval bij tcPCO2-metingen is 
afgelopen (wat zich maar het eerst voordoet).
Membraanvervanging nodig over [dagen]: vermeldt het 
aantal dagen dat resteert tot de volgende membraanvervanging 
(alleen indien tcPCO2 is ingeschakeld).
Aanbevolen sensorstabilisatie [min]: geeft de aanbevolen 
duur weer voor de sensorstabilisatie als de tcPCO2-meting 
actief is (wordt alleen getoond wanneer sensorstabilisatie is 
aanbevolen).

Opmerking: wanneer de SDM zich in de Slaapmodus 
bevindt, is het display niet actief (volledig zwart). Druk op een 
willekeurige controle toets refereer aan “Toestsen” op p. 26) 
op de SDM om het scherm te activeren.

V-SignTM Sensor bevestigen met de 
oorclip
      WAARSCHUWING: Het toepassen van enige druk op 
de meetsplaats (b.v. bij het gebruik van drukbandage) kan 
drukischemie veroorzaken en hierdoor inaccurate metingen, 
necrose of in combinatie met verwarmde sensoren, 
brandwonden veroorzaken.

1. Verifieer of de SDM de melding “Klaar 
voor gebruik” weergeeft en verifieer 
de op het “Klaar voor gebruik” scherm 
weergegeven instellingen (refereer aan 
“meet instellingen” op pg.16)

2. Reinig de oorlel met een katoenen gaasje, gedrenkt in 70% 
isopropanol en laat drogen

3. Open het deurtje van het docking station en verwijder de 
sensor.
Opmerking: houd de sensor altijd aan de sensorkop vast en 
trek niet aan de sensorkabel.

        

       

Isopropanol 

70%
 



4. Sluit het deurtje van het Docking 
Station.

5. Controleer de sensor op het volgende 
(refereer aan “controleer de V-SignTM 
Sensor” op p. 10) a) conditie van het 
membraan, b)  kleur van de ring die rond 
het glas in het midden van de sensor 
zit (moet bruin zijn), c) zuiverheid en 
integriteit. Indien er een probleem wordt 
geconstateerd, gebruik de sensor dan 
niet voor patiënt monitoring.

6. Trek de beschermfolie van de 
kleefstrook van de oorclip. Gebruik een 
nieuwe oorclip voor elke patiënt!
Opmerking: De sensor draait 
genakkelijk indien hij goed is geplaatst.

7. Verwijder de beide 
beschermingsstrookjes.

8. Plaats een kleine druppel 
contactgel op het midden van het 
membraanoppervlak. Houdt de oorclip 
geopend en behandel de sensor zodanig 
dat de contactvloeistof niet van het 
membraan af loopt. Voorkom dat het 
gedeelte met kleefstof nat worden. 
Opmerking: in plaats van contact gel 
kan ook schoon kraanwater, steriel water 

of een saline oplossing als contactvloeistof worden gebruikt. 

9. Trek de oorlel horizontaal. Breng 
de sensor horizontaal op de plaats en 
bevestig aan de achterzijde van de oorlel.
Sluit de clip van boven en begeleidt deze 
terug in verticale positie. De sensor is 
goed bevestigd indien het gehele donkere 
oppervlakte bedekt is door de oorlel. 
Controleer of er geen lucht tussen de huid 
en de sensor.

10. Draai de sensorkabel rond het oor 
en plak met tape de kabel vast op de 
wang, zoals aangegeven in de tekening. 
Knijp voorzichtig  op de sensor en 
oorclip als laatste plaatsing controle. 
Zet de kabel met de kledingclip vast 
aan de kleding van de patiënt, of aan 
het bedlinnen. 

11. Verifieer of de tcPCO2 stijgt (refereer aan “monitoring met 
de V-SignTM Sensor” op p. 16) en bevestig of de waarden voor 
SpO2 en PR, indien ingeschakeld, stabiel zijn. Indien nodig, 
controleer de sensor applicatie of herpositioneer de sensor.

Opmerking: Plaats de sensor altijd op een intacte, gesloten 
huid. Gepiercete oorlellen kunnen resulteren in niet correcte 
tcPCO2 metingen.

