Douchen

Tot slot

Vóór u onder de douche gaat, moet u eerst de
stekker uit de recorder halen en dan de
elektroden van de plakkers halen. Daarna kunt
u de plakkers van de huid halen en weggooien.
Na het douchen moet u de huid goed
droogmaken. Na ongeveer 15 minuten -als de
huid weer goed droog en afgekoeld is- kunt u
de nieuwe plakkers op de huid kleven.

Als u vragen heeft over de event-recorder,
kunt u contact opnemen met het secretariaat
cardiologie:
-telefoonnummer
052 25 29 50
-bereikbaar elke werkdag tussen
8.30 en 17.00 uur.

Het is belangrijk om geen bodylotions te
gebruiken.
Nadat u de nieuwe plakkers aangebracht
heeft, maakt u de elektroden er weer aan de
plakkers vast. Als laatste plaatst u de stekker
weer in de recorder. Daarna is de recorder
klaar om weer op te nemen.
Indien u last heeft van enige irritatie van de
huid, kunt u de plakker een beetje verplaatsen
om de huid wat tot rust te laten komen.
Bevestig de plakker dan vlak naast de
geïrriteerde plaats.

Resultaat
Van zodra u enkele opnames heeft gemaakt
waarvan u vindt dat ze typisch zijn voor de
klachten die u ervaart, kan u contact opnemen
met het secretariaat cardiologie voor het
uitlezen en bespreken van de resultaten.
U hoeft dus in principe de event-recorder
geen volle twee weken bij te houden.

een onderzoek met de

EVENT-recorder
informatiefiche

Geachte mevrouw, mijnheer
Uw arts heeft u een onderzoek met de eventrecorder voorgeschreven omdat u klachten
heeft zoals bijvoorbeeld hartritmestoornissen,
duizeligheid en/of wegdraaiingen..
Een event-recorder is een apparaatje dat u
gedurende een langere periode (meestal een
2–tal weken) bij u draagt. Het is de bedoeling
dat u gedurende de periode dat u de recorder
heeft, uw normale activiteiten gewoon blijft
doen.

Op de afbeelding ziet u de correcte plaatsing
van de elektrodes

Wanneer moet ik de event-knop
indrukken?
U drukt op de event-knop wanneer u klachten
heeft.
U moet de event-knop slechts éénmaal
induwen. De recorder maakt dan gedurende
een bepaalde periode vóór en na het drukken
een opname van uw hartritme.
Om een goede opname te verkrijgen is het
belangrijk dat u, na het drukken op de eventknop, even rustig gaat zitten.
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R = rood
L = geel
N = zwart
F = groen

SIGNALEN

MELDING

LED flikkert groen
elke 2 seconden

normaal:
toestel is stand-by

LED flikkert tweemaal
groen elke 5 seconden

normaal:
ECG opname is gestart
na duwen op START

LED flikkert elke 2
seconden rood
in combinatie met een
audiosignaal
elke 2 minuten

batterij is bijna leeg:
vervang de batterij om
verder te kunnen
registreren

LED flikkert driemaal
rood elke 6 seconden
in combinatie met een
audiosignaal
elke 2 minuten

geheugen is vol:
stop de registratie en
maak een afspraak:
raadpleging
cardiologie
052 25 29 50

