Fabrikant

Contra indicaties:
• Infectie van de punctieplaats.
• Bekend met neurologische afwijkingen.
• Graverende stolling afwijkingen.

Xavant Technology PTY (LTD)
Unit 102, The Tannery Industrial Park, 309 Derdepoort Rd
Silverton, Pretoria, Zuid-Afrika, 0184
Tel:
+27 (0) 12 743 5959
Fax:
+27 (0) 86 547 0026
E-mail:
support@xavant.com
Web:
www.xavant.com

Waarschuwingen:

Wettelijke vertegenwoordiging voor de EU
Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague
The Netherlands

Caution
Vanwege federale (Amerikaanse) wetgeving mag dit apparaat alleen door of
op voorschrift van een arts worden verkocht.

Gebruiksindicaties:
Dit product is een apparaat om de zenuwen mee te stimuleren en is ontworpen
om te worden gebruikt door een anesthesist tijdens
• Algemene anesthesie, om de effectiviteit van een neuromusculaire blokker
vast te stellen met behulp van niet-invasieve oppervlakte electroden (niet
meegeleverd) (NMS450).
• Plaatselijke anesthesie met als doel om
•• Zenuwen in kaart te brengen met behulp van de niet-invasieve
zenuwkaartsonde (meegeleverd).
•• Zenuwen te lokaliseren met behulp van invasieve electroden/naalden
(niet meegeleverd).
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• Lees de gehele handleiding voordat u het apparaat probeert te gebruiken.
• Het gebruik van kabels of accessoires, anders dan die met de STIMPOD zijn
geleverd, kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
• Onderhoud van dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant
of door personen die hiervoor uitdrukkelijk door de fabrikant zijn bevoegd.
• Gebruik de STIMPOD niet in de nabijheid van apparatuur die sterke
elektromagnetische velden opwekken, zoals hoogfrequente chirurgische
apparatuur. De kabeldraden kunnen als antenne fungeren en als gevolg
hiervan kunnen gevaarlijke stromingen worden opgewekt.
• Pas de STIMPOD niet toe op patiënten met geïmplanteerde elektrische
apparaten, zoals pacemakers, zonder eerst een geschikte medisch specialist
te raadplegen.
• Het apparaat moet niet naast of bovenop andere apparatuur worden gebruikt.
Als gebruik naast of bovenop andere apparatuur noodzakelijk is, moet het
apparaat worden geobserveerd om de normale werking te controleren in de
configuratie waarin het zal worden gebruikt.
• De patiënt moet contact vermijden met metalen voorwerpen die geaard zijn,
een elektrische geleidende verbinding opwekken met andere apparatuur en/
of een capacitieve koppeling activeren.
• De kabels moeten zodanig geplaatst worden dat ze geen contact maken met
de patiënt of met andere kabels.
• Gelijktijdige aansluiting van een patiënt aan hoogfrequente chirurgische
apparatuur en de STIMPOD kan brandwonden veroorzaken en zou de
stimulator kunnen beschadigen.
• Gebruik in de nabijheid (bijv. 1 m) van kortegolf- of microgolftherapie MEapparatuur kan instabiliteit in de output van de stimulator produceren.
• Gebruik van de electroden bij de borst kan het risico op cardiale fibrillatie
verhogen.

garantie tegen defecten, op voorwaarde dat ze in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing zijn gebruikt.
• De behuizing van de Stimpod mag in geen geval worden geopend. Als de
eenheid wordt geopend, vervalt de garantie.

Opmerkingen: Opgelet!
• Vóór het vervangen van de batterijen moet u het apparaat uitschakelen en alle
kabels verwijderen.
• Verwijder elementen die een nadelig effect kunnen hebben op de verbinding
tussen de electroden en de huid, bijv. vuil, haar en olie.
• Zorg ervoor dat de ECG-electroden niet beschadigd of uitgedroogd zijn.
• Grote stroomdichtheden in verband met gebrekkige ECG-electroden kunnen
brandwonden op de oppervlakte veroorzaken.
• De Stimpod is ontworpen om compatibel te zijn met een standaard ECGelectrode, maar bij een hoge stroomsterkte wordt het gebruik van een speciale
NMBA-electrode, zoals de Xavant XT45008 (-NA), aangeraden.
• Electroden die stroomdichtheden hebben van meer dan 2mA/cm2 kunnen de
speciale aandacht van de operator vereisen.
• Dit product moet worden bewaard bij 0 – 50°C.
• Dit product moet vervoerd worden in de meegeleverde draagtas.
• Dit product en alle accessoires bevat gecertificeerd geen latex.
• Controleer alle delen op eventuele schade of manipulatie. Gebruik nooit een
beschadigd of gemanipuleerd onderdeel!
• Als een elektrisch geleidend oppervlak van het Stimpod-apparaat of haar
kabels wordt blootgelegd, kan een dergelijk elektrisch geleidend oppervlak een
schok veroorzaken bij iemand die het hanteert. Gebruik een dergelijk apparaat
of accessoire niet en neem contact op met de fabrikant voor reparatie.
• De refractaire periodevertraging is op een standaardwaarde ingesteld om te
voorkomen dat de gebruiker de stimulatie herhaalt, terwijl de zenuwsynaps
herstelt van de gevolgen van de vorige stimulatie. Een refractaire periode van
minder dan 12 seconden in de TOF-modus wordt niet aangeraden, omdat
metingen dan het effect van blokkers op de neuromusculaire junctie niet
zouden kunnen weergeven.

Stimpod (NMS410/450) beantwoord aan de
volgende standaard regels:
• IEC 60601-1, IEC 60601-2-10
• IEC 60601-1-2: CISPR 11 Group1 class A; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3
• ISO 13485, Directive 93-42-EEC

Garantie:
• Voor de Stimpod (alleen het apparaat) geldt 24 maanden garantie tegen
defecten, op voorwaarde dat het apparaat in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing is gebruikt.
• Voor de kabels die in de Stimpod-set zijn opgenomen, geldt 6 maanden
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Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies – voor alle apparatuur en systemen
De STIMPOD NMS410/NMS450 is bedoeld voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de STIMPOD NMS410/NMS450 moet ervoor
zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving – Leidraad

RF Emissies
CISPR 11

Groep 2 – Klasse A

De STIMPOD NMS410/NMS450 moet elektromagnetische energie uitzenden
om haar beoogde functie te kunnen uitvoeren. Elektronische apparatuur in
de omgeving kan beïnvloed worden.
De STIMPOD NMS410/NMS450 is geschikt voor gebruik in alle omgevingen,
anders dan woningen en kan gebruikt worden in woningen en gebouwen die
aangesloten zijn op het openbare, laagspanning stroomnet dat gebouwen met
een woonfunctie voorziet, op voorwaarde dat de volgende waarschuwing in
acht wordt genomen:
WAARSCHUWING: dit apparaat/systeem is alleen bedoeld om door een professionele zorgverlener te worden gebruikt. Dit apparaat/systeem kan radiostoring veroorzaken of de werking van apparatuur in de omgeving verstoren.
Het kan noodzakelijk zijn om risicobeperkende maatregelen te nemen, zoals
het heroriënteren of verplaatsen van de STIMPOD NMS410/NMS450 of het
afschermen van de locatie.

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor alle apparatuur en systemen
De STIMPOD NMS410/NMS450 is bedoeld voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de STIMPOD NMS410/NMS450 moet ervoor
zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601 testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving – Leidraad

Elektrostatische ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6kV contact ± 8kV lucht

± 6kV contact ± 8kV lucht

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als de vloeren
bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de relatieve luchtvochtigheid tenminste 30% zijn

Stroomfrequentie (50/60 Hz)
magnetisch veld
IEC 61000-4-8

3 A/m

50 Hz 3 A/m (Effectief)

De frequentie van de magnetische velden moet op een niveau zijn dat kenmerkend is voor een typische locatie in een bedrijf of ziekenhuis.
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Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
De STIMPOD NMS410/NMS450 is bedoeld voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de STIMPOD NMS410/NMS450 moet ervoor
zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601 testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving – Leidraad
Draagbare en mobiele RF communicatieapparatuur moet niet dichter bij
een onderdeel van de STIMPOD NMS410/NMS450, inclusief kabels, worden
gebruikt dan de aanbevolen tussenafstand die berekend wordt met de
formule die geldt voor de frequentie van de zender.
Aanbevolen tussenafstand

Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz tot 80 MHz

Niet van toepassing

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz tot 2,5 GHz

3 V/m

d = 1,2

80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3

800 MHz tot 2,5 GHz

waarbij P het maximale vermogen is van de zender in Watt (W) volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen tussenafstand in meters (m).
De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetisch
onderzoek ter plaatsea, moet minder zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.
Er kan zich storing voordoen in de nabijheid van apparatuur die gemarkeerd is
met het volgende symbool:

OPMERKING 1
OPMERKING 2
a

Op 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle gevallen. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloedt door absorptie en reflectie door gebouwen, objecten en mensen.

Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radio- (mobiele/draadloze) telefoons en landmobiele radio’s, amateur radio, AM- en FM-radio-uitzendingen en Tv-uitzendingen,
kunnen niet met zekerheid theoretisch worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving in geval van vaste RF-zenders te bepalen, zou een elektromagnetisch onderzoek
ter plaatse moeten worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de STIMPOD NMS410/NMS450 gebruikt wordt het bovenstaande RF-conformiteitsniveau
overschrijdt, moet de STIMPOD NMS410/ NMS450 worden geobserveerd om de normale werking te controleren. Als er een abnormale werking wordt waargenomen, zijn extra
maatregelen mogelijk noodzakelijk, zoals het heroriënteren of verplaatsen van de STIMPOD NMS410/NMS450.
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Aanbevolen tussenafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
en de STIMPOD NMS410/NMS450
De STIMPOD NMS410/NMS450 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de uitgestraalde RF-storing beperkt wordt. De klant of gebruiker van de STIMPOD
NMS410/NMS450 kan ervoor zorgen dat elektromagnetische storing voorkomen wordt door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
(zenders) en de STIMPOD NMS410/NMS450, zoals hieronder wordt geadviseerd, al naar gelang het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Opgegeven maximaal uitgangsvermogen
W

Tussenafstand afhankelijk van de frequentie van de zender
m
150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 2,5 GHz

niet van toepassing

d = 1,2

d = 2,3

0,01

-

0,12

0,23

0,1

-

0,38

0,73

1

-

1,2

2,3

10

-

3,8

7,3

100

-

12

23

Bij zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet vermeld is, kan de aanbevolen tussenafstand d in meters (m) worden geschat met behulp van de formule die geldt voor
de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is, volgens de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1
OPMERKING 2

Op 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle gevallen. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloedt door absorptie en reflectie door gebouwen, objecten en mensen.

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparatuur en systemen die niet
levensondersteunend zijn
De STIMPOD NMS410/NMS450 is bedoeld voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de STIMPOD NMS410/NMS450 moet ervoor
zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601 testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving – Leidraad

Uitgestraalde immuniteit
80MHz - 2.5GHz

80MHz – 1GHz @ 3V/m &
10V/m
1GHz – 2.5GHz @ 10V/m

80MHz – 1GHz @ 3V/m &
10V/m
1GHz – 2.5GHz @ 10V/m

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan MEDISCHE ELEKTRISCHE
APPARATUUR beïnvloeden en moet dichter bij een deel van de apparatuur,
inclusief kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen tussenafstand.
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1) Kennismaking met de STIMPOD (NMS 410/450)
1.1)

Beschrijving van het apparaat

De STIMPOD (NMS 400) is een precisie-zenuw-lokalisatie-apparaat, dat gebruikt wordt voor het lokaliseren van specifieke zenuwbanen Het lokaliseren van zenuwen
door elektrische stimulatie omvat het aansluiten van een geleidenaald aan een stimulator waardoor een plaatselijk verdovingsmiddel geïnjecteerd kan worden. De
afstand van de tip van de naald (kathode) naar de zenuw kan geschat worden door de vaststelling van de minimale grens-stroom die nodig is om een neuromusculaire reactie te verkrijgen.
De STIMPOD (NMS450) sluit de Controle-functionaliteit met betrekking tot het Neuromusculaire Lokale Verdovingsmiddel in met real-time feedback die door middel
van triaxiale accelerometrie bereikt wordt.
WAARSCHUWING: Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden door een bevoegde arts met de juiste ervaring op het gebied van plaatselijke verdoving.
WAARSCHUWING: De verkoop of aankoop van het apparaat wordt beperkt tot officieel toegelaten praktiserende medici, zoals bepaald volgens de wet van het land/
de staat waarin hij/zij de praktijk uitoefent, of waar het apparaat gebruikt gaat worden.
1

1.2)

Accessoires

WAARSCHUWING: Het gebruik van andere kabels of andere toebehoren dan de onderdelen die met de STIMPOD geleverd worden kan resulteren in ernstige verwondingen.
NOTA: ECG-Electrodes en Zenuwlokalisatienaalden worden niet bijgeleverd.
LET OP: Vóór gebruik moet de Zenuw-mapping-sonde worden gedesinfecteerd.
Zenuwlokalisatiekabel:
• Deze kabel wordt gebruikt om de Zenuwlokalisatiemodus op de STIMPOD te activeren.
• De rode (anode) connector is ontworpen om met een klemmetje aan een normale ECG-electrode
bevestigd te worden.
• De 2mm naald-connector kan op naalden van verschillende fabrikaten aangesloten worden.
Zenuw-mapping-/ Zenuwlokalisatiekabel:
• Deze kabel wordt gebruikt om de Zenuw-mapping- / Zenuwlokalisatiemodus op de STIMPOD te
activeren.
• De rode (anode) connector is ontworpen om met een klemmetje aan een normale ECG-electrode
bevestigd te worden.
• De ergonomisch ontworpen Zenuw-mapping-sonde voor gebruik op de huid biedt de gebruiker
een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor de Zenuw-mapping.
• De 2mm naald-connector kan op naalden van verschillende fabrikaten aangesloten worden.
NMBA Monitoring kabel (NMS450)
• Deze kabel wordt gebruikt om de NMBA mode op de STIMPOD te activeren
• De rode (anode) en zwarte (kathode) connectoren zijn ontworpen om op de Xavant NMBA-electrode
(XT45008) (-NA) of op een standaard ECG-electrode te worden bevestigd.
• De acceleratiemeter is ontworpen om te bevestigen op de op de samentrekkende extremiteit (in
geval van de ulnaris zenuw is dit de duim).

Draagtas

Batterijen:
• Deze stimulator werkt op 4 x AAA batterijen.
• Lithium batterijen worden aanbevolen.
• Wanneer de batterijen leeg zijn, geeft het apparaat aan dat de bat terijen vervangen moeten
worden en de stimulator schakelt automatisch uit.
• Schakel het apparaat uit voordat de batterijen vervangen worden.
• Verwijder de batterijen, wanneer het apparaat geruime tijd niet gebruikt gaat worden, om lekkage
van de batterijen te voorkomen.

WAARSCHUWING: Indien er batterijzuur in het apparaat gelekt is, kan het zijn dat essentiële stroomkringen in gevaar gesteld zijn. In dat geval moet het apparaat
naar de fabrikant teruggestuurd worden voor een veiligheidsonderzoek en eventuele reparatie.
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1.3)

Design van het apparaat

Kabel-connector

• Connecteer de Zenuwlokalisatiekabel of de ge
combineerde Zenuwlokalisatie-/ Mapping-kabel met de
stimulator om de relevante Modus te activeren.

Enter-/ Frequentieknop

Scherm

Multifunctionele Klipklem

• Indrukken om naar een andere Frequentie over te
schakelen.
• Indrukken om met het setup menu te starten.

Menu- /Pulse-width-knop

NMS410/450 (LOC/MAP Mode)
• Indrukken om naar een andere pulse-width over te
schakelen.
• Indrukken en ingedrukt houden voor toegang tot het
menu.
NMS 450 (NMBA Mode)
• Indrukken om naar een andere Stimulatiemodus over
te schakelen

Stimulating LED indicator

• Flashing Green: Stimulus delivered.
• Flashing Red: Open Circuit.

Pauze knop

NMS 410/450 (LOC/MAP Mode)
• Druk knop om simulatie te Stoppen / Starten
NMS 450 (NMBA Mode)
• Druk en laat los om een enkelvoudige simulatie te
kiezen.
• Druk en houd vast om een herhaling van een
simulatie te doen.

De Kiesschijf

Batterij houder

• Instelling / Verandering van de stroomgeleiding in de
hoofd-bedieningsmodus.
• Het kiezen van de verschillende opties in het menu.

Knop voor In- / Uitschakeling

• Druk de knop om aan of uit te schakelen.
3

1.4)

Ontwerp van het scherm

Indicators

Zenuwlokalisatiemodus

Zenuw-mapping-modus

NMBA Modus (NMS450)

Aanduiding
Non-Lineair

Aanduiding
Lineair

Volume aanduiding Luidspreker

Batterij indicator

Waarschuwing
(Informeert de gebruiker wanneer er
een wanverhouding ontstaat tussen
de stroominstelling en de gemiddelde stroomgeleiding van de werkelijke
stimulus.)

Hoofdscherm
• Stroomgeleidingsinstelling
Gebruik de kiesschijf voor het instellen.
• Diagnose- of Waarschuwings-scherm

• Berekende instelling van de lading

• Pulse-width-instelling
Gebruik Menu/Pulse-width-knop voor het
instellen..

Verklaring op Bladzijde 5.

• NMBA Modus (NMS 450)
Stimulatie Modus TOF, DB, PTC, TET, TWI.