       WAARSCHUWING: contactgel niet inslikken.Buiten het 
bereik van kinderen bewaren. Voorkom contact met de  ogen 
en slijmvliezen. 

click 
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V-SignTM Sensor bevestigen met de 
bevestigingsringen

1. Verifieer of de SDM de melding “Klaar voor gebruik” 
weergeeft en verifieer de op het “Klaar voor gebruik” scherm 
weergegeven instellingen (refereer aan “meet instellingen” op 
p. 16).

2. Selecteer de juiste bevestigingsring  (MAR-MI of MAR-
SF) en meetplaats (refereer aan “Meetplaatsen en sensor 
bevestiging”op p. 15).

Opmerking: voorkom dat de sensor op grote oppervlaKKige 
venen wordt geplaatst, of OP plaatsen met huidafsterving.

3. Verwijder overtollig haar van de meetplaats indien nodig. 

4. Reinig de huid van de meetplaats met een katoenen gaasje 
gedrenkt in 70% isopropanol en laat drogen.

Gebruik een nieuwe bevestigingsring bij elke nieuwe 
patiënt

5. Verwijder de beschermlaag van de plaklaag op de ring.

6. Bevestig de ring op de meetplaats en 
druk zachtjes aan. Ga voorzichtig met 
de vinger  rond de ring om er voor te 
zorgen dat er een goede hechting is en 
dat het gehele oppervlak vastkleeft aan 
de huid.

7. Breng een druppeltje contactgel aan 
op het de huid in het midden van de 
bevestigingsring. Als alternatief kan 
men een katoenen gaasje gebruiken 
om de contact vloeistof aan te brengen.

Opmerking: U kunt SenTec Contact Gel gebruiken, schoon 
leidingwater, steriel water of steriele saline oplossing als 
contactvloeistof.

                            WAARSCHUWING: Contact Gel niet inslikken. Buiten 
het bereik van kinderen bewaren. Contact met ogen en 
beschadigde huid vermijden. Uitsluitend originele SenTec-
contactgel gebruiken.

      WAARSCHUWING: Het toepassen van enige druk 
op de meetsplaats (b.v. bij het gebruik van drukbandage) 
kan drukischemie veroorzaken en hierdoor inaccurate 
metingen, necrose of in combinatie met verwarmde sensoren, 
brandwonden veroorzaken.



8. Open het deurtje van het docking 
station en verwijder de sensor.

Opmerking: Houdt de sensor altijd 
vast aan de sensorkop, trek niet aan de 
sensorkabel.

                                   
9. Sluit het deurtje van het Docking Station.

10. Controleer de sensor op het volgende (refereer aan “controleer 
de V-SignTM Sensor” op p. 10): a) conditie van het membraan, b) 
kleur van de ring die rond het glas in het midden van de sensor 
zit (moet bruin zijn), c) zuiverheid en integriteit. Indien er een 
probleem wordt geconstateerd, gebruik de sensor dan niet voor 
patiënt monitoring.

11. Houd de sensor op de 
kabeltrekontlasting (grijze overgang 
tussen sensor en kabel) vast, plaats 
de “neus” van de sensor in de ring en 
geef vervolgens een lichte neerwaartse 
druk op de kabeltrekontlasting. De 
veerconstructie van de applicatiering 
ring zal de sensor op de juiste plaats 

trekken, met minimale druk op de huid. Draai de sensor in 
de ring en druk de sensor voorzichtig tegen de huid om de 
contactgel goed te verdelen. 

Opmerking: Let er op dat eventuele luchtbellen tussen de 
huid en de sensor worden verdreven.

12. Draai de sensor in de beste positie. 
Draai de sensorkabel eenmaal om het 
oor en fixeer met een kleefband de 
kabel op de wang, indien de sensor op 
de wang of voorhoofd wordt geplaatst. 
Voor andere bevestigingsplaatsen, 
kleef de kabel op 5 tot 10 cm van de 
sensor op de huid vast. Bevestig de 

kabel met de kledingsclip aan de kleding van de patient of aan 
het bedlinnen. 

