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Doel van het document  
Deze gebruiksaanwijzing geeft gedetailleerde tech-
nische informatie over het Pregnabit Pro apparaat 
en de andere onderdelen van de set die gebruikt 
worden om het tele-CTG-onderzoek uit te voeren.  

De gebruiksaanwijzing bevat de informatie die je 
nodig hebt om je voor te bereiden op het tele-CTG-
onderzoek en om het zelf uit te voeren. 

De handleiding behandelt de belangrijkste functies 
van het Pregnabit Pro apparaat, en waarschuwingen 
en berichten die nuttig kunnen zijn bij het gebruik 
van het apparaat. 

Voor wie is de gebruiksaanwijzing bestemd 

Lees voordat je het toestel gebruikt de hele in-
houd van deze gebruiksaanwijzing. 

Deze gebruiksaanwijzing dient in de eerste plaats te 
worden gelezen door:  

• Artsen die het tele-CTG-onderzoek uitvoeren, 
• Verloskundigen die het tele-CTG-onderzoek ui-

tvoeren, 
• Artsen, verloskundigen of andere medische exper-

ten die patiënten uitrusten met de Pregnabit Pro, 
• Patiënten, die zelfstandig de tele-CTG-

onderzoeken uitvoeren. 
 

Indicaties:  

Het medisch hulpmiddel Pregnabit Pro is bestemd 
voor gebruik door patiënten in het derde trimester 
van de zwangerschap met als doel:  

• vroegtijdige opsporing van foetale bedreigingen 
als gevolg van toenemende hypoxie en metabole 
acidose, 

• bij veranderingen in de aard van de door de pa-
tiënte waargenomen foetale bewegingen, 
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• bij het optreden van ziekten die met de zwanger-
schap gepaard gaan: hypertensie, diabetes, nier-
ziekten, leverziekten, hartafwijkingen, schildklier-
ziekte, antifosfolipidensyndroom en andere, 

• complicaties van de zwangerschap: placenta-
insufficiëntie, stoornissen van de bloedsomloop in 
de navelstreng, oligohydramnion, polyhydram-
nion, intra-uteriene groeistoornissen van de foe-
tus, serologisch conflict, zwangerschapsdiabetes, 
door de zwangerschap veroorzaakte arteriële hy-
pertensie en andere, 

• een geschiedenis van intra-uteriene vruchtdood, 
• zwangere vrouw ouder dan 35 jaar, 
• zwangerschap na vele jaren van onvruchtbaarhe-

idsbehandeling, 
• een zwangerschap na de uitgerekende datum, 
• afwijkingen die bij eerdere CTG-onderzoeken wer-

den vastgesteld, 
• het optreden van infectieziekten die een routine-

matige zorg voor de zwangere vrouw verhinderen 
of een versterkte beoordeling van het foetale 
welzijn vereisen, 

• zwangere vrouwen die een oncologische behan-
deling ondergaan. 

 
Contra-indicaties: 

• actieve medische implantaten, b.v. pacemakers 
(kunnen het apparaat storen), 

• meerlingzwangerschappen, 
• acute of chronische huidletsels of wonden waarbij 

het apparaat in aanraking komt met het lichaam 
van de patiënte, 

• zwangerschapsduur – CTG-onderzoek wordt niet 
aanbevolen vóór de 32e week van de zwanger-
schap, tenzij de arts anders beslist, 

• in geval van een allergie voor latex of voor een 
van de bestanddelen van de Pregnabit Pro set die 
met het lichaam in aanraking komen, is het onde-
rzoek niet aan te raden, 

• het kan moeilijk zijn om een CTG-onderzoek uit te 
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voeren bij vrouwen met een BMI hoger dan 30, 
omdat het moeilijk is het FHR signaal te detecte-
ren – het is dan aan te bevelen voortdurend de 
FHR waarde op het schermpje van het toestel te 
controleren. 

Juridische kwesties 

Intellectuele eigendom  
Copyright © 2022 Nestmedic S.A. Alle rechten voor-
behouden.  

Dit document en het apparaat waarnaar het 
verwijst, vallen onder de eigendomsrechten van 
Nestmedic S.A. Elke reproductie/distributie zonder 
schriftelijke toestemming van Nestmedic S.A. is ten 
strengste verboden. Gelieve de licentievoorwaarden 
te lezen. 