• Instelling van de Stimulatiefrequentie
(Instelling van de elektrische Hz/Frequentie)

Waarschuwings-schermen

Diagnostisch Scherm NMS450 (NMBA Modus)

Diagnostisch Scherm NMS410/450 (LOC/MAP-Modus)
• Indicatorpijl voor het		
Afstands-bereik			
				
• Grafiek die de vorm van de
werkelijke stroomstimulus
aanwijst

					

• Gemiddelde stroomgeleiding
van de werkelijke stimulus

• Countdown timer voor
de herhalingsmodus

• Real-time feedback van de relatieve
contractiesterkte die met de
accelerometer gemeten wordt				

• 0 mA
• Aanduiding van de 		
stroomgeleidings-instelling

• Berekend percentage in de TOF en DB modus
• Twitch-telling in PTC en TOF indien er minder dan 4 contracties
vastgesteld zijn

• Gemiddelde lading van de
werkelijke stimulus
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1.5)

Waarschuwings-schermen
Kabel Insteken

Kabel Insteken:
is de eerste mededeling die de gebruiker ziet wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Het apparaat wacht op het insteken
van de usb kabel.

PAUZE:
Deze waarschuwing informeert de gebruiker dat de PAUZE-knop ingedrukt werd. Alle activiteiten van het apparaat komen
tot stilstand. De PAUZE-knop dient weer ingedrukt te worden om het apparaat te activeren.

Kabel onbekend

Kabel onbekend:
Deze waarschuwing informeert de gebruiker dat de ingestoken kabel niet met de NMS 400 verenigbaar is.

Batterijen Vervangen:
Deze waarschuwing informeert de gebruiker dat de lading van de batterijen beneden het aanvaardbare niveau gedaald is.
Indien er in een zodanige toestand met het gebruik van het apparaat doorgegaan wordt, is het niet meer betrouwbaar. Om
dit te voorkomen flikkert het apparaat deze waarschuwing 4 seconden lang voordat het automatisch uitschakelt.

Open Stroomcirkulatie ontdekt

Batterijen
Vervangen

Open Stroomcirkulatie ontdekt:
Deze waarschuwing informeert de gebruiker dat de twee electroden (d.w.z. de ecg-electrode en de naald of het mappinginstrument) geen gesloten stroomkring vormt. Deze waarschuwing gaat gepaard met een rood flikkerende LED, elke keer
wanneer het apparaat tracht om met de stimulatie te enternen.

Stroomaanpassing in NMBA-modus:
Als u probeert om de stroom aan te passen in de NMBA-modus, zal het apparaat dit bericht tonen en de gebruiker vragen
om de aanpassing van de stroom te bevestigen.

Refractaire
vertraging actief

PAUZE

Druk enter om te
accepteren

Refractaire vertraging actief:
Zodra een TOF-, DB- of een PTC-stimulatie wordt uitgevoerd, wordt de refractaire periodetimer gestart. Tijdens het aftellen kunt
u geen andere stimulatie uitvoeren. Als u een andere stimulatie probeert, zal deze waarschuwing verschijnen.

Fatale Fout:
De STIMPOD NMS400 heeft een fout in een onderdeel ontdekt. Gelieve het apparaat voor reparatie naar de fabrikant terug
te zenden!
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1.6)

Bespeuring van een Open Stroomkring
Open Stroomcirkulatie ontdekt

Enkele milliseconden voordat de werkelijke stimulatie entert, wordt er een
meting van de impedantie gedaan om te zien of de verbinding tussen de
STIMPOD en de patient een gesloten stroomkring vormt.

Gesloten Stroomkring weergave:

Open Stroomkring weergave:

• Stimulatie kan nu plaatsvinden.
• Stimulatiegeluiden kunnen gehoord worden (Enkele of veelvoudige
pieptonen, afhankelijk van de instellingen van de afstandsaanduiding. De
toonhoogte volgt de stroomgeleidings-intensiteit).
• De LED stimulus-indicator flikkert groen bij elke geslaagde stimulus-poging.
• Het diagnose-scherm vertoont real-time-informatie op elke geleverde pulse.

• Er is geen stimulatie.
• Er wordt geen stimulatiegeluid gehoord.
• De LED stimulus-indicator flikkert rood bij elke niet-geslaagde 		
stimulus-poging.
• Een waarschuwings-scherm geeft aan dat er een open stroomkring 		
bespeurd is.

1.7)

Automatische uitschakeling

De STIMPOD schakelt automatisch uit nadat er 10 minuten lang geen interactie met een gebruiker of patiënt geweest is.

1.8)

Symbolen

Fabrikant

Opgelet

Afzonderlijke verwijdering voor
electrische en electronische uitrusting
(Alleen van toepassing op de EG)

Datum van fabricage
(Jaar, Maand)

Serienummer

Vertegenwoordiger in
de EU

90%

Type BF toegepast
onderdeel

Raadpleeg handleiding
vóór gebruik

Gebruik alleen op
voorschrift

Niet steriel
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Catalogusnummer

50°C

10%

0°C

Vochtigheidsbeperking

Temperatuurlimiet

2) Bediening van het apparaat in de 				
Zenuwlokalisatiemodus (NMS 410/450)
Lokalisatie van de zenuwen door middel van elektrische stimulatie omvat het aansluiten van de zenuwstimulator aan een geleidende lokalisatienaald (niet bijgeleverd)
waardoor plaatselijke verdovingsmiddelen toegediend kunnen worden. Deze methode omvat de subcutane stimulatie van de motorische componenten van de relevante
perifere zenuw, om de zenuw te ‘lokaliseren’.
• Selecteer deze modus door het insteken van de lokalisatiekabel
• De STIMPOD selecteert automatisch de standardinstelling van het 		
Zenuwlokalisatie-stroomgeleidingsbereik (0.00 – 5.00 mA) en de ‘ LOC ’
indicator wordt vertoond. indicator.

2.1)

Benaderings-indicator

De benaderings-indicator wordt geactiveerd wanneer de combinatie van stroomgeleidings- en pulse-width-instellingen in een lading resulteert volgens de keuze in
het SETUP MENU, paragraaf 5.6.

Visuele Indicatie:
•
•
•
•

Zichtbaar aangeduid op het diagnose-scherm door twee pijlen.
Een pijl die de onderste grenslijn aanduidt, wijst naar boven.
Een pijl die de bovenste grenslijn aanduidt, wijst naar beneden.
De stippellijn die de geselecteerde stroomgeleiding voorstelt, wordt tussen de beide
pijlen geplaatst als het beoogde ladingsbereik ingevoerd wordt.

Hoorbare Indicatie:
• Een geslaagde stimulus boven het afstandsbereik maakt een enkele pieptoon.
• Een geslaagde stimulus binnen het afstandsbereik maakt een dubbele pieptoon.
• Een geslaagde stimulus onder het afstandsbereik maakt een driedubbele pieptoon.
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2.2)

Instelling van de Stroomgeleiding

Keuzen met betrekking tot Stroomgeleidings-modus:

Geluid:

Keuzen in het Opstellingsmenu (Setup Menu): Lineaire Modus, Niet-Lineaire
Modus
Standardinstelling: Lineair

Wanneer het luidsprekervolume geactiveerd wordt piept de STIMPOD iedere
keer wanneer er een stimulus geleverd is. De toonhoogte volgt het stroomintensiteits-niveau.

Lineaire Modus:

Non-lineaire Modus:

De Lineaire Modus wordt lineair genoemd omdat één klik op de kiesschijf met
één increment volgens de instelling van het specifieke stroomgeleidingsbereik
overeenkomt. De Lineaire Modus biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om
individuele increment-keuzen voor de drie verschillende instellingen van het
stroomgeleidings-bereik te maken.

De Non-lineaire Modus bevordert de niet-lineaire aard van de
stroomgeleidingsintensiteit versus de afstand vanaf de zenuw.
Deze modus biedt de gebruiker de mogelijkheid om 20 verschillende posities in
te stellen ten opzichte van Stroomgeleiding (mA) en Pulse Width (ms). Wanneer
dit correct uitgevoerd wordt, verschaft elke positie aan de gebruiker een relatief
lineaire progressie ten opzichte van de afstand gemeten vanaf de tip van de
naald naar de zenuw.

Standardinstelling van het stroomgeleidingsbereik
0.00 - 5.00mA verstelbaar in de volgende standard-increment-instellingen:
0.0 - 0.6mA Standard: 0.1mA increment-instellingen
0.6 - 2.0mA Standard: 0.2mA increment-instellingen
2.0 - 5.0mA Standard: 0.5mA increment-instellingen

Standard-stroomgeleiding en Pulse-Width-Bereik:
Zoals te zien in table 5.1 in paragraaf 5.2. Draai aan de kiesschijf om de
voorafbepaalde stroomgeleiding en pulse-width-posities opeenvolgend te
selecteren.

Increment-instellingen kunnen in het
Opstellingsmenu (Setup Menu) versteld worden
(zie 5.2)

			NOTA: Because the 20 definable positions
			
include both current and pulse width settings,
			
pulse width cannot be adjusted independently
			
in this mode. This is indicated on the screen by
			
the fact that pulse width is not highlighted.

Draai de kiesschijf om de stroomgeleiding te
verstellen.
Waarschuwing
Maakt de gebruiker attent op een discrepantie tussen current setting en gemiddelde current van de
actuele stimulus.
Gemiddelde van de actueel afgegeven current

2.3)

Instelling van de Pulse Width

2.4)

Keuzes in het Setup Menu: 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms
Standard: 0.1ms, 0.3ms
Druk de knop Menu/Pulse Width in om naar andere Pulse-Width-instellingen
over te schakelen.