13. Verifiëer dat de tcPCO2 omhoog gaat (tcPCO2 stabilisatie 
- refereer aan “Monitoring met de V-SignTM sensor” op p. 23) 
en bevestig dat de waarden voor SpO2 en de polsfrequentie, 
indien actief, stabiel zijn. Indien nodig, controleer de 
sensorbevestiging of repositioneer de sensor. 

Opmerking: Als alternatief kunt u ook eerst de sensor in de 
ring bevestigen alvorens deze op de huid te bevestigen.
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Gebruik van de Staysite™ Adhesive

WAARSCHUWING: Het toepassen van enige druk op 
de meetsplaats (b.v. bij het gebruik van drukbandage) kan 
drukischemie veroorzaken en hierdoor inaccurate metingen, 
necrose of in combinatie met verwarmde sensoren, 
brandwonden veroorzaken.

WAARSCHUWING: Vermijd het aanbrengen van de 
Staysite™ Adhesive film cirkelvorming rond een lidmaat.

LET OP: Niet te gebruiken bij een verwonde huid.

LET OP:  SenTecs Staysite™ Adhesive wordt niet 
aanbevolen voor patiënten die allergisch reageren op pleisters 
of bij patiënten die overmatig zweten.

Opmerking: gebruik de Staysite™ Adhesive film samen met 
de bevestigingsring (MAR) en plaats steeds eerst de kleefring 
vooraleer de Staysite™ Adhesive film aan te brengen.

Opmerking: Plaats de SenTec sensor steeds na het 
aanbrengen van de Staysite™ Adhesive.

1

2

3

3

Schematisch beeld van de Staysite™ 
Adhesive film. Nummers 1  2  3  
verwijzen naar de verschillende stappen 
bij het aanbrengen.

1. Houd de Staysite™ Adhesive film met 
een hand vast bij het kleine schutpapier 
2  en verwijder met de andere hand 

het grote schutpapier 1 .

2. Breng de Staysite™ Adhesive film 
over de bevestigingsring (MAR) op 
de huid aan. Let er op dat de ronde 
uitsparing van de Staysite™ Adhesive 
juist over de kleefring geplaatst wordt.

Eenmalig gebruik!



3. Strijk de film glad.

4. Verwijder het kleine schutpapier 2 . 
Strijk de film glad over de huid.

5. Verwijder tot slot de papieren 
bescherming 3  bovenop de Staysite™ 
Adhesive. Strijk de film glad en 
controleer of de film goed op de huid 
en de bevestigingsring aansluit.

Om de Staysite™ Adhesive te verwijderen: de film parallel aan 
de huid uitrekken en verwijderen.
Verwijder de bevestigingsring (MAR) door voorzichtig aan het 
lipje te trekken.

Opmerking: Het is belangrijk om kleefmiddelen voorzichtig 
te verwijderen.
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Bewaking met de V-SignTM Sensor

Na de sensorapplicatie heeft de transcutane tcPCO2-Sensor 
gewoonlijk 2-10 min. nodig om te stabiliseren. De meetplaats 
wordt verwarmd, de lokale arterialisatie geïnduceerd en een 
evenwicht tussen de CO2-concentratie in het weefsel en in het 
sensorelektrolyt tot stand gebracht. Tijdens deze stabilisatie 
stijgen de tcPCO2-waarden, de melding ‘PCO2-stabilisatie’ wordt 
weergegeven en de waarde wordt als instabiel aangeduid 
(grijze kleur van de getallen). Dit moet verduidelijken dat de 
aangegeven waarden tijdens de stabilisatie niet het tcPCO2-
gehalte van de patiënt weerspiegelen.
Tijdens tcPCO2 stabilisatie worden alarmen, zowel visuele als 
auditieve, van het tcPCO2 kanaal onderdrukt. 
Als de meetwaarde zich niet stabiliseert, controleer dan of de 
sensor correct is geplaatst. Goed contact tussen sensor en 
huid is noodzakelijk om lekkages en het binnendringen van 
lucht te voorkomen. Controleer of het sensorsnoer op de huid 
is gefixeerd, om een goede trekontlasting te waarborgen.

