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Waarborg 
Circadiance waarborgt dat de monitor vrij is van defecten van materiaal en makelij gedurende een periode van één jaar vanaf de 
aankoopdatum. De accessoires van Circadiance zijn gewaarborgd vrij van defecten van materiaal en makelij gedurende een periode van 90 
dagen vanaf de aankoopdatum. 
De apparatuur en de erkende accessoires van Circadiance zijn ontworpen om te functioneren zoals in de gebruikshandleiding wordt 
beschreven. De gebruiker/eigenaar van deze apparatuur is als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele letsels van personen 
of beschadiging van eigendommen (inclusief deze apparatuur), als gevolg van: 

 Een gebruik dat niet overeenstemt met de meegeleverde gebruiksinstructies; 
 Een onderhoud dat niet overeenstemt met de erkende instructies voor onderhoud/gebruik; 
 Onderhoud of herstelling door andere personen dan door de fabriek erkende  

servicevertegenwoordigers; 
 Wijzigingen van de apparatuur of de accessoires of 
 Het gebruik van beschadigde of niet erkende onderdelen en accessoires. 

DEZE BEPERKTE WAARBORG VERVANG ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT 
TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN DE STAATS- OF FEDERALE WETGEVING 
DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE WAARBORGEN VERBIEDT, ZULLEN DEZE DOOR DE WET VERPLICHTE IMPLICIETE WAARBORGEN 
BEPERKT ZIJN TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM VAN DE EERSTE AANKOOP BIJ C CIRCADIANCE.

Aansprakelijkheid van de gebruiker/eigenaar 
De monitor en accessoires van Circadiance zijn ontworpen om te functioneren zoals in de gebruikshandleiding wordt beschreven. De 
gebruiker(s) van deze apparatuur mogen geen onderdelen gebruiken die defect zijn, abnormale slijtage vertonen, besmet of op andere wijze 
onwerkzaam zijn. De monitor en zijn accessoires mogen niet worden gewijzigd. De volgende lijst omvat de aansprakelijkheden van de 
eigenaar: 

 Periodieke controle en onderhoud van de uitrusting; 
 Vervanging van onderdelen, zoals vereist voor een veilig en betrouwbaar gebruik; 
 Vervanging van onwerkzame onderdelen door onderdelen die geleverd zijn door Circadiance, Inc.; 
 Uitrusting die niet naar behoren functioneert mag niet worden gebruikt tot het vereiste onderhoud is uitgevoerd en een door de fabriek 

erkende servicevertegenwoordiger de uitrusting als gebruiksklaar heeft gecertificeerd; 
 De monitor en zijn accessoires mogen niet worden gewijzigd; 
 Als algemene regel moet de correcte werking van de monitor worden gecontroleerd met behulp van een Respironics Model 5000 

Simulator, volgens het Checkout Procedure Manual #H580-4000-00, tussen het gebruik bij verschillende patiënten of om de 6 tot 12 
maanden, indien dit frequenter is. 

De gebruiker van deze apparatuur is verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van de waarschuwingen en aanmaningen die in 
de handleiding worden vermeld. 
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Inleiding 
Over deze handleiding 
Deze handleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om de Circadiance SmartMonitor®2 in te stellen en te bedienen. Ze legt uit hoe u 
hem kunt gebruiken om de vitale functies van uw baby te bewaken. Zorg dat u deze handleiding goed leest en begrijpt voor u het systeem 
gebruikt. Woorden die vet cursief gedrukt zijn worden in het glossarium op het einde van deze handleiding verklaard. 

Hoe u de Smartmonitor 2 gebruikt 
De SmartMonitor 2 is bedoeld voor gebruik bij de continue bewaking van de hartslag en de ademhaling van zuigelingen, thuis, in het 
ziekenhuis of mobiel. De belangrijkste functie is de opsporing van centraal apneu. Zijn secundaire functie is de meting van de hartslag. 

Wat is het doel van de SmartMonitor 2? 
De SmartMonitor 2 is een apneu-monitor die de ademhaling en de hartactiviteit van uw baby bewaakt. De monitor waarschuwt u wanneer 
een van deze activiteiten de door uw dokter voorgeschreven grenzen overschrijdt 
De alarmgrenzen voor de patiënt worden door uw geneesheer bepaald voor u de SmartMonitor2 ontvangt. Indien de 
ademhalingsinspanning en de hartactiviteit van uw baby tijdens de bewaking buiten deze limieten vallen, gaat een verklikkerlampje branden 
en klinkt een alarmgeluid. Deze handleiding legt uit hoe u de SmartMonitor 2 instelt, uw baby bewaakt en de informatie overbrengt. 

Andere apparaten kunnen samen met de SmartMonitor 2 worden gebruikt: 
Respironics 930 Oximeter Masimo Radical Oximeter Ohmeda OXI Pulse Oximeter
Nellcor N-200 Pulse Oximeter Nova Cosmo ETC02 Synectics pH Meter
Nellcor NPB-295 Pulse Oximeter Nova Cosmo Oximeter Sandhill pH Meter

As uw arts een van deze apparaten voorschrijft, kunt u dit met uw medische begeleiding bespreken. 
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Waarschuwingen en aanmaningen 
Gelieve deze rubriek aandachtig te lezen voor u de SmartMonitor 2 gebruikt voor de bewaking van de ademhaling en de hartfunctie van uw 
baby. 

Waarschuwingen 
Een waarschuwing verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie. 

1. De SmartMonitor 2 zal misschien niet alle episoden van onvoldoende ademhaling detecteren. Als een baby een apneu krijgt door zich
te verslikken (obstructieve apneu), kan de monitor de door het verslikken veroorzaakte beweging verwarren met ademhaling.

2. De SmartMonitor 2 is uitsluitend een bewakingstoestel. Hij voorkomt of herstelt het wegvallen van de ademhaling of de hartactiviteit
niet. Hij zal een overlijden niet voorkomen.

3. Iedereen die de SmartMonitor 2 gebruikt voor de bewaking van een zuigeling moet opgeleid zijn in de huidige cardiopulmonaire
reanimatie van zuigelingen, een methode om de ademhaling en de hartactiviteit te herstellen.

4. De SmartMonitor 2 is niet bedoeld voor gebruik bij patiënten die een hart- of diafragma-pacemaker gebruiken.
5. Wanneer men de monitor gebruikt in de omgeving van patiënten die zuurstof krijgen, moet de monitor op minstens één (1) meter van

de zuurstofcilinder (bron) of van andere ontvlambare gassen worden geplaatst, om brandgevaar te voorkomen.
6. Plaats de monitor op een stevig, horizontaal vlak, zodat hij niet valt.
7. Plaats de monitor niet op de vloer, waar men erover zou kunnen struikelen.
8. Plaats de monitor niet in de wieg. De baby zou op het harde oppervlak kunnen rollen en zich kwetsen.
9. Gebruik uitsluitend de accessoires die uw geneesheer bij deze monitor levert.
10. Zorg dat de patiëntkabel, de draden of het stroomsnoer/snoer van de batterijlader niet verward, opgerold of gekruist raken en zich niet

om de hals, armen of benen van de baby kunnen wikkelen. Dit kan tot verstikking leiden.
11. Sluit het toestel niet aan op een stopcontact dat met een schakelaar wordt bediend, om te voorkomen dat de stroom van de monitor per

ongeluk wordt uitgezet.
12. Blokkeer de luidspreker niet en plaats geen voorwerpen voor de luidspreker aan de voorzijde van het toestel. Dit zou kunnen beletten

dat men het alarm van de monitor hoort.
13. Gebruik de monitor nooit bij uw baby wanneer u hem wast. Dit zou een elektrische schok en/of schade aan het apparaat kunnen

veroorzaken.
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14. Koppel het stroomsnoer/snoer van de batterijlader en de telefoonlijn af tijdens onweer, om het gevaar van elektrische schok te
verminderen. De SmartMonitor 2 kan geen gegevens via de modem overbrengen wanneer het stroomsnoer/snoer van de batterijlader
en de telefoonlijn afgekoppeld zijn.

15. Verwijder de elektroderiem en de draden wanneer uw baby niet wordt bewaakt. Langdurig gebruik kan oncomfortabel zijn.
16. Gebruik nooit een verlengsnoer met het stroomsnoer/snoer van de batterijlader.
17. Wees op uw hoede voor signaalstoring afkomstig van externe bronnen. De SmartMonitor 2 heeft elektronische signalen nodig om te

werken. Bronnen van externe storing kunnen ertoe leiden dat de monitor geen alarm slaat bij apneu of abnormale hartslag. Hoewel de
monitor methoden en technieken bevat die hem tegen externe storing kunnen beschermen, moet u hem als volgt gebruiken:
• Houd de apparatuur, de patiënt en de patiëntdraden minstens één (1) meter uit de buurt van alle elektrische toestellen. Dit geldt

onder meer voor televisietoestellen, elektrische dekens, airconditioning, magnetrons, draadloze telefoons, gsm’s, waterbedden en
home computers.

• Synthetische stoffen, zoals gordijnen en tapijten, kunnen eveneens storingen als gevolg van statische elektriciteit veroorzaken. U
kunt problemen met statische elektriciteit vaak voorkomen door een geleidend materiaal dat met de aarde is verbonden, zoals een
muur of wieg, aan te raken voor u de patiënt of de SmartMonitor 2 aanraakt.

• Sterke signalen van televisietoestellen, radio’s, luchthavens, politie, brandweer en ambulancecentra kunnen als hart- en/of
ademhalingssignalen worden herkend. De monitor kan erdoor worden beïnvloed wanneer hij zich op minder dan anderhalve (1,5)
kilometer van de bron van dergelijke signalen bevindt.