Instelling van de Twitch-frequentie

Keuzes in het Setup Menu: 1Hz, 2Hz, 5Hz
Standard: 2Hz
Druk de knop Enter/Hz in om naar andere stimulatiefrequenties over te
schakelen.
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3) Bediening van het apparaat in de
Zenuw- mapping-/Localisatiemodus
Percutane zenuw-mapping stelt de narcotiseur in staat om een specifieke oppervlakkige zenuw in kaart te brengen voordat de zenuw met de naald gelokaliseerd
wordt. Dit wordt bereikt door de motorische component van de relevante perifere zenuw percutaan met de zenuw-mapping-sonde te stimuleren. Deze techniek
biedt grotere zekerheid met betrekking tot het richten van de naald naar de juiste zenuw.
Deze modus biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om de zenuw-mapping en –lokalisatie te verrichten zonder kabels te hoeven verwisselen of eruit te halen.
Omdat alle STIMPOD-kabels intelligent zijn, (deze hebben een ingebouwde microprocessor) is het mogelijk voor de kabel om te bespeuren welke van zijn aangesloten
instrumenten in gebruik zijn.
Wanneer de Zenuw-mapping-/Lokalisatiekabel erin gestoken wordt, selecteert de STIMPOD bij verstek automatisch de stroomgeleidingsinsteling voor
Zenuw-mapping (1-20 mA). De stroom wordt gericht naar de Zenuw-mapping-sonde en de STIMPOD tracht te stimuleren. Op het moment dat de naald de huid
binnendringt herkent de kabel dit en informeert de STIMPOD ervan. De STIMPOD schakelt dan over naar de Zenuwlokalisatiemodus en gedraagt zich dan zoals
beschreven in hoofdstuk 2. Wanneer het contact tussen de naald en de patiënt verbroken wordt en de zenuw-mapping-sonde de patiënt aanraakt, schakelt de
STIMPOD terug naar de zenuw-mapping-modus en begint dan met de controle van de verbinding tussen de naald en de patiënt. Telkens wanneer de
zenuw-mapping-sonde en de zenuwlokalisatienaald tegelijkertijd contact met de patiënt maken, heeft de naald voorrang.
• Deze modus wordt geselecteerd wanneer de zenuw-mapping/-lokalisatiekabel in het apparaat gestoken wordt.
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Wanneer de Zenuw-mapping-sonde gebruikt wordt:
Geluid:

• Selecteert de STIMPOD automatisch de stroomgeleidingsinstelling voor
Zenuw-mapping (0 – 20 mA) and vertoont dan de ‘ MAP ’ indicator.

3.1)

Wanneer het luidsprekervolume geactiveerd wordt piept de STIMPOD iedere
keer wanneer er een stimulus geleverd is. De toonhoogte volgt het stroomintensiteits-niveau.

Instelling van de
Stroomgeleiding

Gemiddelde van de actueel afgegeven current.

De Stroomgeleidingsinstelling: 0 - 20mA is
verstelbaar met incre-menten van 1mA
Draai het Wiel om de stroomgeleiding te verstellen.

3.2)

Warning
Notifies the user of a discrepancy between current
setting and average current of actual stimulus.

Instelling van de Pulse Width

3.3)

Keuzen in het Opstellingsmenu (Setup Menu): 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms
Verstek: 0.1ms, 0.3ms
Druk de Menu/Pulse-Width knop in om naar andere Pulse-Width-instellingen
over te schakelen.

Verstelling van de Twitch-frequentie

Keuzen in het Opstellingsmenu (Setup Menu): 1Hz, 2Hz, 5Hz
Verstek: 2Hz
Druk de Begin/Hz knop in om naar andere stimulatie-frequenties over te
schakelen.

Wanneer de Zenuwlokalisatiekabel gebruikt wordt
• Verbind de naald met de Zenuw-mapping-/-Lokalisatiekabel. Op het moment dat de naald de huid binnendringt, communiceert de kabel dit aan de STIMPOD,
schakelt dan over naar de zenuwlokalisatiemodus, en schakelt de stimulatie naar de naald door. De stroomgeleiding in de lokalisatiemodus wordt bij verstek
automatisch op 0.00mA ingesteld.
• De STIMPOD functioneert nu precies zoals beschreven in Hoofdstuk 2.
• Wanneer het contact tussen de naald en de patiënt verbroken wordt en de zenuw-mapping-sonde de patiënt aanraakt, schakelt de STIMPOD terug naar de
zenuw-mapping-modus en begint dan met de controle van de verbinding tussen de naald en de patiënt. De Mapping-modus wordt bij verstek automatisch
terug versteld naar 0mA.
• Telkens wanneer de zenuw-mapping-sonde en de zenuwlokalisatienaald tegelijkertijd contact met de patiënt maken, heeft de naald voorrang. Verbind de
naald met de Zenuw-mapping/-Lokalisatiekabel.
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4) Bedieningsapparaat in neuromusculaire blokker 		
bewakingsmodus (NMS450)
Het Controleren van Neuromusculaire Lokale Verdovingsmiddelen behelst het stimuleren van een neurale baan dat de contractie van een lid vergemakkelijkt. Met de
relatieve sterkte van een contractie hetgeen het resultaat van een stimulus van specifieke intensiteit of golfvorm is, als uitgangspunt, is het mogelijk om tot conclusies te
komen met betrekking tot de doeltreffendheid van een geïnjecteerd Neuromusculair Lokaal Verdovingsmiddel.
• Deze modus wordt geselecteerd wanneer de NMBA-kabel erin gestoken wordt.

4.1)

Plaatsing van de Elektroden

4.2)

4.1.1) Anatomische stimulatieplekken worden gekozen op basis van:
• Hun bereikbaarheid tijdens een operatie
• De mogelijkheid om de neuromusculaire respons waar te nemen
• De zenuw moet op een geschikte afstand van de reagerende spier liggen om
directe spierstimulatie te voorkomen

De triaxiale accelerometer moet aan het zich samentrekkende lid van de
patient bevestigd worden om de sterkte van de contractie, die resulteert uit de
aangebrachte elektrische stimulus, te meten. De accelerometer wordt alleen in
de Train-of-Four-, Double-Burst- en Post- Tetanic-Count-Modi gebruikt om de
controle met betrekking tot doeltreffendheid van het Neuromusculaire Plaatselijke
Verdovingsmiddel te vergemakkelijken.

4.1.2) Anatomisch ideale stimulatieplekken:
Beoogde zenuw

Beïnvloedde spier

Samentrekkende appendage

Ellepijpzenuw

Adductor Pollicis spier

Duim

Posterieure scheenbeenzenuw Flexor Halluces Brevis spier

Grote teen

Gezichtszenuw (jukspier tak)

Orbicularis Oculi spier

Ooglid

Gezichtszenuw (tijdelijke tak)

Corrugator Supercili spier

Wenkbrauw

Plaatsing van de Accelerometer

Bij de plaatsing van de electrode moet de kathode (zwarte electrode clip) zo
dicht mogelijk bij de beoogde zenuw worden geplaatst om de zenuw effectief te
depolariseren. De anode (rode electrode clip) moet uit de buurt van de beoogde
zenuw zijn.
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Wanneer de Modus NMS 450 met betrekking tot het Neuromusculaire Plaatselijke
Verdovingsmiddel gebruikt wordt:
Geluid:
4.3)

Wanneer het luidsprekervolume geactiveerd wordt piept de STIMPOD iedere
keer wanneer er een stimulus geleverd is. De toonhoogte volgt het stroomintensiteits-niveau.

Instelling van de Stroomgeleiding

Lineaire Modus:
In de NMBA-modus kan de stroomgeleiding alleen
in de lineaire modus ingesteld worden. De Lineaire
Modus wordt lineair genoemd omdat één ‘klik’ op
het Wiel met één increment volgens de instelling van
het specifieke stroomgeleidingsbereik overeenkomt.

Average of actual current delivered.
Waarschuwing
Maakt de gebruiker attent op een discrepantie
tussen current setting en gemiddelde current van
de actuele stimulus.

Verstek-Stroomgeleidingsbereik:
0 - 80 mA instelbaar in 5mA incrementen.
Draai het Wiel rond om de stroomgeleiding in te
stellen.

4.4)

Instelling van de Stimulatiemodus

Opties: TOF, DB, PTC, TET, TWI
Verstek: TOF
Druk op de Menu/Modus-knop om naar verschillende Stimulatie-modi over
te schakelen.

4.5)

Instelling van de Twitch-/Tetanus-frequentie

Twitch-Modus:
Opties in het Opstellingsmenu: 1Hz, 2Hz, 5Hz
Verstek: 2 Hz
Druk op de Begin/Hz-knop om naar
verschillende stimulatiefrequenties over te
schakelen.

Tetanus-Modus:
Options: 50Hz, 100Hz
Default: 50Hz
Druk op de Begin/Hz-knop om naar verschillende stimulatiefrequenties over
te schakelen.