 

Afhankelijk van het gekozen patiënttype (menuoptie 
Meetinstellingen/Patiënt) en de gekozen parameters 
(menuoptie Meetinstellingen/Parameters) zijn verschillende 
vooraf ingestelde displays beschikbaar.

Basis uitgangswaarden voor tcPCO2 en SpO2 (v.b. om 
eenvoudige herkenning van veranderingen van meetwaarden 
na veranderingen van ventilatorinstellingen of medicatie) 
kunnen worden ingesteld in het “Online Trend” scherm. 
Het scherm geeft het verschil weer (delta) in relatie tot een 
specifieke periode (minuten) in het verleden en to de ingestelde 
uitgangswaarden	(∆10	=	verschil	tussen	huidige	waarden	en	
de	waarden	10	minuten	ervoor,	∆B	=	verschil	tussen	huidige	
en uitgangswaarden)

De SDM regelt de maximale meettijd. Verwijder de sensor 
indien de monitortijd is verstreken, of omdat de site tijd is 
verstreken (statusmelding “Site tijd verstreken”) of omdat 
kalibratie van de sensor nodig is (statusmelding “Kalibreer 
sensor”).
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Verwijdering van  de V-SignTM Sensor 
van de meetplaats

a) Oor-Clip

1a) Verwijder de plakband van de 
patientkabel en verwijder de oor-Clip 
voorzichtig van de oorlel van de patient.  
Koppel de sensor voorzichtig los van de 
oor-Clip.
Opmerking: U kunt de sensor ook 
rechtstreeks van de oorclip halen en de 

oorclip laten zitten voor verdere metingen via de oorlel.

b) Attachment Ring

Opmerking: Voor inspectie van de meetplaatsof voor kalibratie 
van de sensor, hoeft u de Attachment Ring niet te verwijderen.

1b) Houdt de ring vast met één vinger 
aan elke kant van de sensor. Zonder in 
de flens te knijpen, draai de sensor-
kabelverbinding over uw vinger om de 
sensor los te koppelen. Trek voorzichtig 
het kleine lipje om de Attachment Ring  
te verwijderen van de huid.

      Belangrijk: Inspecteer altijd de huid voordat  de sensor 
wordt teruggeplaatst op de meetplaats.

2. Verwijder na gebruik en voordat de 
sensor in het Docking Station geplaatst 
wordt, enige gelresten of vuil van 
de sensor en van de huid met een 
katoenen gaasje bevochtigd met 70% 
isopropanol.

3. Controleer de sensor op het volgende (refereer aan de 
“controleer de V-SignTM Sensor” op blz 10): a) conditie van het 
membraan, b) kleur van de ring rond het glas in het midden 
van de sensor (moet bruin zijn) c) properheid en integriteit. 
Indien enig probleem zich voordoet, gebruik dan de sensor 
niet voor patiënt monitoring.

4. Open de deur van het Docking 
Station.

5. Hang de sensor in de houder aan 
de binnenkant van de deur van het 
Docking Station (het rode lampje zal 
zichtbaar zijn). Sluit het deurtje van het 
Docking Station. 

        Waarschuwing: Om de stabiliteit van de monitor 
te verhogen, houd u het toestel best ingeschakeld tussen 
verschillende metingen. Dit met de V-Sign sensor in het 
Docking Station en verbonden met de SDM.

Opmerking: Op de SDM verschijnt het «Klaar voor gebruik» 
bericht als u klaar bent.

    

    

isopropanol 
70%

 

sensorsensor
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Aanbrengen van de SpO2 Soft Sensor
Kies een geschikte meetplaats. De wijsvinger van de patient is 
de gewenste locatie. Alternatieve plaatsen zijn de duim, grote 
teen en pink.

Breng de sensor aan zoals beschreven in de bijsluiter van 
de sensor. De vinger van de patient moet volledig worden 
ingevoegd tot aan het einde van de sensor. Leid  de kabel langs 
de vinger en evenwijdig aan de arm van de patiënt.