18. Op sommige plaatsen zal de monitor niet naar behoren werken. Indien de monitor wordt beïnvloed door externe storing, is het mogelijk
dat u de monitor niet kunt gebruiken. Neem voor verdere ondersteuning contact op met Circadiance. Het gebruik van een derde
elektrode (RL) kan helpen om elektrische storing te verminderen.

19. Indien u twee of meer zuigelingen in dezelfde omgeving bewaakt, moet u de monitors, de patiënten, de patiëntkabels en de draden op
minstens één (1) meter van elkaar houden. Wanneer de patiëntkabels en de draden zich dicht bij elkaar bevinden, kan de monitor als
gevolg van storingen een apneu missen.

20. Sluit de zuigeling niet op de SmartMonitor 2 aan wanneer de monitor zich in de communicatiemodus bevindt. Het apneu- en het
hartalarm werken niet wanneer de SmartMonitor 2 zich in deze modus bevindt.

21. Gebruik de SmartMonitor 2 niet samen met andere impedantie-monitors. Dit kan als gevolg van storing tot gemiste apneus leiden.
22. Wieg uw baby niet in slaap en slaap niet in hetzelfde bed wanneer u de monitor gebruikt. De aanraking van of de nabijheid met het

kind, de monitor of de kabels kunnen ertoe leiden dat de monitor apneus mist.
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Aanmaningen 
Een aanmaning verwijst naar een situatie die tot schade aan de apparatuur kan leiden, tot defecten of een onnauwkeurige werking. 
Deze instrumenten mogen uitsluitend onder dokterstoezicht worden gebruikt. 
1. Als de SmartMonitor 2 bij de veiligheidscontrole op een luchthaven door een röntgentoestel is gegaan, moet u de zelftest van de

functies uitvoeren.
2. Plaats geen vloeistoffen op of nabij de SmartMonitor 2. Vloeistoffen kunnen de elektronische onderdelen in de monitor beschadigen.

Als er vloeistof op de monitor wordt gemorst, moet u hem uitschakelen en door uw thuiszorgdistributeur laten nakijken.
3. Controleer het ademhalingslampje van de monitor. Luister terwijl uw baby ademhaalt en kijk naar het verklikkerlampje voor de

ademhaling van de monitor. Wanneer uw baby rustig ademt, moet het lampje slechts één keer per ademhaling knipperen, hoewel het
vaker kan knipperen wanneer de baby beweegt. Als uw baby rustig ademt en het ademhalingslampje meer of minder dan één keer
knippert per ademhaling, laat u de monitor door uw distributeur nakijken.

4. Verstuur geen informatie via de modem tijdens onweer. De informatie kan verloren gaan en de apparatuur kan worden beschadigd.
5. Ga voorzichtig om met de draden, om te voorkomen dat ze binnen de isolatie afbreken. Neem de draad altijd vast bij de trekontlasting

om hem van de elektroden of de patiëntkabel te verwijderen.
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Hoe werkt de SmartMonitor 2? 
De ademhaling van uw baby wordt gemeten door twee elektroden op de borst van de baby aan te brengen, onder zijn of haar armen. 
Wanneer de borst van de baby tijdens het ademen beweegt, verandert de impedantie tussen de elektroden. De SmartMonitor 2 detecteert 
deze veranderingen en bepaalt de ademhalinginspanning van de baby. Als de SmartMonitor 2 deze veranderingen van de 
ademhalingsinspanningen niet detecteert, gaat een verklikker branden en hoort u een geluidsalarm.  
De SmartMonitor 2 gebruikt ook de elektroden op de borst om de hartactiviteit te bewaken door de elektrische wijzigingen op te vangen die 
door het hart worden geproduceerd. Als de SmartMonitor 2 een hartslag detecteert die buiten het door uw geneesheer bepaalde bereik valt, 
zal een verklikkerlampje branden en hoort u een geluidsalarm. 

Hoe de alarmen werken 
Telkens als de ademhaling of de hartactiviteit van uw baby afwijken van de door uw dokter bepaalde grenzen, zal een verklikkerlampje 
branden en hoort u een alarmgeluid. 
De SmartMonitor 2 heeft twee soorten alarmen: patiënt en systeem. 
Patiëntalarm: Een piepend alarm geeft een van de volgende patiënt-incidenten aan: 

• Apneu: De baby is langer gestopt met ademen dan de door uw geneesheer bepaalde grens. 
• Lage hartslag: De hartslag ligt onder de door uw dokter bepaalde grens 
• Hoge hartslag: De hartslag ligt boven de door uw dokter bepaalde grens 

 
Systeemalarm: Een onafgebroken geluidsalarm wist op een van de volgende problemen met de SmartMonitor 2:  

• Losse draad  
• Zwakke batterij  
• Geheugen vol (of geheugen bijna vol)  
• Toevallige uitschakeling 
• Interne systeemfout 

 
De lampjes van de SmartMonitor 2 geven aan welke toestand bestaat. Raadpleeg de hoofdstukken Uw baby bewaken, Reageren op een 
patiëntalarm en Reageren op een systeemalarm voor meer informatie over de alarmen. 
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De SmartMonitor 2 kan ook alarm slaan bij een interne systeemfout. Als uw monitor alarm geeft en de lampjes niet branden, of als 
alle lampjes aan en uit knipperen, moet u naar het LCD-display onderaan het toestel kijken. Als er een interne fout is opgetreden, 
zal een code worden getoond. Gebruik de monitor niet langer en raadpleeg uw geneesheer. 
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Elektrische specificaties 
Model 4009 stroomsnoer/snoer batterijlader: 120 VAC 60 Hz 7.2 W 
Model 4011 stroomsnoer/snoer batterijlader: 230 VAC 50 Hz 7.2 W 
SmartMonitor 2:  10,5-11,5 VDC 0.1-1A 
Model 418 Ni-MH herlaadbare batterij: 6 VDC 1,85Ah of hoger 

 

 

Omgevingsvoorwaarden 
Bedrijfstemperatuur: 5 ºC tot 45 ºC 
Bedrijfsvochtigheid: 20%RH tot 95%RH, niet-condenserend 
Opslagtemperatuur: -20 ºC tot +65 ºC 
Opslagvochtigheid: 10%RH tot 95%RH, niet-condenserend 
Temperatuur batterijlading: 10 ºC tot 35 ºC 

 
 
 

IEC-classificatie 

De SmartMonitor 2 is geklasseerd als: 
 
• Class II/interne voeding 
• Onderdeel type BF  
• Normale beveiliging tegen insijpeling van vloeistoffen 
• Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een ontvlambare anestesiemengeling met lucht of stikstof 
• Continue werking 
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Symbolen 
Symbool Definitie

Opgelet: belangrijke informatie die u moet lezen 

Opgelet: lees de bijbehorende documenten 

Onderdeel type BF plaats van de aansluiting van de patiëntkabel.  

IOIOI Seriële poort 
Terugzetknop 
Stroomknop (uit/aan)  

Apneulampje 

Ademhalingslampje 

Lage-hartslaglampje 

Hoge-hartslaglampje 

Zwakke-batterijlampje 
Geheugen-vollampje 

Losse-draadlampje 
Hartslaglampje  

Stroomlampje 

Wisselstroom 
 

- - - Gelijkstroom 
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Positie stroomsnoer 

Input/outputaansluiting 

Modempoort 

Verbinding afstandsalarm 

SN Serienummer 
REF Onderdeelnummer 

3 / Drie elektroden per pakket 

Kennisgeving FCC deel 68  
De SmartMonitor 2 voldoet aan deel 68 van de FCC-reglementering. Op de onderzijde van de SmartMonitor 2 zijn labels aangebracht die, 
samen met andere informatie, het FCC-registratienummer en het Ringer Equivalent Number (REN) van dit toestel vermelden. Deze 
informatie moet aan uw telefoonmaatschappij worden gegeven wanneer zij erom verzoekt. 
Het REN wordt gebruikt om het aantal toestellen te bepalen dat op uw telefoonlijn mag worden aangesloten. Een te groot aantal REN’s op 
de telefoonlijn kan ertoe leiden dat toestellen niet bellen wanneer zij een inkomende oproep ontvangen. In de meeste, maar niet alle, 
gebieden, mag de som van de REN’s niet groter zijn dan vijf (5.0). Om zeker te zijn van het aantal toestellen dag op de lijn mag worden 
aangesloten, bepaald door het totale aantal REN’s, moet u contact opnemen met de telefoonmaatschappij, om het maximale aantal REN’s 
voor uw zone te kennen. 
Indien de SmartMonitor 2 een nadelige weerslag heeft op het telefoonnetwerk, zal de telefoonmaatschappij u vooraf melden dat een 
tijdelijke opschorting van de dienst nodig kan zijn. Indien deze voorafgaande kennisgeving niet praktisch is, zal de telefoonmaatschappij de 
klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen. U zult ook op de hoogte worden gebracht van uw recht om, indien u meent dat het nodig is, 
een klacht in te dienen bij de FCC. 
Uw telefoonmaatschappij kan wijzigingen aanbrengen in haar infrastructuur, uitrusting, werking of procedures die een invloed kunnen 
hebben op de werking van de uitrusting. Indien dit gebeurt, zal de telefoonmaatschappij u vooraf waarschuwen, zodat u de nodige 
wijzigingen kunt aanbrengen om de dienst niet te onderbreken. 
Indien u problemen hebt met de SmartMonitor 2, verzoeken we u om contact op te nemen met het Circadiance Service Center op het 
nummer 1-888-825-9640 voor informatie over herstelling en/of waarborg. Indien het probleem een nadelige invloed heeft op het 
telefoonnetwerk, kan de telefoonmaatschappij u verzoeken de uitrusting van het netwerk te verwijderen tot het probleem opgelost is. 
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Kennisgeving Industry Canada CS-03  
NOTICE: Het label Industry Canada (IC) op de SmartMonitor 2 identificeert gecertificeerde uitrusting. Deze certificatie betekent dat de 
uitrusting voldoet aan bepaalde vereisten voor de bescherming, het gebruik en de beveiliging van  
telecommunicatienetwerken. Het Ministerie garandeert niet dat de uitrusting tot voldoening van de gebruiker zal functioneren. 
Voor de installatie van de SmartMonitor 2 moeten de gebruikers zich ervan verzekeren dat de aansluiting op de infrastructuur van de 
plaatselijke telecommunicatiemaatschappij toegelaten is. De uitrusting moet bovendien volgens een aanvaardbare aansluitingsmethode 
worden geïnstalleerd. De klant moet beseffen dat de naleving van deze voorwaarden in bepaalde situaties een mindere kwaliteit van de 
diensten niet zullen voorkomen. 
Het Circadiance Service Center moet de herstelling van gecertificeerde uitrusting op het nummer at 1-888-825-9640 coördineren. 
Eventuele herstellingen van of wijzigingen aan de apparatuur door de gebruiker, of defecten van de apparatuur, kunnen ertoe leiden dat de 
telecommunicatiemaatschappij de gebruiker verzoekt om de uitrusting af te koppelen. 
Voor hun eigen veiligheid moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de elektrische aardverbindingen van de stroomvoorziening, de 
telefoonlijnen en het interne metalen waterleidingsysteem onderling worden verbonden. Deze voorzorg kan vooral in landelijke gebieden 
belangrijk zijn. 