4.6)

Train-of-Four-Modus (TOF)

De TOF-stimulatie sluit vier kwadraatgolven in met een pulse-width van 200
milliseconden, 500 milliseconden van elkaar.
Selectie van de TOF-modus:
• Steek zowel de NMBA-kabel met de rode en zwarte elektrodeklemmen als de triaxiale
accelerometer in.
• Druk op de ‘Modus’-knop totdat ‘TOF’ op het
scherm vertoond wordt.
Real-time Accelerometrie:
• De relatieve contractiesterkte die door elke
stimulus veroorzaakt wordt, wordt grafisch op
het diagnosescherm aangegeven zoals in de illustratie hierboven getoond wordt.
• In het geval dat alle vier de contracties gemeten konden worden, wordt het percentage van de gemeten contractiesterkte van de vierde stimulus in vergelijking met de
eerste stimulus op het diagnosescherm aangegeven.
• In het geval dat er minder dan vier contracties meetbaar waren, wordt het aantal contracties, dat door de accelerometer vastgesteld kon worden, aangegeven, d.w.z. 2/4
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4.7)

Double-Burst-Modus (DB)

4.8)

Post-Tetanic-Count (PTC)(Post-tetanische telling)

De DB-stimulatie sluit een pulse-uitbarsting van drie kwadraatgolven in van een
200 milliseconden pulse-width, 20 milliseconden van elkaar, gevolgd door een
tweede pulse-uitbarsting van drie kwadraatgolven, 750 milliseconden later.

Verstekken:
Tetanus: 50Hz voor 5 seconden
Vertraging: 3 seconden
Twitch: 20 twitches op 1Hz

Selectiie van de DB-modus:
• Steek zowel de NMBA-kabel met de rode en zwarte elektrodeklemmen als de
triaxiale accelerometer in.
• Druk op de ‘Modus’-knop totdat ‘DB’ op het scherm vertoond wordt

De PTC-stimulatie sluit een tetanus-stimulatie in, gevolgd door een vertraging
en een aantal twitches. (De Verstek-opstellingen zijn zoals hierboven getoond,
instelbaar in het opstellingsmenu)
Selectie van de PTC-modus:
• Steek zowel de NMBA-kabel met de rode en zwarte elektrodeklemmen als de
triaxiale accelerometer in.
• Druk op de ‘Modus’-knop totdat ‘PTC’
op het scherm vertoond wordt

Real-time Accelerometrie:
• De relatieve contractiesterkte die door
iedere stimulus-uitbarsting veroorzaakt
wordt,wordt grafisch op het
diagnosescherm aangegeven zoals in
de illustratie hierboven getoond wordt.
• Het percentage van de gemeten contractiesterkte van de tweede contractie in vergelijking met de eerste contractie wordt op het diagnosescherm
aangegeven.

4.9)

Real-time Accelerometrie:
• Elke getelde twitch wordt grafisch op
het diagnosescherm vertoond zoals in
de bovenstaande illustratie getoond
wordt. Het aantal getelde twitches wordt op het diagnosescherm vertoond.

Refractaire periodevertraging

Voor de drie modi TOF, DB en PTC gelden refractaire periodevertragingen, die een veiligheidsmarge bieden om te voorkomen dat de gebruiker de stimulatie herhaalt
terwijl de zenuwsynaps herstelt van de gevolgen van de vorige stimulatie.
Onmiddellijk na de stimulatie in een van deze modi wordt de afteltimer geactiveerd en op het scherm getoond. Als de herhaalmodus is geactiveerd, zal alleen de herhaaltimer
op het scherm worden getoond, omdat de herhaalperiode van de herhaaltimer altijd groter zal zijn dan die van de refractaire periodetimer. Als er geprobeerd wordt om te
stimuleren, terwijl de refractaire timer actief is, dan zal er een waarschuwing worden getoond waarin de gebruiker eraan herinnerd wordt dat de refractaire periode actief is.
De standaard refractaire periodevertragingen van de drie modi zijn als volgt:
TOF:
15 seconden
DB:
1 minuut
PTC:
2 minuten
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4.10) Twitch-modus (TWI)

4.11) Tetanus (TET)

Verstek: Herhaling op 2Hz
Instelbaar op:1Hz, 2Hz en 5Hz

Verstekken: 50Hz (verstelbaar tot 100Hz)
De Tetanus-stimulatie sluit een reeks van 200milliseconden kwadraatgolf-pulses
in die herhaald worden op een 50Hz of 100Hz herhalingstempo of frequentie.

De Twitch-stimulatie sluit een 200 milliseconden kwadraatgolf-pulse in. Als de
‘Play/Pause’ knop ingedrukt gehouden wordt, herhaalt de twitch zich op de
geselecteerde frequentie.

Selectie van de Tetanus-modus:
• Steek zowel de NMBA-kabel met de rode en zwarte elektrodeklemmen als de
triaxiale accelerometer in.
• Druk op de ‘Modus’-knop totdat ‘TET’ op het scherm vertoond wordt.

Selectie van de Tetanus-modus:
• Steek zowel de NMBA-kabel met de rode en zwarte elektrodeklemmen als de
triaxiale accelerometer in.
• Druk op de ‘Modus’-knop totdat ‘TWI’ op het scherm vertoond wordt.

Stimuleren/ Stoppen:
Start de stimulatie door de ‘Play/Pause’
knop ingedrukt te houden. Stop de
stimulation door de ‘Play/Pause’-knop los
te laten.

Stimuleren/ Stoppen:
Start de stimulatie door de ‘Play/Pause’
knop ingedrukt te houden. Stop de
stimulatie door de ‘Play/Pause’–knop los
te laten.
Instelling van de frequentie:
Druk op de Enter/Hz-knop om van de ene naar de andere frequentie over te
schakelen.

4.12) Enkele Stimulus vs. Herhaalde Stimulatie
• Start de automatische herhalingsmodus door de play/pause-knop 2 seconden lang ingedrukt te houden.
• Het apparaat begint dan automatisch met een countdown in overeenstemming met de ‘veiligheidsvertragings’-opstelling zoals die in het hoofdmenu
gespecificeerd is.
• De countdown wordt naast het kloksymbool, dat in het diagnosescherm getoond wordt, aangeduid.
• Schakel de automatische herhalingsmodus uit door weer op de play/pause-knop te drukken.
• De Herhalings-timer laat na 2 minuten verstek gaan en dat kan in het Opstellingsmenu veranderd worden.
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5) Standard-instellingen van het apparaat
(NMS 410/450)
Open het Instelmenu door de Menu/Puls Breedte knop ingedrukt te houden. In
het instelmenu kan de gebruiker alle standaardinstellingen aanpassen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OPSTEL MENU

TAAL
STROOM MODE
IMPULSE BREEDTE
FREQUENTIE
HERHAALTIMER TOF
HERHAALTIMER DB
HERHAALTIMER PTC
REFRACTAIRE PERIODETIMER TOF
REFRACTAIRE PERIODETIMER DB
REFRACTAIRE PERIODETIMER PTC
AFSTAND INDICATOR
LUIDSPREKER VOLUME
VERLICHTING
GEBRUIKERS INFO
MENU VERLATEN

5.1)

Taal

STANDARDINSTELLING: English
Om een andere Standard-taal te selecteren, gebruikt u de kiesschijf om naar de
betrokken taal te zoeken. Druk op enter om te selecteren.
TAAL

De markering naast de geselecteerde taal moet dan
aanduiden dat deze geactiveerd is.
Om eruit te gaan, rol het menu naar VERLAAT MENU en
druk op enter.

TAAL

Een bevestigingsscherm duidt uw selectie aan met een optie
om te ACCEPTEREN.

English
Français
Nederlands
MENU VERLATEN

Uw heeft gekozen:
Nederlands
ACCEPTEER: JA NEE

Let op: de NMS410 heeft geen HERHAALTIMER of REFRACTAIRE TIMER opties.
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Met JA gaat u terug naar het Menu.
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

5.2)

Stroomgeleidingsmodus

Opties: Lineaire Modus, Non-Lineaire Modus
Lineaire Modus
De ‘
‘ - indicator in het hoofdvenster informeert de gebruiker dat het
apparaat in de Lineaire Modus is.

MENU VERLATEN

STROOM MODE

Uw heeft gekozen:
Rechtlijnig

ACCEPTEER: JA NEE

RECHTLIJNIG

Instellingen aanp?

JA NEE

BEREIK 0.6 - 2.0 mA

Het tweede bereik is: 0.6 mA – 2.0mA. In dit
bereik kan de gebruiker één van de volgende
increment-opties selecteren: 0.05mA, 0.1mA en
0.2mA. De Standard-instelling is: 0.1mA.
Selecteer het beoogde bereik en ga dan naar
VOLGEND BEREIK.

BEREIK 2.0 - 5.0 mA

Het derde bereik is: 2.0mA - 5.0mA. In dit bereik
kan de gebruiker één van de volgende
increment-opties selecteren: 0.1mA, 0.2mA en
0.5mA. De Standard-instelling is: 0.2mA.
Selecteer het beoogde bereik en ga dan naar
VERLAAT MENU.