Monitoring met de SpO2 Soft Sensor
Na het aanbrengen van de sensor stabiliseren de SpO2- en PR-
waarden zich binnen 1 minuut. Tijdens SpO2 en PR stabilisatie, 
worden SpO2 en PR lezingen gemarkeerd als onstabiel (waarde 
in het grijs weergegeven).

Als de gemeten waarden niet stabiliseren, controleer dan  of 
de sensor goed is geplaatst. Zorg er voor dat de sensorkabel 
goed is gefixeerd op de huid.

Verschillende, vooraf geconfigureerde, schermen zijn 
beschikbaar (voor details zie de SDM technische handleiding).

De maximale monitortijd wordt geregeld door de SDM. Verwijder 
de sensor indien de monitortijd is verschreden (status melding 
monitortijd is overschreden wordt weergegeven).

       Belangrijk: Controleer altijd de huid vooraleer de sensor 
op dezelfde plaats aan te brengen.
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Toetsen en alarmsignalen van de SDM
Toetsen
De 6 delige controle knop op de SDM wordt als volgt gebruikt:

Menu/Ni-
veau terug

 • Menu activeren
 • Terugkeren naar een menuniveau hoger (alleen 
als de invoermodus niet actief is)
 • Deactivering van de invoermodus voor de 
geselecteerde menuparameter

Opmerking: Menu toegang kan worden 
geblokkeerd (v.b. voor thuisgebruik)

+  en

–

OP/NEER

 • Om de blauwe menubalk op en neer te navigeren 
(alleen als de invoermodus niet actief is)
 • Verhogen of verlagen van de geselecteerde 
waarde 

Opmerking: de meeste wijzigingen worden 
onmiddelijk van kracht zonder bevestiging
 • Veranderen van de helderheid van het display 
(alleen tijdens de patiëntenbewaking)

Alarmon-
derdruk-
king

 • Onderdrukking van het akoestische alarm 
gedurende 1 of 2 minuten (afhankelijk van de 
instellingen in het menu)
 • Permanent uitschakelen van het akoestische 
alarm (toets > 3 seconden ingedrukt houden

Opmerking: het akoestische alarm kan alleen 
worden uitgeschakeld als dit vooraf is toegestaan 
door een verantwoordelijke, zie technische 
handleiding voor meer informatie)
Opmerking: deze toets heeft geen functie, 
wanneer vooraf in het menu Alarminstellingen/
Alarmvolume het akoestische alarm door de 
verantwoordelijke is UIT geschakeld.

Bevestigen

 • Om het snelle toegangsmenu te activeren (voor 
details zie de SDM Technical Manual)
 • Activeren van het geselecteerde submenu of de 
geselecteerde functie
 • Activering/deactivering van de invoermodus voor 
de geselecteerde menuparameter
 • Bevestiging van de alarmblokkade (zie technische 
handleiding voor meer informatie)
 • Om een extra scherm te activeren van de 
‘systeeminformatie’ hardware/software informatie 
van moederbord en Docking Station.
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Displayto-
ets

 • Schakelen tussen de meetdisplays
 • Deactivering van de invoermodus voor de 
geselecteerde parameter
 • Uit een willekeurig menuniveau terugkeren naar 

Voorbeeld 1: Taal

Opmerking: Het kan zijn dat deze parameter door de 
verantwoordelijke is gedeactiveerd.

Bedien het SDM menu als volgt:

 • druk op  om het menu te openen. 
 • scroll naar beneden tot de systeeminstellingen  (druk       knop 
3 maal in). 

 • druk op  om het submenu Systeeminstellingen te openen.
 • scroll naar  beneden tot de ‘Taal’ (druk      knop 3 maal in).

 • druk op  om de invoermodus voor de menuoptie Taal 
te activeren; het Enter-symbool aan het eind van de regel 
verdwijnt en de plus/min-pijlen verschijnen.

 • druk op +  of – om de taal te selecteren. 

 • druk op  om de invoermodus te beëindigen; aan het eind 
van de regel verschijnt weer het Enter-symbool.

 • druk op –  om naar ‘Taal bevestigen’ te gaan en druk op  
Bevestigen . de SDM keert automatisch terug naar het 
hoofddisplay.