Aanmaning: De gebruikers moeten niet proberen om deze verbindingen zelf te maken; ze moeten contact opnemen met de gepaste 
inspectie-overheid of elektricien. 
Het Ringer Equivalent Number (REN) dat aan de SmartMonitor 2 is toegewezen, verwijst naar het maximale aantal terminals dat op een 
telefoon-interface mag worden aangesloten. De terminal van een interface kan uit een willekeurige combinatie van toestellen bestaan, met 
als enige vereiste dat de som van het aantal Ringer Equivalent Numbers niet groter is dan vijf (5.0).  

FCC Part 15  
OPMERKING: Dit toestel is getest en voldoet aan de voorwaarden van een Class B digitaal toestel onder deel 15 van de FCC Rules. Deze 
voorwaarden zijn ontworpen als redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer het toestel in een commerciële omgeving wordt 
gebruikt. Dit toestel verwekt en gebruikte radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies van 
de handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing van radioverbindingen veroorzaken. Het gebruik van dit toestel in 
een residentiële omgeving kan schadelijke storing veroorzaken; in dit geval zal de gebruiker de storing voor eigen rekening moeten 
verhelpen.  
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Voorstelling van de monitor 
Wanneer u de SmartMonitor 2 ontvangt, moet u controleren of u alle nodige onderdelen bezit en of ze niet beschadigd zijn. Breng uw 
thuiszorgdistributeur onmiddellijk op de hoogte van het ontbreken of de beschadiging van onderdelen. 
 
Het standaardpakket moet de volgende onderdelen bevatten: 

 

 SmartMonitor 2 
 Soepele draagtas (niet 

geïllustreerd) 
 Stroomsnoer/ snoer  

batterijlader 
 Gids voor de ouders  

SmartMonitor 2 
 Patiëntkabel 
 Elektroden 
 Draden 
 Elektroderiem 
 Kaart met overzicht van de 

symbolen (niet geïllustreerd) 
 Adapter 1 naar 2 

telefooncontacten (niet 
geïllustreerd) 

 

   
 

SmartMonitor 2 
Gids voor de  
ouders 
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Kenmerken van de SmartMonitor 2  
Dit gedeelte beschrijft de fysieke kenmerken van de 
SmartMonitor 2. 

Kenmerken bovenpaneel 
STROOM-knop 
De grijze knop STROOM schakelt de SmartMonitor 2 in. 
Wanneer u de monitor aanzet, branden alle lampjes en 
klinkt het alarm gedurende enkele ogenblikken, terwijl de 
monitor een systeemtest uitvoert. Na een pauze begint 
de bewaking.  
Om de monitor uit te schakelen gaat u als volgt te werk: 
• Houd de blauwe knop RESET ingedrukt. 
• Druk op de grijze knop STROOM en laat los. 
• Wacht 2 seconden en laat de knop RESET los. 
 
Terugzetknop (RESET) 
De blauwe knop RESET schakelt de verklikkerlampjes 
van de SmartMonitor 2 uit. Ze schakelt ook de 
waarschuwingsalarmen voor Geheugen vol (of 
Geheugen bijna vol) en Zwakke batterij uit. Meer 
informatie vindt u in het gedeelte over Reageren op een 
alarm. De knop RESET antwoordt ook een modem-
oproep wanneer de monitor in de bewakingsmodus 
staat. 

 
 
Het bovenpaneel bestaat in twee uitvoeringen, die hier allebei worden 
getoond. 

 

Onthoud dat de knop RESET het patiëntalarm of het alarm voor losse draad niet zal uitschakelen. 

Stroomknop 

Stroomknop 

Reset-
knop     

Reset-
knop    
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Kenmerken van het voorpaneel 
Aansluiting input patiënt 
Het contact voor de Input Patiënt ontvangt de 
patiëntkabel.  
 
Ademhalingslampjes  
Het groene lampje Ademhaling knippet bij elke 
ademhaling die de SmartMonitor 2 detecteert. Het 
rode lampje Apneu brandt als de SmartMonitor 2 een 
pauze van de ademhaling detecteert die langer is dan 
de door uw geneesheer bepaalde grens. 
  

power charger low
battery

memory
full

loose
lead

 

Hartlampjes 
Het groene lampje Hart knippert bij elke hartslag die de SmartMonitor 2 detecteert. Het rode lampje Hoog wanneer de SmartMonitor 2 
een hartslag detecteert die hoger is dan de door uw geneesheer bepaalde grens. Het rode lampje Laag brandt wanneer de SmartMonitor 
2 een hartslag detecteert die lager is dan de door uw geneesheer bepaalde grens. 

 

Hart- 
lampje

s

Ademhalings- 
lampjes 

Luidspreker Systeemlampjes Aansluiting 
input patiënt 

Stroom         Lader           Zwakke      Geheugen        Losse  
                batterij             vol              draad
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Luidspreker 
De SmartMonitor 2 luidspreker geeft geluidsalarm tijdens de bewaking.  
 
Systeemlampjes 
De lampjes aan de onderzijde van het voorpaneel geven aan of de SmartMonitor 2 correct functioneert: 
 

Lampje Betekent 
Stroom De SmartMonitor 2 krijgt stroom. 
Lader Het stroomsnoer/batterijlader is aangesloten op het stopcontact en de SmartMonitor 2. 
Zwakke batterij De batterij is bijna uitgeput en moet worden geladen. 
Geheugen vol Het geheugen van de SmartMonitor 2 is vol of bijna vol. 
Losse draad Een elektrode, kabel of draad is losgekomen bij een van de contacten, of de elektroden maken geen 

goed contact met de huid van de patiënt. 
 
 
 

Kenmerken van het zijpaneel 

!

 
 
Contacten voor de zelftest 
U gebruikt de contacten voor de zelftest wanneer u een Zelftest van de functies uitvoert om te controleren of de draden, de patiëntkabel 
en de SmartMonitor 2 correct werken. Zie het gedeelte Een zelftest van de functies uitvoeren voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 

LA -
aansluiting 

RA- 
aansluiting 
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Kenmerken van het achterpaneel 
Afstandsalarm (optie) 
Als uw thuiszorgdistributeur het optionele 
Afstandsalarm heeft meegeleverd, sluit u het hier aan. 
Met het afstandsalarm kunt u een geluidsalarm in een 
andere kamer horen. 
 
Modem (optie) 
De SmartMonitor 2 kan uitgerust zijn met een modem 
voor de overbrenging van het geheugen van de 
SmartMonitor 2 naar de thuiszorgdistributeur. Zie het 
gedeelte Het geheugen van de monitor overbrengen 
voor meer informatie. Lees de gedeelten over FCC Part 
68 en IC CS-03 voor informatie over de aansluiting van 
de modem op de telefoonlijn. 
 

 

Gelijkstroom 
Gebruik de gelijkstroomconnector voor het stroomsnoer/batterijlader. Wanneer 
de SmartMonitor 2 niet mobiel wordt gebruikt (alleen op de batterijen) moet hij 
altijd worden aangesloten op een stopcontact. 
 
I/O-connector 
Deze connector verbindt de SmartMonitor 2 met andere apparaten.  

 

Afstands-   Modem     I/O-aansluiting   Gelijkstroom  
  alarm          
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De SmartMonitor 2 instellen voor de bewaking  
van de ademhaling en de hartslag 

Nadat u de SmartMonitor 2 hebt uitgepakt en hebt gecontroleerd of alle onderdelen 
compleet zijn, gaat u voor de instelling als volgt te werk: 
 
Stap 1: Plaats de SmartMonitor 2 op een schoon, vlak 
oppervlak. 
• Zorg dat de luidspreker niet geblokkeerd is. 
• Zorg dat zich binnen een meter van het toestel geen andere elektrische toestellen 

bevinden, om storing te voorkomen. 
• Zorg dat de monitor dichtbij de baby wordt geplaatst, zodat u hem gemakkelijk kunt 

aansluiten. 
 
