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Er zijn verschillende configuratie- en instellingsopties voor de Connex 
Spot-monitor. De werkelijke configuratie of instellingen van uw monitor 
zijn mogelijk niet zoals beschreven in deze Instructiekaart. Raadpleeg 
de gebruiksaanwijzing van de Connex Spot-monitor voor meer 
informatie over het gebruik van uw monitor.



Aan/uit-knop
   • Op de apparaatbehuizing 

• Schakelt de monitor in
• Opent een dialoogvenster met bedieningselementen voor 

afmelden, uitschakelen en slaapmodus inschakelen

Uitschakelen 
1. Raak de aan/uit-knop aan. 
2. Raak Power down (Uitschakelen) aan. 

Aanmelden en een profiel selecteren (indien ingeschakeld)

1. Voer uw arts-ID en wachtwoord in de respectieve velden in. Raak het 
toetsenbordsymbool bij elk veld aan om tekens in te voeren, of gebruik een 
barcode- of RFID-scanner om eerst uw arts-ID te scannen en vervolgens uw 
wachtwoord in te voeren.

2. Raak Sign in (Aanmelden) aan. Het gebied Profile selection (Profielselectie) 
wordt actief.

3. Raak het gewenste profiel aan. Het bijbehorende tabblad Home (Start) wordt 
weergegeven.

Batterijstatus 

Bezig met opladen

Geschatte resterende bedrijfstijd

Batterij is verwijderd of bevat geen lading

Profiel wijzigen

1. Raak de profielindicator in het gedeelte Device Status (Apparaatstatus) aan.
2. Raak het gewenste profiel aan. De tabbladen die zijn gekoppeld aan dat 

profiel, worden aan de onderkant van het scherm weergegeven.

Bloeddrukmeting starten/stoppen

Intervallen starten 

1. Raak  op het tabblad Home (Start) aan.
2. Selecteer Automatic, Stat of Program (Automatisch, Stat of Programma) 

en geef de gewenste instellingen op of selecteer die instellingen. 
3. Raak Start intervals (Intervallen starten) aan. 

Intervallen stoppen 

1. Raak  op het tabblad Home (Start) aan.
2. Raak STOP aan. 
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Handmatig metingen van vitale functies invoeren
1. Druk op een kader, bijvoorbeeld NIBP (NIBD), en houd het ingedrukt. 

Er verschijnt een popup-dialoogvenster.
2. Voer handmatig de waarde in. 
3. Raak OK aan. De nieuwe waarde wordt in het kader weergegeven.

Extra parameters invoeren

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Raak het gebied Additional parameter (Extra parameter) aan. 
2. Selecteer de gewenste parameters in het scherm Additional parameters 

(Extra parameters) en voer gegevens in. 
3. Wanneer dit is voltooid en u handmatig een Modifier (Factor), zoals SpO2, 

moet invoeren, selecteert u Modifiers (Factoren).
4. Raak Next (Volgende) aan als u geen factor hoeft in te voeren.
5. U bent nu terug in het tabblad Home (Start), waar u extra parameters kunt 

beoordelen of raak Save (Opslaan) aan om alle gegevens op te slaan.

Patiëntenrecords beheren 
U kunt patiëntenrecords naar het netwerk verzenden of verwijderen. 
1. Raak het tabblad Review (Bekijken) aan. 
2. Selecteer records door het selectievakje naast elke gewenste patiëntnaam 

aan te raken. 
3. Raak Send (Verzenden) aan om de records naar het netwerk te versturen, 

of raak Delete (Verwijderen) aan om de records definitief te verwijderen.

Alarmindicatoren en bedieningselementen

Beschrijvingen

Alarm uitgeschakeld
Er is geen audio- of visuele berichtgeving ingeschakeld

Alarm ingeschakeld
Audio- of visuele berichtgeving is ingeschakeld.

Alarmaudio uit
Alleen de visuele berichtgeving is ingeschakeld.

Alarmaudio gepauzeerd
Aftel-timer is actief.

Alarm actief
Raak aan om te pauzeren of te onderdrukken.

Meerdere alarmen actief
Raak aan om te pauzeren of te onderdrukken.

Alarm met medium prioriteit
Raak aan om alarmgrenzen aan te passen of het alarm uit 
te schakelen.

Alarm met hoge prioriteit
Raak aan om alarmgrenzen aan te passen of het alarm uit 
te schakelen.

Pictogrammen

3



De apparatuur reinigen 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Connex Spot-monitor voor meer 
informatie over het reinigen van de monitor, montageoplossingen en 
accessoires, aangezien niet alle reinigingsmiddelen geschikt zijn voor alle 
onderdelen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde reinigingsmiddelen en houd u 
aan de beperkingen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld. Het gebruik 
van niet-goedgekeurde reinigingsmiddelen kan leiden tot schade aan de 
monitor, onderdelen en accessoires en zal de garantie doen vervallen.
Zie 'Voorbereidingsmaatregelen voor reiniging van de apparatuur' in de 
gebruiksaanwijzing voor een lijst met goedgekeurde reinigingsmiddelen.