–

Voorbeeld 2: Membraanvervanging

Bedien het SDM menu als volgt:

Opmerking: Het menu-item ‘Membraan wijzigen’ en de menu 
functie ‹Membraanwissel gedaan› in dit menu kunnen alleen 
worden benaderd indien de sensor niet op de patiënt of in het 
Docking Station is. 

 • druk op  om het menu te openen.
 • scroll naar beneden tot ‘Membraanvervanging’ (druk       knop 
2 maal in).

 • druk op  om het submenu Membraanvervanging te 
openen.
 • scroll naar beneden tot ‘Membraanvervanging uitgevoerd’  
(druk      knop eenmaal in).

 • druk op  Bevestigen om te bevestigen dat het membraan 
is vervangen.

      

 Belangrijk: De membraantimer zal alleen opnieuw 
worden ingesteld indien u de membraan verandering heeft 
bevestigd.

Opmerking: De aan/uit knop is gelokaliseerd aan het 
achterpaneel van de SDM 24 .

–

–

    

–



LED-lampen
De SDM heeft drie LEDs voor visuele weergave van alarmstatus, 
aan/uit en netstatus:

Alarmon-
derdruk-
kingslamp

 • geel: akoestische alarmsignalen 1 of 2 minuten 
onderdrukken

 • geel knipperend: akoestische alarmsignalen 
volledig onderdrukken door langer dan 3 
seconden op de alarmonderdrukkingstoets te 
drukken

 • LED uit: akoestische alarmen actief of 
permanent gedeactiveerd in het menu

AAN/UIT-
LED

 • groen: SDM ingeschakeld
 • LED uit: SDM uitgeschakeld

Net-
stroom-/
acculamp

 • groen: aangesloten op netstroom, accu volledig 
geladen

 • geel: aangesloten op netstroom, accu laadt op
 • LED uit: niet op de netstroom aangesloten (bijv. 
als het apparaat op de interne accu werkt)

Opmerking: deze LED functioneert ook als de 
SDM is uitgeschakeld.

Alarmsignalen
De SDM gebruikt auditieve alarmen (zoals beschreven in 
deze sectie) evenals visuele alarmen (zie de vorige en de 
volgende secties), om de gebruiker te waarschuwen wanneer 
een meetwaarde buiten de alarmgrenzen valt en om de 
gebruiker te informeren over technische omstandigheden van 
de apparatuur die een reactie of de aandacht vragen van de 
gebruiker.

Opmerking: voor een gedetailleerde beschrijving van de 
alarmtonen die door de verantwoordelijke van de organisatie 
kunnen worden aangepast, zie de technische handleiding.

De volgende auditieve alarmen zijn beschikbaar:

Alarm met hoge prioriteit:
Een hoge, snel pulserende toon die aangeeft dat een SpO2 

waarde buiten de alarmlimieten valt (2 x 5 tonen om de 10 
seconden). 

Alarm met middelhoge prioriteit:
Een kortere pulserende toon indiceert dat  een PCO2  of PR 
waarde buiten de alarmlimieten  valt (1x3 tonen om de 10 
seconden) of een accualarm (wanneer de SDM niet op de 
netvoeding is aangesloten).

Alarm met lage prioriteit: 
lange, lage toon (1x 2 tonen, om de 10 seconden) samen met 
een statusmelding vraagt de aandacht van de gebruiker.
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Opmerking: Als een parameter onstabiel of ongeldig is, is 
de alarmbewaking voor die specifieke parameter  niet actief.    
Voor details, refereer aan de SDM technische handleiding.

Akoestische alarmsignalen kunnen met behulp van de 
alarmonderdrukkingstoets gedurende 1 of 2 minuten 
(afhankelijk van de instelling in het menu) geheel (door > 3 
seconden in te drukken) of gedeeltelijk worden onderdrukt.

WAARSCHUWING: de functie Zusteroproep is niet 
actief wanneer de akoestische alarmsignalen zijn onderdrukt.