Stap 2: Sluit de patiëntkabel aan op de SmartMonitor 2. 
• Steek het ronde uiteinde van de patiëntkabel in de onderste ronde connector aan de 

voorzijde van de SmartMonitor 2. 
• Breng de opening in lijn met de connector en druk tot u de connector voelt 

vastklikken. 
• Om de patiëntkabel te verwijderen, neemt u de kabel bij het uiteinde van de 

inputconnector vast en trekt u hem voorzichtig achteruit. De kabel zelf niet 
vastnemen en lostrekken om hem uit de SmartMonitor 2 te verwijderen. 

 
 

 

Aansluiting 
input patiënt 

Patiënt-
kabel 
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Stap 3: Sluit de draden aan op de patiëntkabel. 

Het dikste uiteinde van de patiëntkabel heeft drie 
openingen, aangeduid als LA (zwart), RL (groen), en 
RA (wit).  
 
Neem de witte draad en steek hem in de opening RA.  
 
Neem de zwarte draad en steek hem in de opening 
LA.  
 
Duw elke draad stevig naar binnen tot de stekker vast 
klikt.  
 

 Als u een draad moet verwijderen, neemt u 
hem vast bij de trekontlasting bij het uiteinde. 
Neem de draad zelf niet vast. 

 

 

 Het gebruik van de derde (groene - RL) elektrode en 
draad is normaal niet vereist, maar kan helpen om een te 
frequent vals alarm voor lage hartslag te verminderen. 

 

 

Trekontlasting 



De SmartMonitor 2 instellen 
 

 
 21 

 

Stap 4: Verbind de draden met de elektroden. 

 

• Steek de zwarte draad LA in 
een elektrode.  

• Steek de witte draad RA in de 
andere elektrode. 

• Zorg dat de metalen uiteinden 
van de draden volledig in de 
elektroden zijn geschoven. 

Stap 5: Bevestig de elektroden aan de riem van de baby. 
• Plaats de elektroderiem op een vlak oppervlak. 
• Leg de baby op de riem, zodat hij in lijn is met de tepels van de baby 

(zie illustratie). 
• Plaats de elektroden, met de Velcro-zijde naar omlaag, als volgt aan 

weerszijden van de riem: 
 Plaats de elektrode met de witte draad aan de rechterzijde van 

de baby.  
 Plaats de elektrode met de zwarte draad aan de linkerzijde van 

de baby. 
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• Plaats de elektroden voldoende ver uit elkaar opdat, wanneer de riem 
om de baby wordt gewikkeld, de elektroden zich op de middellijn van 
de zijde zullen bevinden, net onder of in lijn met de oksels. 

• Zorg dat de draden en de patiëntkabel naar omlaag lopen, weg van 
het gezicht en de hals van de baby (zie illustratie). 

 

Rechterzijde  
baby

Linkerzijde  
baby  

  De plaats van de witte draad is 
geïllustreerd met en witte elektrode. 

 
 
Wikkel de riem om de borst van de baby en 
bevestig hem met de Velcro-band. 
 
De riem moet zo strak zitten dat u slechts twee 
vingers (met uw hand plat op de baby) tussen de 
riem en de baby kunt schuiven. 
 
 

 

 Bij pasgeborenen en erg kleine zuigelingen is het mogelijk dat u de riem moet verkorten door een deel van het uiteinde af te 
knippen. Zorg dat u voldoende speling overhoudt om de riem goed te kunnen bevestigen. 
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Deze stappen beschrijven slechts een van de mogelijkheden om de elektroden te plaatsen en te positioneren. Uw geneesheer kan u een 
andere methode uitleggen. 

Insert the black LA lead wire into 
the Velcro side of one electrode. 
Place the electrode with the black 
lead wire on the baby’s left side.

Insert the white RA lead wire into 
the Velcro side of one electrode. 
Place the electrode with the white 
lead wire on the baby’s right side.Baby’s 

right side

Baby’s
left side

 
Zelfklevende wegwerpelektroden 
 
Volg de onderstaande stappen als u wegwerpelektroden gebruikt. 
 
• Bevestig de draden aan de zelfklevende elektroden, indien dit nog niet is gebeurd. 
• Controleer of de huid van de baby schoon en droog is. 
• Plaats de elektrode met de witte draad aan de rechterzijde van de baby, langs de middellijn van de zij, twee vingers onder of in lijn 

met de tepels. 
• Plaats de elektrode met de zwarte draad aan de linkerzijde van de baby, langs de middellijn van de zij, twee vingers onder of in lijn 

met de tepels. 
• Wanneer u wegwerpelektroden gebruikt is een elektroderiem niet nodig. 

Rechterzijde  
baby 

Linkerzijde  
baby 

Steek de zwatre draad LA in het uiteinde 
met Velcro van een elektrode. Plaats de 
elektrode met de zwarte draad op de 
linkerzij van de baby. 
 
Sttk de witte draad RA in het uiteinde met 
Velcro van een elektrode. Plaats de 
elektrode met de witte draad op de 
rechterzij van de baby. 



De SmartMonitor 2 instellen 
 

 
 24

 Het gebruik van de derde (groene - RL) elektrode en draad is normaal niet vereist, maar kan elektromagnetische storing 
verminderen. Plaats de groene derde elektrode aan de buitenzijde van de bovendij van het kind (niet aan de binnenzijde van de dij, 
waar hij ongemak kan veroorzaken). 

 Gebruik geen olie, lotion of poeder op de huid waar de elektroden zullen worden geplaatst. 
 
Stap 7: Sluit het stroomsnoer/batterijlader aan. 
• Steek de ronde connector van het 

stroomsnoer/batterijlader in het contact op het 
achterpaneel van de SmartMonitor 2 (zie illustratie). 

• Breng de opening in lijn met de connector. 
• Duw tot de connector volledig op zijn plaats zit.  
• Steek de stekker van het stroomsnoer/batterijlader in een 

stopcontact. Het groene laadlampje van de monitor 
brandt. 

 Wanneer de SmartMonitor 2 niet mobiel wordt 
gebruikt, laat u het stroomsnoer/batterijlader altijd in 
een stopcontact steken. Zorg dat het stopcontact 
reglementair geïnstalleerd is. De batterijen kunnen 
niet overladen worden. Het groene lampje van de 
lader blijft branden zo lang de lader aan gesloten is.   

 

  De connector van de batterijlader moet zoals op de 
illustratie in de aansluiting voor gelijkstroom van de 
SmartMonitor 2 worden gestopt. U kunt de connector alleen 
aansluiten zoals geillusïtreerd. 

  Het apparaat niet gebruiken als het netsnoer 
beschadigd is. Neem contact op met uw dealer. 

 

 

Aansluiting gelijkstroom 
SmartMonitor 2 

Positie stroomsnoer 

Symbool aansluiting 
stroomsnoer 
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Reageren op een alarm 

Patiëntalarm 
Een patiëntalarm betekent dat de ademhaling of de hartactiviteit van uw baby buiten de grenzen vallen die door de dokter zijn bepaald. De 
informatie in dit gedeelte helpt u om op een alarm te reageren. Lees ze aandachtig. Als u vragen hebt, raadpleegt u uw 
thuiszorgdistributeur. 
 

Het alarm testen 
Voor u de monitor gebruikt, moet u testen of u het geluid in verschillende kamers kunt horen, ook wanneer er lawaai is in huis  
 

 Aanmaning: Het geluidsalarm is erg luid. 
 
• Zorg dat de ruimte voor de luidspreker altijd vrij is.  
• Zet de monitor aan (zonder de baby aan te sluiten) om 

het alarm te doen afgaan. Controleer of u het alarm in 
de verschillende kamers van uw woning kunt horen.  

• Als het alarm niet luid genoeg is om het overal in huis te 
horen, vraagt u uw thuiszorgdistributeur om een 
afstandsalarm. Dit toestel zorgt ervoor dat u het alarm 
hoort in een andere kamer dan die waar de monitor 
staat.  Luidspreker 
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Als u een alarm hoort 
Als u een alarm hoort  terwijl u de baby bewaakt, moet u eerst de baby controleren. Volg daarna de onderstaande instructies om op de 
lampjes en geluidsalarmen te reageren. Controleer altijd de huidskleur van uw baby. Is ze normaal? Kijk altijd of de baby ademt. Als uw 
baby niet ademt, volgt u de instructies in de rubriek “Reageer als volgt”. 

Lampje Alarm Controleer de toestand 
van de baby 

Reageer als volgt 

Rood Apneu 
en/of Laag 
(Hart) 

Onderbroken (1 
pieptoon/sec) 

De huid is bleek of blauw. 
De baby ademt niet of 
stikt. 

Reageer volgens de instructies van uw dokter of van de cursus 
cardiopulmonaire reanimatie. 
Een voorbeeld van een mogelijke respons: 
• Geef de baby een zacht tikje. Het is mogelijk dat hij weer begint

te ademen en zelf de oorzaak van het alarm wegneemt.
• Als de baby niet begint te ademen, begint u onmiddellijk met

fysieke stimulatie.
• Als de baby begint te ademen, noteert u dit in uw logboek.
• Druk op de knop RESET om eventuele alarmlampjes uit te

schakelen.
Rood Apneu 
en/of Laag 
(Hart) 

Onderbroken (1 
pieptoon/sec.) 

De baby reageert en 
ademt.  
De kleur is goed. 

• Wacht enkele seconden. Kijk of de ademhaling en de kleur van
de baby normaal blijven.

• Als het alarm aanhoudt, raadpleegt u het gedeelte “Vals alarm
beperken”.

• Controleer de monitor om te zien welk lampje brandt. Noteer dit
in uw logboek.

