Instructies Cineloop
Telefoon
•
•
•
•

Houd de mobiele telefoon in de buurt, max. 10 meter afstand.
De telefoon is alleen geschikt voor het overzenden van ECG opnamen.
Denk aan het opladen van de mobiele telefoon, bij voorkeur ‘s nachts.
Het overzenden van opname’s gaat automatisch als mobiele telefoon binnen 10 meter van de
Cineloop is.
• ’s Nachts: leg de mobiele telefoon aan de lader op het nachtkastje.

Opname maken bij klachten
Bij klachten: 1 keer drukken op de RECORD-knop. De opname start met een piep en eindigt
met een lange piep. Het opnemen duurt ongeveer 1 minuut. Indien mogelijk, ga gedurende de
opname rustig liggen, zitten of staan.
• Nadat u een opname heeft gemaakt en de mobiele telefoon is op max. 10 meter afstand,
wordt de opname automatisch overgezonden. Daarbij licht de display van de mobiele
telefoon op. Dit gebeurt ook als de recorder zelf iets heeft opgenomen. De telefoon geeft
ook een gesproken melding of het ECG wel of niet succesvol is opgenomen of verzonden.
• Bent u de mobiele telefoon vergeten mee te nemen? U kunt dan toch een opname maken.
De recorder “onthoudt” de opname. Er kunnen dan maximaal 8 opnames worden gemaakt.
De recorder geeft een piep en er staat in de display  ‘Error’.
• Zodra u weer binnen het bereik van de mobiele telefoon bent, doet u de volgende handeling:
Druk op de zijkant van de recorder op de SEND-knop en alle opnames worden in 1 keer
overgezonden.
De klachten kunnen niet worden in gesproken.

Douchen en wassen
• Ga niet douchen of zwemmen met het kastje.
• Bij douchen, wassen of het vervangen van de elektroden:
–– Bij het afhalen van de elektrodes geeft de recorder een piep omdat er geen contact meer
is.
–– Het kastje schakelt zichzelf na twee minuten uit als de elektrodes niet zijn aangesloten. De
display gaat uit.
–– Na het douchen de huid goed drogen en even wachten met het aansluiten van de
elektrodes; geen bodylotion gebruiken.
Hiernaast een schema waar u de elektroden ongeveer kunt bevestigen.
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Na het aansluiten van de elektroden, de RECORD-knop twee seconden ingedrukt houden. De
instellingen blijven bewaard.

Overige instructies

Links

bruin

• Neemt u bij overgevoeligheid voor de ECG elektroden contact op met de Holteranalysekamer.
• Verschijnt er een hartje in de display? De telefoon heeft contact met de recorder.
• Staat er REC in de display? Dan wordt er een opname gemaakt.

Contact
U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur via
telefoonnummers (038) 424 54 97 of (038) 424 45 06.

5868 / 0616

Let op: de recorder is geen continue bewaking. Dat wil zeggen, wanneer u zich niet goed voelt
en/of wanneer u het niet vertrouwt, moet u 112 bellen.