RECHTLIJNIG

Een bevestigingsscherm duidt uw selectie aan met
een optie om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het Menu.
Met NEE gaat u terug naar het Menu Lineaire
instelling.

KIES STAPPEN
0.1
0.2
0.5
MENU VERLATEN

Gebruik de kiesschijf om naar de Stroomgeleidingsmodus te zoeken. Druk
op enter om te selecteren.

Rechtlijnig
Niet Rechtlijnig

Het eerste bereik is: 0.00 mA – 0.60mA. In dit
bereik kan de gebruiker één van de volgende
increment-opties selecteren: 0.01mA, 0.02mA,
0.05mA en 0.1mA. De Standard-instelling is:
0.05mA. Selecteer het beoogde bereik en ga dan
naar VOLGEND BEREIK.

KIES STAPPEN
0.05
0.1
0.2
VOLGEND BEREIK

De lineaire modus wordt lineair genoemd omdat één klik op de kiesschijf met
één increment volgens de instelling van het specifieke stroomgeleidingsbereik
overeenkomt. In de lineaire modus, wordt de pulse width niet beïnvloed wanneer
er aan de kiesschijf gedraaid wordt. De Pulse Width wordt geselecteerd wanneer
de Menu-/ Pulse-Width-knop ingedrukt wordt. De Lineaire Modus maakt het
voor de gebruiker in essentie mogelijk om drie verschillende increment-opties
voor drie verschillende stroomgeleidingsbereik-instellingen te selecteren.

STROOM MODE

BEREIK 0.0 - 0.6 mA

KIES STAPPEN
0.01
0.02
0.05
VOLGEND BEREIK

STANDARDINSTELLING: Lineaire Modus

Gebruik de kiesschijf om naar de
Stroomgeleidingsmodus te zoeken. Druk
op enter om te selecteren. De markering naast
Lineaire Modus moet dan, middels een zwarte
punt in de markering, aanduiden dat deze
geactiveerd is. Om eruit te gaan, rol het menu
naar VERLAAT MENU en druk op enter.

Uw heeft gekozen:
0.0-0.6mA : 0.01
0.6-2.0mA : 0.05
2.0-5.0mA : 0.1
ACCEPTEER: JA NEE

Non-Lineaire Modus

Een bevestigingsscherm duidt uw selectie aan met
een optie om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het Menu.
Met NEE gaat u terug naar het Menu
Stroomgeleidingsmodus.

De ‘
‘ - indicator in het hoofdvenster informeert de gebruiker dat het
apparaat in de Non-Lineaire Modus is. De Non-Lineaire Modus bevordert
de non-lineaire aard van de stroomgeleidingsintensiteit versus de afstand
vanaf de zenuw. De vereiste stroomgeleidingsintensiteit is evenredig aan
het kwadraat van de afstand van de electrode naar de zenuwvezel. Deze
modus biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om 20 verschillende posities
ten opzichte van Stroomgeleiding (mA) en Pulse Width (ms) te bepalen.
Wanneer dit correct uitgevoerd wordt, verschaft elke positie de gebruiker
een relatief lineaire progressie ten opzichte van de afstand vanaf de tip van
de naald naar de zenuw. De Standard-instellingen worden aangegeven in
tabel 5.1. Een grafiek van tabel 5.1 wordt in figuur 5.1 getoond.

Het volgende scherm vraagt of de gebruiker de
instellingen wil veranderen.
Met NEE gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met JA gaat u naar het scherm hier beneden.
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(mA)

Pulse Width
(ms)

Lading
(µC)

1

0.3

0.1

0.03

2

0.43

0.1

0.043

3

0.58

0.1

0.058

4

0.76

0.1

0.076

5

0.97

0.1

0.097

6

1.2

0.1

0.12

7

1.4

0.1

0.14

8

1.7

0.1

0.17

9

2

0.1

0.2

10

2.3

0.1

0.23

11

2.7

0.1

0.27

12

3

0.1

0.3

13

3.4

0.1

0.34

14

3.8

0.1

0.38

15

4.3

0.1

0.43

16

4.8

0.1

0.48

17

1.8

0.3

0.54

18

2.1

0.3

0.63

19

2.4

0.3

0.72

20

2.7

0.3

0.81

Positie

Stroomgeleiding

1

2

3

4

5

6

Lading

7

8

9

10

11 12

Stroomgeleiding

13 14 15

16

17 18 19 20

Pulse Width

Figuur 5.1
Wanneer een limiet van 5mA bereikt is, wordt de pulse naar 0.3ms verhoogd. Na 0.3ms wordt
de helling van de lading op de grafiek groter gemaakt. Dit wordt gedaan als compensatie voor
het effect dat in paragraaf 6.5 besproken wordt. (Pulse Widths en Chronaxie-limieten).
NOTA: Elke positie in deze instellingsmodus kan individueel gedefinieerd worden. De gebruiker
wordt geadviseerd om hiermee te experimenteren en de waarden zodanig in te stellen dat er
aan de klinische verwachtingen voldaan kan worden.
NOTA: In deze modus is de Pulse Width vooraf ingesteld en aan een specifieke positie
gekoppeld. Wanneer het apparaat in deze modus bediend wordt, is de Pulse-Width-knop
buiten werking gesteld. Alle posities zijn opeenvolgend te bereiken door de kiesschijf te
manipuleren.
Gebruik de kiesschijf om naar de STROOMGELEIDINGSMODUS te gaan. Druk op enter om
te selecteren.
STROOM MODE

Om de Standardpositie-waarden te verstellen wordt de
kiesschijf gebruikt om naar de Non-Lineaire Modus
te navigeren. Druk op enter om te selecteren. De
markering naast Lineaire Modus moet dan aanduiden
dat deze geactiveerd is.

STROOM MODE

Een bevestigingsscherm duidt uw selectie aan met een
optie om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met NEE gaat u terug naar het Menu
Stroomgeleidingsmodus.

Rechtlijnig
Niet Rechtlijnig
MENU VERLATEN

Tabel 5.1

Uw heeft gekozen:
Niet Rechtlijnig

Het dient opgemerkt te worden dat de lading van de Standard-waarden een typische
kwadratische curve toont. Bij een pulse width van 0.1ms volgt de stroomgeleiding de
lading.

ACCEPTEER: JA NEE
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NIET RECHTLIJNIG

Instellingen aanp?
JA

NEE

KIES POSITIE
16:
17:
18:
19:
20:

4.80mA
1.80mA
2.10mA
2.40mA
2.70mA

0.1ms
0.1ms
0.1ms
0.3ms
0.3ms

STEL IN POSITIE 18
mA : 2.10 mA
ms : 0.1 ms

Charge: 00.21 uC

ACCEPTEER: JA NEE

Het volgende scherm vraagt of de gebruiker de instellingen wil wijzigen.
Met NEE gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met JA gaat u naar een scherm dat alle posities en hun
waarden toont.

IMPULSE BREEDTE

Om de Standard-pulse-width-instellingen te wijzigen,
moet de kiesschijf gebruikt worden om naar PULSE
WIDTH in het hoofdmenu te navigeren. Druk op enter
om te selecteren. De markering naast de geselecteerde
pulse-width-instellingen moet dan aangeven dat ze
geactiveerd zijn.

IMPULSE BREEDTE

Om eruit te gaan, rol het menu door naar VERLAAT
MENU en druk op enter. Een bevestigingsscherm geeft
uw selectie aan, met een optie om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

0.05 ms
0.1 ms
0.3 ms
0.5 ms
1.0 ms

Alle posities worden aangegeven met hun respectievelijke
stroomgeleidings- en pulse-width-instellingen. Scroll
verder door naar de positie die versteld moet worden en
druk op enter.

Uw heeft gekozen:
0.1 ms 0.3 ms

Met het openen van het scherm wordt de stroomgeleidingsinstelling verhelderd. Verstel deze naar de
verlangde waarde en druk op enter. Vervolgens wordt
de pulse-width-instelling verhelderd. Verstel deze naar
de verlangde waarde en druk op enter. De STIMPOD
berekent de lading en geeft dit aan terwijl de verstellingen
gedaan worden.

ACCEPTEER: JA NEE

NOTA: Wanneer alle pulse-width-instellingen
gedeselecteerd zijn gaat de STIMPOD bij Standard
over naar 0.1ms and 0.3ms.

5.4)

NOTE: Een waarschuwing duidt aan of de netto lading die
resulteert uit de instellingen van de gebruiker of lager dan de
vorige positie of hoger dan de volgende positie is.
Wanneer de nieuwe stroomgeleidings- en pulse-widthinstellingen voor de relevante positie geopend zijn, geeft
het apparaat weer alle posities en hun waarden aan. De
gebruiker kan nu alle andere positiewaarden verstellen
door dezelfde stappen te volgen. Om eruit te gaan, rol het
menu door naar VERLAAT MENU en druk op enter.