Rood Hoog 
(Hart) 

Onderbroken (2 
pieptonen/sec.) 

De baby weent. • Als de baby ademhalingsmedicatie ontvangt en vaak een alarm
wegens hoge hartslag veroorzaakt, noteert u het alarm in uw
logboek en raadpleegt u de dokter of de thuiszorgdistributeur.

Rood Losse 
draad 

Aanhoudend De baby ademt reageert. 
De kleur is goed. 

• Controleer de aansluitingen van de elektroden, de draden, de
patiëntkabel en de monitor.

• Als een verbinding losgekomen is, sluit u ze weer aan en drukt u
op de knop RESET. Het alarm moet stoppen.

• Als het alarm aanhoudt, raadpleegt u het gedeelte Een zelftest
van de functies uitvoeren.
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Lampje Alarm Controleer de toestand 
van de baby 

Reageer als volgt 

Rood Losse 
draad 

Aanhoudend De baby ademt en 
reageert.  
De kleur is goed. 

Als de monitor slaagt voor de zelftest van de functies, schakelt u 
hem uit. Controleer daarna de volgende punten: 
De elektroden − Ze moeten schoon zijn en mogen geen barstjes 
vertonen. 
De huid van de baby − Zorg dat ze op de plaats van de elektroden 
schoon is en vrij van olie, lotion of transpiratie. 
De elektroderiem − Zorg dat hij strak zit en de elektroden op hun 
plaats houdt. 

Een patiëntalarm kan niet worden uitgeschakeld met de terugzetknop RESET. Het alarm stopt pas wanneer de patiëntsignalen 
binnen de alarmgrenzen vallen. 



Reageren op een alarm 

28

Systeemalarm 
Een systeemalarm betekent dat de monitor misschien niet correct of optimaal werkt. De informatie in dit gedeelte helpt u om juist te 
reageren op een systeemalarm. Wanneer de SmartMonitor 2 een systeemalarm geeft, zal een van de lampjes onderaan het voorpaneel 
branden.  

Als dit 
lampje 
brandt 

En deze voorwaarde bestaat Betekent het... 

Stroom Aanhoudend groen lampje, geen alarm Normale werking. Het groene lampje stroom blijft branden 
zo lang de monitor ingeschakeld is. 

Lader Aanhoudend groen lampje, geen alarm Normale werking. Het groene lampje lader brandt en blijft 
branden terwijl het stroomsnoer/batterijlader aangesloten is 
op een actief stopcontact en op de SmartMonitor 2. 

Zwakke 
batterij 

Knipperend geel lampje, aanhoudend 
alarm 

Aanhoudend geel lampje, aanhoudend 
alarm 

Dit is een waarschuwing dat de batterij erg zwak is en 
binnenkort moet worden geladen. (Zie De batterij laden in 
deze handleiding). Druk op de knop RESET om het alarm 
tijdelijk uit te schakelen. Als de monitor niet op het 
stroomnet wordt aangesloten, zal het alarm zal twee 
minuten later opnieuw afgaan. Het gele lampje zal blijven 
knipperen. 

Dit is een waarschuwing dat de batterij te zwak is opdat de 
SmartMonitor 2 correct zou kunnen functioneren. U moet de 
SmartMonitor 2 opladen. Zet de monitor uit en laad de 
batterij. (Zie De batterij laden in deze handleiding). 
Als u de lader niet op het stroomnet aansluit, zal het 
systeem automatisch uitvallen. 
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Als dit 
lampje 
brandt 

En deze voorwaarde bestaat Betekent het... 

Geheugen vol Knipperend geel lampje, aanhoudend 
alarm 

Als de parameter “Geheugen bijna vol” bereikt wordt, zal het geheugen-
vollampje knipperen. Het geluidsalarm piept aanhoudend. (Het alarm piept 
alleen als uw thuiszorgdistributeur de SmartMonitor 2 geprogrammeerd heeft 
om alarm te geven bij 50% vol of 80% vol). Druk op de knop RESET om het 
alarm uit te schakelen. Het lampje knippert elke seconde. 

“Geheugen bijna vol” is een waarschuwing. U kunt de bewaking 
verder zetten. Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur om het alarm weg 
te nemen.  

Geheugen vol Aanhoudend geel lampje, aanhoudend 
alarm 

Het geheugen van de SmartMonitor 2 is 100% vol. Druk op de knop RESET 
om het alarm uit te schakelen.  

Het alarm piept alleen als uw thuiszorgdistributeur de SmartMonitor 
2 geprogrammeerd heeft om dit alarm te geven.  

Het lampje blijft branden. Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur om het alarm 
weg te nemen. (Zie voor meer informatie ook Het geheugen van de monitor 
overbrengen in deze handleiding). 

Losse draad Aanhoudend geel lampje en aanhouden 
alarm 

Het gele lampje losse draad brandt en het geluidsalarm piept aanhoudend 
bij een probleem met een van de volgende onderdelen: 
• Draden
• Elektroden
• Elektroderiem
• Patiëntkabel, of
• Verbindingen met de huid van de baby en de elektroden, de draden, de

patiëntkabel en de SmartMonitor 2.
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Als dit 
lampje 
brandt 

En deze voorwaarde bestaat Betekent het... 

Losse draad Aanhoudend geel lampje, geen 
alarm. 

Als u het probleem oplost, stopt het alarm. Het gele lampje blijft echter branden 
tot u de knop RESET indrukt.  

Stroom Aanhoudend groen lampje, 
aanhoudend alarm, geen andere 
lampjes branden. 

Controleer het display op foutmeldingen. 
Als u geen foutmelding ziet, is de SmartMonitor 2 verkeerd uitgeschakeld en 
heeft hij een zusteralarm gegeven. 
Om het alarm uit te schakelen: 
Houd de blauwe knop RESET ingedrukt. 
Druk op de grijze knop STROOM en laat ze los. 
Wacht 2 seconden en laat RESET los. 

Alle Alle lampjes knipperen en het alarm 
klinkt 3 seconden en gaat dan 1 
seconde uit. 

Controleer het display op foutmeldingen. Als u een foutmelding ziet, noteert u 
ze in het logboek. 

Schakel de monitor uit en weer in. Als hij normaal werkt, kunt u hem blijven 
gebruiken. 
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Vals alarm beperken 
Een correcte plaatsing van de elektroden zal de frequentie van vals alarm beperken. 

Zorg dat de elektroden langs de middellijn van de zij zijn 
geplaatst, twee vingers onder of in lijn met de tepels. 
• Als u de zwarte hergebruikbare elektroden met de

Velcro-riem gebruikt, moet u controleren of de riem
voldoende strak zit. Plaats de elektroden voldoende ver
van elkaar opdat, wanneer de riem om de baby is
gewikkeld, de elektroden zich langs de middellijn van
de zij bevinden, twee vingers onder of in lijn met de
tepels.

• De huid moet schoon en droog zijn. Als de huid
abnormaal droog is, mag u enkele druppels vocht
(water) op de huid van de baby aanbrengen voor de
elektroderiem wordt aangebracht.

• Als u de zwarte hergebruikbare elektroden gebruikt,
moet u controleren of het oppervlak van de elektroden
schoon is.

• De optionele groene (RL) elektrode en draad kunnen
elektromagnetische storing verminderen. Plaats de groene
elektrode aan de buitenzijde van de bovendij van de baby.

Rechterzijde 
baby

Linkerzijde 
baby

 De plaats van de witte draad is geïllustreerd met een witte 
elektrode. 
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Uw baby bewaken 

De SmartMonitor 2 aanzetten 
U hebt uw SmartMonitor 2 geïnstalleerd, begrijpt hoe hij werkt en hoe u op een alarm moet reageren. U bent nu klaar om met de bewaking 
van de ademhaling en de hartactiviteit van uw baby te beginnen, volgens het schema dat uw dokter heeft voorgeschreven. 

Druk op de knop STROOM. De SmartMonitor 2 voert een systeemtest uit. De lampjes aan de voorzijde van de SmartMonitor 2 en het alarm 
treden gedurende enkele ogenblikken in werking. Binnen de 10 seconden beginnen de groene lampjes ademhaling en hart te knipperen. 
Als de lampjes niet knipperen, controleert u of u de elektroderiem correct om de baby hebt aangebracht, of de draden goed aangesloten zijn 
en de kabels verbonden zijn. 
Wanneer uw baby goed is aangesloten en de SmartMonitor 2 ingeschakeld is, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 
• Het groene lampje lader brandt.

• Het groene lampje stroom brandt.

• Het groene lampje ademhaling en het groene lampje hart knipperen.

• Alle andere lampjes moeten uit zijn.

• Als de lampjes niet knipperen, raadpleegt u de instructies van het gedeelte De SmartMonitor 2 instellen van deze handleiding.
Controleer of uw alle instructies hebt uitgevoerd.

De monitor uitschakelen - zusteralarm 
De SmartMonitor 2 heeft een ingebouwde beveiliging, het zusteralarm. Indien de monitor niet in een bepaalde volgorde wordt 
uitgeschakeld, blijft het groene stroomlampje branden en klinkt een aanhoudend geluidsalarm. Deze beveiliging voorkomt dat de stroom per 
ongeluk wordt uitgeschakeld. Om de SmartMonitor 2 uit te schakelen:: 
• Houd de blauwe knop RESET ingedrukt.

• Druk op de grijze knop STROOM en laat ze los.

• Wacht 2 seconden en laat de knop RESET los.
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Als de SmartMonitor 2 wordt uitgeschakeld zonder eerst op de knop RESET te drukken, blijft het groene lampje Stroom branden en klinkt 
het zusteralarm. Om het zusteralarm uit te schakelen: 
• Houd de blauwe knop RESET knop.