Statusbalk

De statusbalk verschijnt bij vrijwel alle schermdisplays. 
 •Aan de linkerkant van de statusbalk worden maximaal vijf 
statuspictogrammen weergegeven.
 •Het status tekstveld in het midden geeft statusberichten weer 
(alarm/informatie berichten) of optioneel ‹Aangepaste Info› 
(als geen statusbericht worden weergegeven, raadpleegt u 
‹Meting instellingen› op p. 16).
 •Rechts van het status tekstveld  is het  AUDIO status 
icoon die de  status van auditieve alarmsignalen indiceert 
(ingeschakeld, onderbroken, uit).
 •Het alarmstatuspictogram geeft steeds de hoogste prioriteit 
aan: knipperende witte driehoek met golflijn en uitroepteken 
op een rode achtergrond: hoogste prioriteit, knipperende 
zwarte driehoek met golflijn en uitroepteken op een gele 
achtergrond: middelhoge prioriteit, knipperende zwarte 
driehoek met golflijn en uitroepteken op een blauwe 
achtergrond: lage prioriteit, lichtgrijs vinkje op donkergrijze 
achtergrond: geen alarm.
 • rechts worden datum en tijd weergegeven, JJJJ-MM-DD, 
uu:mm:ss.

Voor meer informatie over de statusbalk, zie de technische 
handleiding.
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Onderhoud
Bij normaal gebruik vergt de SDM geen bijzondere aanpassingen 
of aanvullende kalibraties. Desondanks moeten in het belang 
van gegarandeerde prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid 
regelmatig routinetests, onderhoud (incl. reiniging en 
desinfecteren) en veiligheidstests worden uitgevoerd.

Instructies voor het reinigen en/of ontsmetten van de SenTec 
digitale Monitor (SDM), de digitale Sensor adapterkabel en 
de SpO2 adapterkabel zijn beschikbaar in de SDM Technische 
Handleiding. Raadpleeg de desbetreffende aanwijzingen voor 
gebruik voor instructies voor het reinigen en/of ontsmetten 
van de V-Sign™ Sensor en de SpO2 zachte Sensor.

Routinetests
De volgende controles moeten regelmatig worden uitgevoerd:
 •Controleer de V-SignTM Sensor voor en na elk gebruik (zie “zie 
controleer de V-SignTM Sensor” op p.10).
 • zelftest bij het inschakelen (POST): deze test wordt telkens 
wanneer het apparaat met de aan/uit-schakelaar wordt 
aangezet automatisch uitgevoerd. Als u de SDM altijd 
ingeschakeld houdt, schakel deze dan elke maand uit en weer 
aan om te beginnen met de POST.
 •Controleer de SDM, sensoren, sensor adapterkabels en 
stroomkabel op mechanische of functionele schade minimaal 
1 keer per maand. Defecte onderdelen moeten worden 
vervangen door de originele onderdelen.
 •Controleer 1 keer per maand de barometer van de SDM t.o.v. 
een bekend en gecalibreerde barometer ( 730 ).

 •Controleer minimaal 1 keer per maand de alarmfunctie van 
de SDM 
 • Inspecteer het deurtje van het Docking Station en de 
gaspakking 1 keer per maand op mechanische en of functionele 
beschadigingen 
 •Reinig het pakkingsrubber van het Docking Station eenmaal 
per week met een katoenen gaasje, bevochtigd met 70% 
isopropanol.

Refereer aan de SDM Technische handleiding en de 
aanwijzingen voor gebruik voor de sensoren voor additionele/
complete checklijst en gedetailleerde procedures.

Opmerking: controleer de verbruiksmaterialen maandelijks 
en vervang alle producten die de houdbaarheidsdatum hebben 
overschreden.

Service
Bedenk a.u.b. dat alle reparatie en service procedures 
waarvoor het apparaat geopend dient te worden, alleen door 
Sentec geautoriseerd personeel mag worden uitgevoerd (zie 
Servicehandleiding voor meer informatie). Neem contact op met 
uw leverancier om een veiligheidstest of een reparatie uit te 
voeren.

Waarschuwing: De behuizing kan alleen geopend 
worden door Sentec geautoriseerd service personeel.
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