FREQUENTIE

1Hz
2Hz
5Hz
MENU VERLATEN

Een bevestigingsscherm tekent een grafiek die de netto
lading voor elke positie aangeeft, met een optie om te
ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het Menu. Met NEE gaat
u terug naar het scherm dat alle posities met hun
respectivelijke stroomgeleidings- en
pulse-width-instellingen aangeeft.

FREQUENTIE
Uw heeft gekozen:
1Hz

ACCEPTEER: JA NEE

5.5)

5.3)

Stimulatiefrequentie

STANDARDINSTELLING: 2Hz
Opties: 1Hz, 2Hz and 5Hz

Om de Standardfrequentie te wijzigen, gebruikt u de
kiesschijf om naar FREQUENTIE in het hoofdmenu te
navigeren. Druk op enter om te selecteren. De markering
naast de geselecteerde frequentie moet dan aangeven
dat deze geactiveerd is. Rol verder door naar VERLAAT
MENU en druk op enter.

Een bevestigingsscherm geeft uw selectie aan, met
een optie om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

Herhaaltimer TOF, DB, PTC (NMS450)

STANDARDINSTELLING: 2 minuten voor alle drie
Opties: instelbaar van 00:00 tot 99:59

Pulse-Width-Opties

STANDARDINSTELLING: 0.1ms, 0.3ms
Opties: 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1.0ms

Deze timer telt de tijd tussen herhaalde stimulaties af in TOF-, DB- en PTC-modi als
het apparaat in de NMBA-modus werkt.

Gebruik deze opstellingsfunctie om de pulse-width-instellingen waaraan de
voorkeur gegeven wordt, voor toepassing in de hoofdmodus.
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HERHAALTIMER

Stel Bereik in:
Minuten: 01
Seconden: 20

HERHAALTIMER

Uw heeft gekozen:
01:20

ACCEPTEER: JA NEE

5.6)

‘Minuten’ zal oplichten: gebruik het Wieltje om de
instellingen aan te passen. Druk op enter om de gewenste
instelling te accepteren.
‘Seconden’ zal oplichten: gebruik het Wieltje om de
instellingen aan te passen. Druk op enter om de gewenste
instelling te accepteren.
Een bevestigingsscherm zal uw bijgewerkte waarden tonen
met een mogelijkheid om te ACCEPTEREN.
JA zal u terugbrengen naar het hoofd Instelmenu.
NEE zal u terugbrengen naar het vorige scherm.

Refractaire periodetimer TOF, DB, PTC (NMS450)

STANDAARD: TOF 15 seconden, DB 1 minuut, PTC 2 minuten
Opties: instelbaar van 00:00 tot 99.59

Deze nabijheid wordt zowel visueel als auditief aangegeven.
Visueel: In het diagnosescherm van het apparaat geeft de stippellijn het geselecteerde
stroomgeleidingsniveau aan. Het afstandsbereik wordt door twee pijlen aan de
rechterkant van het diagnosescherm aangeduid. De pijl die de onderste limietwaarde vertegenwoordigt wijst naar boven en de pijl die de bovenste limietwaarde vertegenwoordigt wijst naar beneden. Dit biedt de gebruiker visuele informatie over de positie van de
stroomgeleidingsamplitude bij een specifieke pulse width met betrekking tot de gedefinieerde benaderingslimieten.
NOTE: De benaderingslimieten worden uitgedrukt in lading (Coulomb).
Auditief: De STIMPOD heeft drie verschillende geluidspatronen wanneer stimulatie
plaatsheeft. Een enkele pieptoon betekent dat de gebruiker boven de bovenste limiet van
het afstandsbereik is. Een dubbele pieptoon betekent dat de gebruiker binnen het afstandsbereik is. Een driedubbele pieptoon betekent dat de gebruiker onder het afstandsbereik is.
AFSTAND INDICATOR

Deze drie individuele timers tellen de refractaire periodevertragingen af voor respectievelijk TOF, DB en PTC. Het doel is te voorkomen dat de gebruiker de stimulatie herhaalt, terwijl de zenuwsynaps herstelt van de gevolgen van de vorige stimulatie.
REFRACTAIRE PERIODETIMER
Stel Bereik in:
Minuten: 04
Seconden: 10

REFRACTAIRE PERIODETIMER
Uw heeft gekozen:
04:20

ACCEPTEER: JA NEE

5.7)

Aan
Uit
MENU VERLATEN

‘Minuten’ zal oplichten: gebruik het Wieltje om de
instellingen aan te passen. Druk op enter om de gewenste
instelling te accepteren.
‘Seconden’ zal oplichten: gebruik het Wieltje om de
instellingen aan te passen. Druk op enter om de gewenste
instelling te accepteren.

Om de Standard-Benaderingsindicator-Niveaus te wijzigen
gebruikt u de kiesschijf om naar BENADERINGSINDICATOR in het hoofdmenu te navigeren. Druk op enter om
te selecteren. Kies Aan of Uit door de juiste markering te
activeren. Om eruit te gaan, rol het menu door naar VERLAAT MENU en druk op enter.

AFSTAND INDICATOR

Uw heeft gekozen:
Aan

ACCEPTEER: JA NEE

AFSTAND INDICATOR

Een bevestigingsscherm zal uw bijgewerkte waarden tonen
met een mogelijkheid om te ACCEPTEREN.
JA zal u terugbrengen naar het hoofd Instelmenu.
NEE zal u terugbrengen naar het vorige scherm.

Stel Afstand
Grenzen?
JA

Benaderingsindicator

NEE

AFSTAND INDICATOR

Stel Bereik in:
Uit:
0 nC
Hoog: 60 nC

STANDARDINSTELLING: 30 - 60 nC

De benaderingsindicator informeert de gebruiker dat het beoogde ladings-bereik bereikt is.
Deze functie stelt de gebruiker in staat om een bovenste en een onderste ladingslimiet in te
stellen. Wanneer er een contractie ontlokt is, moet deze indicator de gebruiker informeren
dat de naald het beoogde afstandsbereik van de zenuw bereikt heeft.
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Een bevestigingsscherm geeft uw selectie aan, met een
optie om te ACCEPTEREN.
Met NEE gaat u terug naar het menu hierboven.
Met JA gaat u naar het volgende menu.
Hier hebt u de optie om de benaderingslimieten te
verstellen.
Met NEE gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met JA gaat u terug naar het menu voor limiet instelling.
De onderste limiet wordt belicht. Verstelling geschiedt
met de kiesschijf. Druk op enter om naar de bovenste
limiet te gaan. Verstel de bovenste limiet en druk op
enter.

AFSTAND INDICATOR

Uw heeft gekozen:
30 nC - 60nC

ACCEPTEER: JA NEE

5.8)

Een bevestigingsscherm toont uw laatst-geselecteerde
waarden aan, met een optie om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

VERLICHTING

Uw heeft gekozen:
Ingeschakeld
Levensduur batterij
zal korter zijn
ACCEPTEER: JA NEE

Een bevestigingsscherm toont uw selectie, met een optie
om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

NOTA: Indien de geselecteerde instelling ‘Aan’ is, worden de batterijen zeer snel
ontladen.

Luidsprekervolume

STANDARDINSTELLING: Medium

5.10) Gebruikersgegevens

De luidspreker biedt 4 verschillende opties: UIT en 3 verschillende volume-standen.
De verschillende volume-standen worden op het hoofdscherm aangegeven als volgt:
Uit -

Laag -

LUIDSPREKER VOLUME
Uit
Laag
Medium
Hoog
MENU VERLATEN

LUIDSPREKER VOLUME

Uw heeft gekozen:
Hoog

ACCEPTEER: JA NEE

5.9)

Medium -

STANDARDINSTELLING: Geen standard

Hoog -

De STIMPOD biedt de gebruiker de optie om zijn
gegevens op het relevante scherm aan te brengen. Twee
regels, elk van 20 letters, kunnen aangebracht worden.
Deze gebruikersgegevens worden twee seconden lang
vertoond wanneer het apparaat ingeschakeld word, zie
het voorbeeld.

Om het luidsprekervolume te veranderen, gebruikt
u de kiesschijf om naar LUIDSPREKERVOLUME in
het hoofdmenu te navigeren. Druk op enter om te
selecteren. Gebruik de kiesschijf om het gepaste volume
te selecteren en enter. Rol het menu door naar VERLAAT
MENU en druk op enter.

GEBRUIKERS INFOR

TEXT INVOEGEN 1
DR._

Een bevestigingsscherm toont het nieuwe geselecteerde
volume, met een optie om te ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

Karakters over: 16

Achtergrondverlichting

GEBRUIKERS INFO

STANDARDINSTELLING: 5 Seconden

Uw heeft ingegeven:
Dr.