• Druk op de grijze knop STROOM en laat ze los.

• Wacht 2 seconden en laat de knop RESET los.

• Druk op de grijze knop STROOM om de bewaking verder te zetten.

Als er een interne softwarefout optreedt, moet u een bijzondere uitschakelprocedure toepassen. 
• Druk op RESET en blijf drukken terwijl u de knop POWER ingedrukt houdt. Blijf beide knoppen gedurende 5 seconden indrukken.

• Laat de knop POWER los. Blijf RESET ingedrukt houden tot de monitor zichzelf uitschakelt.
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De ademhaling van uw baby bewaken 

Ademhalingslampje 
Het groene lampje ademhaling knippert bij elke 
ademhaling die de SmartMonitor 2 detecteert. Het 
lampje mag slechts één keer per ademhaling 
knipperen, hoewel het vaker kan knipperen als uw 
baby beweegt. 

 

 Luister en kijk naar uw baby terwijl hij ademt. Als het ademhalingslampje vaker knippert dan uw baby ademt, moet u onmiddellijk 
uw thuiszorgdistributeur raadplegen. 

 
Apneulampje 

Wanneer de SmartMonitor 2 een pauze van de 
ademhaling detecteert die langer duurt dan de door de 
dokter bepaalde grens, gebeurt het volgende: 
Het rode lampje apneu  begint te branden en het 
alarm piept om de seconde. Als de SmartMonitor 2 
weer een ademhaling detecteert, stopt het 
geluidsalarm. Het rode lampje blijft branden tot u op de 
knop RESET drukt. 

 
Laag ademritme. Uw dokter kan de SmartMonitor 2 hebben ingesteld om een laag ademhalingsritme te melden. In dit geval gebeurt het 
volgende: 
Het ademhalingsritme daalt onder de grens, maar de pauzes zijn kort en veroorzaken geen apneu-alarm. Het lampje apneu knippert twee 
keer per seconde en het geluidsalarm piept elke seconde.  

Apneulampje 

Ademhalingslampj
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Als de SmartMonitor 2 tijdens een alarm wegens laag ademritme een pauze in de ademhaling detecteert die langer duurt dan de door de 
dokter bepaalde grens, verandert het lampje apneu van knipperend in aanhoudend.  

De hartactiviteit van uw baby bewaken 
 
Hartslaglampje 
Het groene lampje hart knippert bij elke hartslag die 
de SmartMonitor 2 detecteert. 
 
Hoge-hartslaglampje 
De SmartMonitor 2 controleert of de hartslag van uw 
baby hoger is dan de door de dokter bepaalde grens. 
In dit geval waarschuwt de monitor u als volgt: 
• Het rode lampje hoog begint te branden en het 

alarm piept twee keer per seconde.  
• Het geluidsalarm stopt wanneer de voorwaarde 

niet langer bestaat.  

 Het rode lampje blijft branden tot u op  
 de blauw knop RESET drukt. 

 

 

Lampje hoge 
hartslag 

Hartslaglampje 
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Lage-hartslaglampje 
Wanneer de SmartMonitor 2 vaststelt dat de hartslag 
van uw baby lager is dan de door de dokter bepaalde 
grens, gebeurt het volgende: 
• Het rode lampje laag begint te branden. 
• Het alarm piept om de seconde.  
• Het geluidsalarm stopt wanneer de voorwaarde 

niet langer bestaat.  

 Het rode lampje blijft branden tot u op de 
blauw knop RESET drukt.  

Lampje lage 
hartslag 
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Mobiel gebruik van de SmartMonitor 2 
De SmartMonitor 2 is ontworpen voor mobiel gebruik . Wanneer het stroomsnoer niet wordt gebruikt, werkt de monitor met de vooraf 
opgeladen interne batterij.  

Circadiance raadt aan dat u de SmartMonitor 2 in de mate van het mogelijke met het stroomsnoer/batterijlader gebruikt. Wanneer de 
monitor echter zonder het stroomsnoer/batterijlader wordt gebruikt, blijft hij volledig functioneel. Alle alarmen werken. Met een volledig 
geladen batterij werkt de monitor 15 uur. De tijd die nodig is om een volledig lege batterij te laden bedraagt 6 uur. 

De batterij van de SmartMonitor 2 laden 
Normaal volstaat een volledig geladen batterij voor 15 uur werking. Dit kan echter variëren afhankelijk van het gebruiksniveau, het aantal 
alarmen en andere factoren.  Wanneer het lampje zwakke batterij brandt, moet u de batterij onmiddellijk laden. Een volledig uitgeputte 
batterij moet 6 uur laden. Om de batterij van de SmartMonitor 2 te laden, gaat u als volgt te werk: 

• Sluit het stroomsnoer/batterijlader aan op het achterpaneel van de
SmartMonitor 2.

• Steek de stekker van het stroomsnoer/batterijlader in een
stopcontact. Het groene lampje lader brandt.

• Als de SmartMonitor 2 ingeschakeld is, knippert het gele lampje
zwakke batterij tot de minimale lading is bereikt. Daarna gaat het
gele lampje uit.

Een volledig lege batterij moet ongeveer 6 uur worden geladen. 

Opdat de batterij volledig zouden worden geladen, moet het 
toestel in een omgevingstemperatuur van 18°C tot 30°C worden 
geladen. Gebruik uitsluitend batterijen van Circadiance. 

De connector van de batterijlader moet zoals op de illustratie in de 
aansluiting voor gelijkstroom van de SmartMonitor 2 worden gestopt. U 
kunt de connector alleen aansluiten zoals geillusïtreerd. 

Aansluitung gelijkstroom 
SmartMonitor 2 

Aansluiting stroomsnoer 

Symbool aansluiting 
stroomsnoer 
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Informatie van de SmartMonitor 2 overbrengen 
De SmartMonitor 2 bevat een geheugensysteem dat automatisch informatie over elke bewakingssessie opslaat. Deze informatie kan 
worden overgedragen (gedownload) naar een computer, zodat uw dokter ze kan onderzoeken. U speelt een rol in het downloaden als uw 
monitor voorzien is van een modem of een geheugenkaart.  
Ongeacht de methode die u gebruikt, moet u gegevens overbrengen wanneer u een waarschuwing geheugen 100% vol krijgt. U kunt op 
gelijk welk ogenblik kiezen om gegevens te verzenden, bijvoorbeeld wanneer uw thuiszorgdistributeur of de dokter het vragen. 
 
Downloaden met de modem 

Er bestaan 3 manieren om met een modem te downloaden. De eerste keuze is dat de modem automatisch uw thuiszorgdistributeur belt. Dit 
heet “automatisch bellen door de modem”. U hoeft er niets voor te doen. Het is belangrijk dat u weet dat de modem in het toestel uw 
telefoonlijn kan gebruiken. Als uw distributeur gebruik maakt van deze functie, zal hij u meer specifieke instructies geven. 
De tweede mogelijkheid is “automatisch antwoord van de modem in communicatiemodus”. Deze optie is ongeveer dezelfde als automatisch 
bellen door de modem, met dit verschil dat de baby niet wordt bewaakt en dat het toestel in communicatiemodus staat wanneer de 
thuiszorgdistributeur belt. 
De derde optie bestaat erin dat de thuiszorgdistributeur de ingebouwde modem van de monitor opbelt terwijl de baby wordt bewaakt. Dit is 
“automatisch antwoord van de modem in bewakingsmodus”. De thuiszorgdistributeur moet contact opnemen met de verzorger wanneer het 
tijd is om gegevens via de modem te verzenden. We zullen de drie mogelijkheden bespreken. 
 
Automatisch bellen door de modem 
Opdat de SmartMonitor 2 de computer zou kunnen opbellen voor een download, moet hij geprogrammeerd zijn met een inbelnummer (het 
telefoonnummer dat moet worden gebeld om verbinding te maken met de computer) en met de datum en het uur waarop moet worden 
gebeld. Als deze functie zal worden gebruikt, heeft uw thuiszorgdistributeur deze parameters geprogrammeerd voor u de monitor ontving. 
Wanneer het vooringestelde tijdstip voor de download nadert of wanneer het lampje “geheugen vol” brandt, volgt u deze instructie: 
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 Als u in een noodgeval de telefoon nodig hebt terwijl de  
 modem in gebruik is, trekt u het telefoonsnoer uit de   
 modemaansluiting en gebruikt u een werkende telefoon. 

 
• Steek het telefoonsnoer in de modemaansluiting aan de 

achterzijde van de SmartMonitor 2 (zie illustratie). 
• Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer in het 

wandcontact. 
• De SmartMonitor 2 blijft uw baby tijdens de download bewaken. 

Alle alarmen werken. 

 

 De monitor zal gedurende 4 uur om de 30 minuten blijven bellen, tot hij verbinding maakt met de computer. Als er geen verbinding 
wordt gemaakt, zal de monitor het de volgende dag op een vooraf gekozen tijdstip opnieuw proberen. Als de monitor bijvoorbeeld 
geprogrammeerd is om om 7 uur ’s ochtends te bellen, maar na acht pogingen geen succes heeft, zal hij niet langer proberen. De 
volgende dag zal hij om 7 uur opnieuw proberen. Hij blijft dit doen tot een verbinding tot stand is gebracht. 