 LET OP  Gebruik geen reinigingsmiddelen die niet zijn 
goedgekeurd. Het gebruik van niet-goedgekeurde 
reinigingsmiddelen kan leiden tot schade aan de onderdelen 
en zal de garantie doen vervallen.

Voeg een patiënt toe in Spot of Intervals (Intervallen)

1. Raak het tabblad Patient (Patiënt) aan. 

2. Raak  in een van de velden aan en voer de patiëntgegevens in. 

3. Raak Next (Volgende) aan om door de velden met patiëntgegevens 
te bladeren. 

  Opmerking  U kunt een barcodescanner gebruiken om een 
patiënt-ID in het veld Patient ID (Patiënt-ID) in te voeren. 

Raak  aan in het veld Patient ID (Patiënt-ID), scan de

 barcode en raak vervolgens OK aan. 

4. Raak OK aan om de invoer op te slaan en terug te keren naar het tabblad 
Home (Start). 

 Opmerking  Invoer wordt pas opgeslagen als u op OK tikt. 
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Gewicht en lengte invoeren
Raak de pijl omhoog of omlaag of het toetsenblok aan om het gewicht 
en de lengte handmatig aan te passen. 
De BMI-waarde wordt gewijzigd op basis van het ingevoerde gewicht 
en de ingevoerde lengte. 

Bloeddrukmeting starten/stoppen

Pijnniveau invoeren
Raak de pijl omhoog of omlaag of het toetsenblok aan om het pijnniveau 
handmatig aan te passen. 

Patiëntgegevens wissen
Raak Clear (Wissen) aan om alle metingen van het tabblad Home (Start) 
te verwijderen zonder deze op te slaan.

Patiëntgegevens opslaan
Nadat u patiëntmetingen hebt genomen, raakt u Save (Opslaan) aan.

Het profiel Office (Kantoor)

PATIENT NAME

NIBP

111/62
SYS/DIA mmHg ( MAP )
AVERAGING : Program 4

1. 120/80
2. 123/82
3. 110/64
4. 111/62

1. 60
2. 57
3. 59
4. 63

23.4
BMI

STOP

SaveClearAdult
Smith, John A.

98.3
TEMPERATURE

°F ( 36.8 °C )

PAIN
2

Home Review Settings

WEIGHT

HEIGHT
76

160.2

in

lbs

03:00 (50%)

PULSE RATE

63

( PI 19.3 )

SpO2

100 %

RR

16

/MIN
AVERAGING : Progr...

BPM

Clinician name : Location

: SpO2

0:04:00

Handmatig patiëntgegevens invoeren 
1. Plaats de SpO2-sensor op de vinger van de andere arm dan waarop 

de bloeddruk wordt gemeten. 
2. Meet de temperatuur van de patiënt.
3. Verwijder de SpO2-sensor nadat de SpO2 is verkregen en, 

indien van toepassing, de ademhalingssnelheid met Masimo RRp 
is geregistreerd. 
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Resultaten van NIBD- en PULSFREQUENTIE-middelingsprogramma

NIBP AVERAGED

119/81
SYS/DIA mmHg (MAP 94)
AVERAGED : Program 4

1. 118/81
2. 118/75
3. 120/82
4. 120/85

1. 77
2. 80
3. 77
4. 77

PULSE RATE

77
/MIN

AVERAGED : Progra...

Geeft het gemiddelde van de metingen weer.

Geeft 'GEMIDDELDE NIBD' en 'PULSFREQUENTIE' weer.

• Geeft de door het programma uitgevoerde metingen weer. 
•  Een doorgestreepte meting wordt niet meegenomen voor het berekenen 

van het gemiddelde.

 Opmerking  Tik op Save (Opslaan) om een NIBD-gemiddelde 
en PULSFREQUENTIE te behouden. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Connex Spot-monitor voor meer 
informatie over de draadloze Bluetooth®-technologie en de Bluetooth Low 
Energy-workflow (BLE).

NIBD-middelingsprogramma starten
 Opmerking  Deze optie is beschikbaar in de profielen Office 

(Kantoor) en Intervals (Intervallen).

SettingsHome Review

Intervals

Profiles

Device

Advanced

Date / Time

Clinician

Averaging

Summary

Total readings:

Discard readings:

Delay to start:

Time between:

Keep baseline if reading is within
+ or -:

4

0.2

2.5

       

20 mmHg

Program 1

Program 3

Program 2

Program 4

Start intervals

15:59 (97%)

Pulse rate

1. Zorg ervoor dat de bloeddrukmanchet de juiste maat heeft en breng deze 
aan rond de blote bovenarm van de patiënt. 

2. Raak  op het tabblad Home (Start) aan. Het tabblad Intervals 

(Intervallen) wordt weergegeven (zie bovenstaande afbeelding).

3. Raak het gewenste programma aan.

4. Lees de samenvatting om te bevestigen dat de instellingen voor uw patiënt 
correct zijn.

5. Raak Start Intervals (Intervallen starten) aan om het programma te starten.
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