Opties: UIT, 5 seconden, 60 seconden en Aan
VERLICHTING

Uit
5 seg
60 seg
Ingeschakeld
MENU VERLATEN

ACCEPTEER: JA NEE

Om de Standardinstelling te veranderen gebruikt u de
kiesschijf om naar ACHTERGRONDVERLICHTING
in het hoofdmenu te navigeren. Druk op enter om te
selecteren. De markering naast de geselecteerde instelling
moet dan tonen dat het geactiveerd is. Scroll het menu
door naar VERLAAT MENU en druk op enter.
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Gebruik de kiesschijf om naar GEBRUIKERSGEGEVENS
in het hoofdmenu te navigeren. Druk op enter om
te selecteren. Een cursor verschijnt in de positie van
de eerste letter. Gebruik de kiesschijf om naar de
verschillende letters te navigeren. Druk op enter
om de letter te selecteren en ga naar de volgende letter.
Druk op enter op het ‘
‘ -teken voor backspace, op
het ‘
‘ -teken voor een spatie en op het ‘
‘-teken
voor de volgende regel.
Wanneer de beide regels ingevuld zijn, toont een
bevestigingsscherm uw selectie, met een optie om te
ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.
Met NEE gaat u terug naar het eerste scherm
GEBRUIKERSGEGEVENS.

6) Technische Gegevens
6.1)

Performance Test

•

Short Circuit de naald connector en de connector ECG.
Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

•

Het LED lampje licht groen op en als het geluid aangezt is in het menu dan hoort
u een piep elke keer als er een stimulus wordt afgeleverd.
De Stimulus vindt plaats met de geprogrameerde frequentie (1.2 of 5 Hz)
Gebruik het draaiwiel en voer langszaam de frequentie op tot 5.00 mA
Kijk of de Stimulatie Waveform, die gemeten en weergegeven wordt in de display
vierkant is en of de bovenkant van de vierkante weergave, de gestippelde lijn
raakt, die de stroom setting aangeeft zoals hier beneden wordt weergegeven.

Voordat het toestel gebruikt wordt moet eerst een performance test worden
uitgevoerd die in overeenstemming is met de 5 MpbetreibV.
•

Plaats de batterijen en zet het apparaat aan.
Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

NMS4X0

VX.00

•
•
•

Gebruikersgegevens

gevolgd door

_._ _
!

6.1.1)
•

Kabel
Insertinsteken
Cable

Zenuwlokalisatiemodus
6.1.2)

Plaats de Zenuwlokalisatie Kabel.
Hetvolgende zou op het scherm moeten
verschijnen.

•

Gecombineerde Zenuw- mapping-/Localisatiemodus

Plaats de gecombineerde Zenuw- mapping-/Localisatie Kabel.
Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

0.00
Open
Stroomcirkulatie
Open
Circuit
!
ontdekt
Detected

•

Open Stroomcirkulatie
!
ontdekt

Het LED lampje licht rood op en er is geen hoorbaar signaal.

•
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Het LED lampje licht rood op en er is geen hoorbaar signaal.

•

Short-Circuit de nerve mapping probe en de ECG connector.
Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

•
•

Draai het wiel en voer de spanning op naar 80 mA.
Druk op de Play/Pauze knop terwijl u met de Accelerometer op en neer schud.

De NMS450 zou als volgt moeten reageren:
•
•
•
•
•
•
•

Het LED lampje licht groen op en als het geluid aangezt is in het menu dan hoort
u een piep elke keer als er een stimulus wordt afgeleverd.
De Stimulus vindt plaats met de geprogrameerde frequentie (1.2 of 5 Hz).
Gebruik het draaiwiel en voer langszaam de frequentie op tot 20.00 mA.
Kijk of de Stimulatie Waveform, die gemeten en weergegeven wordt in de display
vierkant is en of de bovenkant van de vierkante weergave , de gestippelde lijn
raakt, die de stroom setting aangeeft zoals hier beneden wordt weergegeven.

•

De Led verlichting knippert groen in samenhang met de 4 stimulaties.
Elke stimulatie gaat gepaard met een hoorbare piep.
Het scherm geeft 4 zwarte balken weer in verschillende hoogtes waarmee wordt
aangeduid dat de Accelerometer bewegingen heeft waargenomen.
Check de werkelijk afgegeven stroom om er zeker van te zijn dat er geen
aarschuwingssignaal wordt weergegeven.

Om de Nerve Locating connectie met het apparaat te testen volg de stap 6.1.1.
•
6.1.3)
•

Neuro Musculaire Transmissie Mode (NMBA mode)
(alleen de NMS450)

•

Plaats de NMBA kabel.
Hetvolgende zou op het scherm moeten
verschijnen.

Disconnecteer de rode en zwarte electroden van elkaar om een open circuit te
creeren.
Druk op de PLAY/Pauze knop.
Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

!

!

•
•

Offener
Stromkreis
Open Stroomcirkulatie
ontdekt
erkannt

Check of het apparaat in the TOF mode staat
Short circuit de rode en zwarte electroden

•

Het LED lampje licht rood op en er is geen hoorbaar signaal.

•

Indien de STIMPOD tijdens een van deze prestatietesten een storing vertoont, dan moet het apparaat door de desbetreffende technische afdeling
worden gecontroleerd in overeenstemming met de testinstructies in de
Handleiding voor Technisch Onderhoud.
De apparatuur mag alleen door de fabrikant worden gerepareerd of door
een organisatie die hiertoe uitdrukkelijk is bevoegd door de fabrikant.
De apparatuur hoeft niet regelmatig te worden gekalibreerd.

•
•
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Offener
Stromkreis
Open Stroomcirkulatie
ontdekt
erkannt

6.2)

Specificaties

Bedieningsmodi:		
Zenuwlocalisatiemodus			Zenuw-Mapping-modus		NMBA Modus
			NMS 410/450				NMS 410/450			NMS 450
Stroomgeleidingsbereik:		
0.00 - 5.00 mA ± 5%				
0 - 20mA ± 5%
		
0 - 80mA ± 5%
Pulse Width Opties:		
0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5%		
0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5%
0.2ms ± 5%
Maximum Stimulatievoltage:
100V					400V				400V
Stimulus:			
Monofasische vierkante golf			
Monofasische vierkante golf		
Monofasische vierkante golf
Stimulatiefrequentie:		
1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%				
1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%			
1Hz, 2Hz, 5Hz, 50Hz, 100Hz ± 5%
Ladingsimpedantie: 		
0 kOhm - 20 kOhm				
0 kOhm - 20 kOhm			
0 kOhm - 5 kOhm
Technische Specificaties
			NMS 410/450
Klassificatie van het Apparaat:
Klasse IIa, Type BF
Energievoorziening:		
4 x AAA alkalische batterijen
Energieverbruik:		 17mA
Golf-vorm:			
Constante Stroom, Monofasische vierkante golf
Gewicht:			130g
Afmetingen:		
145mm x 90mm x 30mm
Temperatuurlimieten voor werking: 10 - 40 ° Celsius
Opbergings- en Transport-temperatuur: 0 - 50 ° Celsius
Maximum Vochtigheidslimiet voor doelmatige werking: 90% Relative Humidity
Luchtvochtigheid tijdens transport en opslag: 90% relatieve luchtvochtigheid
Atmosferische druk tijdens gebruik: 50 – 106kPa
Atmosferische druk tijdens transport en opslag: 50 – 106kPa

6.3)

Reiniging en Desinfectering van de STIMPOD NMS410/450

Reiniging: Zeep en Water, met een vochtige doek aangebracht, zijn geschikt om de STIMPOD te reinigen en te desinfecteren. Het is zeer belangrijk dat geen vocht de STIMPOD
binnendringt.
Desinfectering: In de handel verkrijgbare methanol-vrije ontsmettingsmiddelen in een ethyl-alcohol-basis kunnen voor desinfectie gebruikt worden.
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7) Producten en Accessoires
NMS 410 UITSLUITEND PERIFERE ZENUWSTIMULATOR						Productcode: XT-41000
(Geen kabels of accessoires)
NMS 410 PERIFERE ZENUWSTIMULATOR								Productcode: XT-41011
(Inclusief sonde, zoeker, draagtas, IFU)
NMS 450 UITSLUITEND PERIFERE ZENUWSTIMULATOR						
Productcode: XT-45000
(Geen kabels of accessoires)
NMS 450 PERIFERE ZENUWSTIMULATOR								Productcode: XT-45021
(Inclusief sonde, zoeker, NMBA-kabel met versnellingsmeter (1.8m), draagtas, IFU)
NMS 450 PERIFERE ZENUWSTIMULATOR								Productcode: XT-45021A
(Inclusief sonde, zoeker, NMBA-kabel met versnellingsmeter (3.5m), draagtas, IFU)
KABEL OM ZENUW MEE OP TE SPOREN								
Productcode: XT-41003
KABEL VOOR HET OPSPOREN/IN KAART BRENGEN VAN ZENUWEN					

Productcode: XT-41014

NMBA-KABEL MET VERSNELLINGSMETER (1.8m) 							Productcode: XT-45025
NMBA-KABEL MET VERSNELLINGSMETER (3.5m) 							Productcode: XT-45025A
POLYPROPYLEEN DRAAGTAS									Productcode: XT-41002
VERSNELLINGSMETERRIEM (Pakket van 5)								Productcode: XT-45007
NMBA-ELEKTRODE (Pakket van 10)								Productcode: XT-45008
GEBRUIKSAANWIJZING 									Productcode: XT-45006-NL
(Raadpleeg www.xavant.com voor extra talen)
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