 
Automatisch antwoord van de modem in communicatiemodus 
1. Sluit een telefoonlijn van het wandcontact aan op de modemaansluiting aan de achterzijde van de SmartMonitor 2. 
2. Opdat de SmartMonitor 2 met de modem zou kunnen werken, moet u de monitor in communicatiemodus plaatsen: 

• Houd de blauwe knop RESET ingedrukt. 
• Druk op de knop STROOM en laat los. 
• Wacht tot de monitor een alarm laat horen. Laat nu de knop RESET los. 
• Druk kort op RESET en laat los. 
• Wanneer hij in de communicatiemodus staat, piept de SmartMonitor 2 elke 10 seconden. Dit herinnert u eraan dat de 

SmartMonitor 2 klaar is om met de computer, geheugenkaart of modem te werken, maar NIET voor de bewaking van de baby. 

 Sluit de baby niet op de SmartMonitor 2 aan wanneer de monitor in communicatiemodus staat. De alarmen voor apneu en 
hartslag zijn in deze modus niet actief. 

Telefoon-
kaart 

Modem

Contactdoos 
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• De thuiszorgdistributeur zal nu bellen om de informatie op te halen. Neem niet op wanneer de telefoon rinkelt. De modem neemt
op en verbindt de SmartMonitor 2 via de telefoonlijn met de computer.

3. De duur van de overdracht kan variëren. Wanneer de overdracht voltooid is, zal de SmartMonitor 2 vijf keer piepen. Na de overdracht
kunt u de telefoonlijn afkoppelen van de monitor en zal de telefoon weer normaal werken. Schakel de monitor op de normale manier uit.
• Houd de blauwe knop RESET knop ingedrukt.
• Druk op de grijze knop STROOM en laat ze los.
• Wacht 2 seconden en laat RESET los.
• U kunt de baby nu opnieuw aansluiten en de bewaking verder zetten.

Automatisch antwoord van de modem in bewakingsmodus 
1. Sluit het telefoonsnoer van het wandcontact aan op de modemconnector aan de achterzijde van de SmartMonitor 2.

 Als u in een noodgeval de telefoon nodig hebt terwijl de modem in gebruik is, trekt u het telefoonsnoer uit de modemaansluiting en 
gebruikt u een werkende telefoon. 

2. Opdat de SmartMonitor 2 met de monitor zou kunnen werken wanneer de monitor in bewakingsmodus staat (de baby wordt bewaakt):
• Wanneer de thuiszorgdistributeur voor een download belt en de telefoon rinkelt, moet u de blauwe knop RESET ingedrukt houden.
• Blijf de knop RESET ingedrukt houden tot de telefoon stopt met bellen, wat betekent dat de modem de oproep heeft beantwoord.
• De duur van de overdracht kan variëren. Wanneer de overdracht voltooid is, zal de SmartMonitor 2 vijf keer piepen.
• Na de overdracht koppelt u de telefoonlijn af van de monitor en zal de telefoon weer normaal werken.

Bepaalde functies van uw telefoon kunnen de download belemmeren. Call Waiting, doorschakelingen en Party Lines houden meer 
risico in van problemen bij het downloaden. Call Waiting kan niet worden uitgeschakeld wanneer u een oproep ontvangt. 
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Gegevens van de SmartMonitor 2 overbrengen naar een geheugenkaart 
De geheugenkaart is een elektronisch opslagmedium op credit-cardformaat dat de gegevens van de monitor overbrengt. Dit is een optie 
van de SmartMonitor 2 en is niet op elk toestel aanwezig. 

 
Alle gegevens die zich voor de download op de geheugenkaart bevinden zullen worden overgeschreven. 

 
 

Wanneer u klaar bent om de gegevens van de SmartMonitor 
2 op een geheugenkaart over te brengen, gaat u als volgt te 
werk: 
• Zorg dat de SmartMonitor 2 uitgeschakeld is. 
• Plaats de kaart in de sleuf van het zijpaneel van de 

SmartMonitor 2, met de voorzijde van de kaart naar u 
toe. Het logo op de kaart bevindt zich onderaan, naar u 
toe. (Zie illustratie).  

• Druk op de knop STROOM. Na enkele ogenblikken 
toont het display: 

• “BEZIG MET INITIALISEREN GELIEVE TE 
WACHTEN”, gevolgd door 
“MENU MODUS? GEEF DE JUISTE INVOER”. 

• Druk binnen de 10 seconden de volgende toetsen in: 
• Druk op ENTER. 
• Het display toont “SMARTMONITOR 2 MENUKEUZE”. 

Drukknop voor 
het verwijderen 
van de 
geheugenkaart 

Geheugenkaart 

G
eh

eu
ge

nk
aa

rt 
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Me
mo

ry 
Ca

rd

INITIALIZING
PLEASE WAIT

Close-up van het LCD-display aan de onderzijde van de 
 SmartMonitor 2. 

• Druk op het pijltje u tot de boodschap “Gegevens naar
kaart verplaatsen?” verschijnt.

• Druk op de knop ENTER. Het woord NEE knippert. Druk
op een van de pijltjesknoppen om JA te selecteren.

• Druk op de knop ENTER. Het display toont nu
“Gegevens worden overgebracht..” Na de overbrenging
verandert het display in “Gegevens overgebracht”.
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Onderhoud van uw SmartMonitor 2 
Gebruik de informatie in dit hoofdstuk voor het onderhoud van uw SmartMonitor 2. 

 Gebruik bij de SmartMonitor 2 uitsluitend accessoires van Circadiance. 

Instructies voor de reiniging 
Schakel de monitor UIT, trek de stekker uit het stopcontact en koppel alle accessoires af voor u de reiniging begint. 
Dompel de monitor of zijn accessoires nooit onder in water of spuit ze niet schoon met water. Maak een zachte doek vochtig met water of 
een reinigingsmiddel en veeg de onderdelen voorzichtig schoon.  

Monitor, 
stroomsnoer/batterijlader en 
veiligheidsdraden 

• Gebruik een schone doek en een van de volgende producten om deze onderdelen te reinigen:
Parfumvrij afwasmiddel.
Een 3% oplossing van zuurstofwater (te koop in de meeste drogisterijen) om de monitor
schoon te maken.
91% isopropylalcohol (te koop in de meest drogisterijen).
10% oplossing van bleekmiddel.
Kiemdodend doekje.

Elektroden • Tracht wegwerpelektroden niet te reinigen.
• Reinig koolstofelektroden met zachte zeep en water.
• Spoel ze goed af, om alle sporen van zeep te verwijderen. Afzettingen van zeep kunnen

verhinderen dat hart- en ademhalingssignalen correct door de monitor worden gedetecteerd.
• Zorg dat de elektroden volledig droog zijn voor u ze gebruikt.

Soepele draagtas • Het onderhoudsetiket van de draagtas raadt aan ze in de wasmachine te wassen, maar dit kan
haar voorkomen aantasten.

• Circadiance raadt aan dat u de tas afveegt met een vochtige doek of een spons en indien nodig
lichte detergent. Laat de tas in de lucht drogen.
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Een zelftest van de functies uitvoeren 
De zelftest van de functies van de SmartMonitor 2 controleert of alle functies van het toestel naar behoren werken. U moet minstens één 
keer per week of volgens de instructies van uw geneesheer een zelftest van de functies uitvoeren. Voer de test bovendien uit:  
• Na het vervangen van een draad.  
• Na het vervangen van de patiëntkabel. 
 
Om de zelftest uit te voeren, gaat u als volgt te werk: 
• Steek de patiëntkabel in het contact aan de voorzijde van de 

monitor. 

• Sluit de draden aan op de patiëntkabel. Steek de witte draad 
in de opening met de aanduiding RA. Steek de zwarte draad 
in de opening met de aanduiding LA. 

• Sluit de draden aan op het contact zelftest aan de zijkant van 
de SmartMonitor 2. Steek de witte draad in de opening RA en 
de zwarte draad in de opening LA.  

• Zet de monitor aan. U hoort een korte piep en de lampjes op 
het voorpaneel branden kort en gaan dan weer uit. 

!

LA

RA

4005

RL

• Wanneer alle verklikkerlampjes uit zijn, blijven de groene lampjes stroom en lader branden en knipperen de groene lampjes hart en 
ademhaling. 

• De lampjes hart en ademhaling blijven ongeveer 30 seconden knipperen.  

• Wanneer de groene lampjes stoppen met knipperen, zal na ongeveer 7 seconden het groene lampje laag (hart) branden en zal het 
alarm om de seconde piepen. 

• Daarna begint het rode lampje apneu te branden (de tijd die verstrijkt voor dit gebeurt hangt af van de parameter apneu-vertraging die 
tijdens de instelling van de monitor is gekozen). Het lampje laag (hart) blijft branden. (De groene lampjes hart of ademhaling mogen 
niet knipperen.) 

• Volg indien nodig de instructies in het hoofdstuk Problemen met de zelftest oplossen. 

• Verwijder de draden van het contact zelftest van de functies.  
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• Het lampje losse draad zal branden en het alarm verandert van een onderbroken in een aanhoudende pieptoon. Dit betekent dat de 
SmartMonitor 2, de patiëntkabel en de draden naar behoren werken. 

• Zet de monitor nu uit. 

• Houd de blauwe terugzetknop RESET ingedrukt. 

• Druk op de grijze knop STROOM en laat los. 

• Wacht 2 seconden en laat de knop RESET los. 
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Problemen met de zelftest oplossen 
Volg de onderstaande instructies indien een van de beschreven situaties zich voordoet. Herhaal de test nadat het probleem gecorrigeerd is. 
 

Alarm Situatie Oplossing 

Zwakke batterij Als het lampje zwakke batterij langer 
dan een halve minuut blijft branden, 
zijn de batterijen volledig uitgeput. 

• Schakel de monitor uit, volgens de uitschakelprocedure die wordt 
beschreven in het gedeelte De monitor uitschakelen - zusteralarm van 
deze handleiding. 

• Controleer dat het stroomsnoer/batterijlader in een goed werkend 
stopcontact steekt en goed met de monitor is verbonden. (Zie De 
batterij laden voor meer informatie). 

• Laat de batterij van de SmartMonitor 2 gedurende 6 uur opladen. Als 
de monitor niet kan worden gebruikt omdat de batterij volledig 
ontladen is, neemt u contact op met uw thuiszorgdistributeur. 

Geheugen vol De instelling “geheugen vol” van de 
SmartMonitor 2 is overschreden. 

Druk op de terugzetknop (RESET) om het alarm te stoppen. Het geheugen 
van de SmartMonitor 2 moet worden overgebracht en gewist. Raadpleeg 
uw thuiszorgdistributeur voor bijzondere instructies. 

Losse draad Wijst op losse of slechte draden en/of 
patiëntkabel. 

Controleer alle aansluitingen en/of vervang eerst de draden en daarna 
indien nodig de patiëntkabel. 

 

 De verklikkerlampjes en alarmen van de SmartMonitor 2 moeten reageren zoals hierboven wordt beschreven. Indien ze dat niet 
doen, moet u uw thuiszorgdistributeur raadplegen voor u de monitor gebruikt. 

 Gebruik de monitor niet als het alarm zwak klinkt of niet in werking treedt wanneer u de monitor voor het eerst inschakelt. 
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Problemen oplossen 
Wanneer er een technisch probleem optreedt dat u niet kunt oplossen, moet u uw thuiszorgdistributeur raadplegen. Tracht niet de 
SmartMonitor 2 zelf te herstellen. Hierna volgen enkele courante problemen. 
 
 

Probleem Mogelijke oorzaak Instructies 
De monitor werkt niet De monitor is slecht verbonden 

met het stroomsnoer/batterijlader, 
de batterijen zijn leeg. 
 
Geen spanning op het 
stopcontact. 
 
Defect stroomsnoer/batterijlader. 
 
Defect van een intern onderdeel. 

Steek de stekkers van het stroomsnoer/batterijlader in de monitor en 
het stopcontact. 
 
 
 
Zoek een stopcontact met spanning. 
 
 
Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur. 
 
 
Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur. 

Alle lampjes knipperen 
en het alarm piept 
samen met het 
knipperen van de 
lampjes. Het alarm 
stopt niet als u op 
RESET drukt. 
 

De SmartMonitor 2 detecteert een 
interne fout. 
 
 

Verminder de kans op elektrostatische ontladingen in de omgeving van 
de SmartMonitor 2. Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur. 
 
Als het LCD (aan de onderzijde van de monitor) een foutcode toont, 
moet u uw thuiszorgdistributeur raadplegen. 
Bij een interne softwarefout moet een bijzondere uitschakelprocedure 
worden gevolgd. 
• Houd de knop RESET ingedrukt terwijl u de knop STROOM 

indrukt. Houd beide knoppen 5 seconden ingedrukt. 
• Laat de knop STROOM los en blijft de knop RESET indrukken tot 

de monitor uitgeschakeld is. 
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Probleem Mogelijke oorzaak Instructies 
Aanhoudende 
alarmtoon, geen lampjes 

Foute uitschakelsequentie. • Druk op de knop STROOM en controleer of het stroomlampje brandt. 
• Houd de knop RESET ingedrukt. Druk op STROOM en laat los. Wacht 

twee seconden en laat RESET los. 
 

 Geen stroom, batterij leeg. Sluit het stroomsnoer/batterijlader aan. Gebruik de uitschakelsequentie op 
het alarm af te zetten.  
• Houd de blauwe RESET knop ingedrukt.  
• Druk op de grijze knop STROOM en laat los. Wacht twee seconden en 

laat RESET los.  
Laat de batterij ongeveer 30 minuten laden voor u de monitor gebruikt. 
Daarna kunt u de monitor gebruiken terwijl de stekker in het stopcontact blijft. 
Laat de batterij tot 6 uur opladen voor u de monitor met alleen de batterij 
gebruikt. 
 

 Defect van een intern onderdeel. Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur. 

Het alarm klinkt zwak. Defect van een intern onderdeel. 
 
Zwakke batterij 

Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur. 
 
 
Laad de batterij. 

Het lampje losse draad 
blijft branden. 

Slechte aansluiting van de 
elektrodedraden en de patiëntkabel. 
 

Controleer of  
(a) De huid van de baby onder de elektrode schoon is, 
(b) De elektroden schoon zijn en  
(c) de draden volledig in de elektroden en de patiëntkabel steken. 
 

 Defecte draden. Vervang de draden en voer de zelftest van de functies uit. 
 

 Defecte patiëntkabel. Vervang de patiëntkabel en voer de zelftest van de functies uit. 
 

 Defecte elektroden. Vervang de elektroden. 
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Probleem Mogelijke oorzaak Instructies
Defect van een intern onderdeel. Raadpleeg uw thuiszorgdistributeur. 
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Glossarium 
Ademhaling - Het in- en uitademen van lucht. 
Apneu - Ademhalingsstilstand. 

Centrale apneu – Geen ademhalingsinspanning, veroorzaakt door een gebrek aan signalen van de hersenen aan de 
ademhalingsspieren om de ademhaling in stand te houden. 
Obstructieve apneu – Onderbreking van de luchtstroom in of uit de mond of neus, hoewel de inspanning om te ademen verder gaat. 
Obstructie kan het gevolg zijn van een stuiptrekking van het strottenhoofd, een reflux of andere oorzaken. 

Cardiopulmonaire reanimatie - Een procedure die wordt toegepast na hartstilstand; combineert hartmassage, mondmond beademing en 
medicijnen om de ademhaling te herstellen. 
Elektrode - Een geleider die wordt gebruikt om elektrisch contact te maken tussen de monitor en de huid van de baby. 
Elektromagnetische storing – Ongewenste signalen, veroorzaakt door elektrische energie. Wanneer dit verschijnsel bij hoge frequenties 
optreedt, noemt men het ook radiofrequentie-storing. 
Gastro-oeosofagitische reflux – De terugvloeiing van de maaginhoud in de slokdarm. 
Hartslag – Het aantal slagen van het hart per minuut. 
Impedantie - De schijnbare weerstand die een elektrische stroomkring aan wisselstroom biedt, uitgedrukt als de verhouding van effectief 
toegepaste spanning tegenover effectieve stroom. 
LA-contact - De met LA aangeduide opening van de patiëntkabel is de aansluiting voor de zwarte draad. 
Modem - Een toestel waarmee de thuiszorgdistributeur of het ziekenhuis via de telefoonlijn met een monitor kan werken. 

Oximeter – Een foto-elektrisch toestel dat de hoeveelheid zuurstof in het bloed en andere vochten meet. Een instrument dat het 
zuurstofniveau meet in een besloten, gecontroleerde ruimte zoals een incubator of bioreactor. 
RA-contact - De met RA aangeduide opening van de patiëntkabel is het contact voor de witte draad. 
RL-contact - Normaal is het gebruik van de derde (groene - RL) elektrode en draad niet vereist. Het kan echter helpen om abnormaal vals 
alarm voor lage hartslag te verminderen. De aansluiting wordt aangebracht op de buitenzijde van de dij van het linkerbeen van de baby. 
Trekontlasting – Een gedeelte bij het uiteinde van de draden of kabels dat een dikkere isolatie heeft, om te voorkomen dat de draad of 
kabel breekt bij het manipuleren. Gebruik de trekontlasting om draden los te maken. 
Zelftest van de functies - Een door de gebruiker uitgevoerde test om te controleren of de SmartMonitor 2, de patiëntkabel en de draden 
correct werken. 
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Klinische samenvatting SmartMonitor 2 
 
De SmartMonitor 2 werd geëvalueerd in een klinische studie volgens de meest recente aanbevelingen van de FDA.  
Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de in 2002 gepubliceerde “Guidance for Apnea Monitor 510(k) Submission”. 
 
De studie werd voltooid met zuigelingen van minder dan 1 jaar die een apneumonitor nodig hadden. De geregistreerde informatie werd 
geanalyseerd om het aantal apneu-incidenten van 10 seconden te identificeren die door de monitor werden herkend. Dezelfde incidenten 
werden vervolgens door een arts gescoord. De SmartMonitor 2 gaf alarm voor 51 van de 100 door de arts gescoorde apneu-incidenten, en 
gaf geen alarm voor 49 gescoorde apneu-incidenten. Van elke 100 alarmen werden 54 gegeven terwijl de baby normaal ademde. 
Zesenveertig alarmen gaven een feitelijke apneu weer. De monitor gaf gemiddeld om de 67 minuten vals alarm.  
 
Men kan bij alle apneumonitors een bepaalde hoeveelheid valse alarmen verwachten. Deze valse alarmen worden vaak veroorzaakt door 
de bewegingen van de baby en de mate van contact van de elektroden met de huid van de baby. In de thuisomgeving wordt de 
apneumonitor van uw baby zo afgesteld dat hij apneus detecteert en alarm geeft bij apneus die langer dan 15 tot 20 seconden duren, in 
plaats van de 10 seconden die in de klinische studie werden gebruikt. Wanneer een apneu-incident optreedt dat langer dan 15 tot 20 
seconden duurt, zal de hartslag van de baby vaak vertragen. Als bijkomende veiligheidsmaatregel detecteert de SmartMonitor ook deze 
vertraging van de hartslag en geeft hij alarm wanneer ze zich voordoet. 
 

Voor bijkomende klinische informatie over de werking van de monitor die voor uw baby voorgeschreven is, kunt u contact opnemen met uw 
medische begeleider of de arts van uw baby.
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