Contact 

Fabrikant: 
Nestmedic S.A. 
ul. Pasymska 20 
01–993 Warszawa 
https://www.pregnabit.com 
Technisch contact: complaints@nestmedic.com 
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INLEIDING  

Wat is het Pregnabit Pro apparaat  

Pregnabit Pro is een medisch hulpmiddel in het tele-
diagnostische model, dat het werk ondersteunt van 
artsen en verloskundigen die de zwangerschap bege-
leiden. Het maakt een CTG-onderzoek mogelijk van 
dezelfde kwaliteit als het onderzoek met een vaste 
cardiotocograaf, onder voorbehoud van de beoorde-
ling door een specialist en het geven van passende 
aanbevelingen aan de zwangere vrouw over de verde-
re procedure. Met behulp van Pregnabit Pro kan de 
zwangerschap overal en altijd gevolgd worden zonder 
dat ziekenhuisopname, veelvuldig bezoek aan een 
gespecialiseerde kliniek, gezondheidscentrum of spo-
edeisende hulp nodig is. Elke registratie wordt geëva-
lueerd door medisch personeel dat, na afloop van het 
onderzoek, de zwangere vrouw of haar behandelend 
arts aanbevelingen en informatie geeft over het wel-
zijn van de foetus. Met de Pregnabit Pro kan tele-CTG
-onderzoek uitgevoerd worden bij zwangere vrouwen 
in het derde trimester van de zwangerschap of eer-
der, vooral in situaties waar snelle toegang tot een 
specialist moeilijk is en de zwangerschap versterkte 
bewaking vereist. 

Pregnabit Pro meet de foetale hartslag, de samen-
trekkingsactiviteit van de baarmoederspieren, de har-
tslag van de patiënte en maakt het mogelijk de door 
de moeder gevoelde foetale bewegingen vast te le-
ggen. De standaard onderzoekstijd is 30 minuten. De 
gegevens worden voortdurend verstuurd via data-
transmissie in verbinding met een gsm- of wifi-
netwerk. In geval van meetgegevens van slechte kwa-
liteit kan het apparaat de duur van het onderzoek 
verlengen van 5 minuten tot maximaal 59 minuten. 

Aan het eind van het onderzoek wordt de CTG-
registratie direct door het apparaat gestuurd voor 
interpretatie door gekwalificeerd medisch personeel. 
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Pregnabit Pro is een medisch hulpmiddel dat te ko-
op is voor consumenten en aan de patiënte uitgele-
end kan worden door een medische instelling, een 
arts die de zwangerschap opvolgt of een verloskun-
dige. 

Ongeacht hoe Pregnabit Pro gebruikt wordt, moet 
de patiënte regelmatig de arts of verloskundige ra-
adplegen en alle onderzoeken uitvoeren die zij aan-
raden. Pregnabit Pro is een diagnostisch apparaat 
dat geselecteerde foetale en maternale parameters 
registreert (foetale hartslag, myometriale contrac-
ties, foetale beweging, maternale hartslag) zoals 
aangegeven in de gebruiksaanwijzing. 

Hoe werkt Pregnabit Pro? 

Pregnabit Pro maakt het mogelijk veilig de foetale 
hartslag te meten (FHR transducer), de samentrek-
king van de baarmoeder te registreren (TOCO 
transducer), foetale bewegingen te tellen (FMM) en 
de hartslag van de moeder te registreren (hartslag 
en saturatie clip – pulse oximeter). De geregistreer-
de meetgegevens maken professionele CTG-
diagnostiek op afstand mogelijk, d.w.z. tele-CTG-
onderzoek. 

De patiënte in het derde trimester van de zwanger-
schap krijgt een Pregnabit Pro set en training in het 
gebruik ervan. De Pregnabit Pro test wordt door de 
patiënte uitgevoerd volgens de instructies van de 
medisch deskundige, met een vaste frequentie en 
op voorgestelde tijden en situaties. 
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Een eenmalig onderzoek met behulp van Pregnabit 
Pro duurt 30 minuten. Na afloop worden de meetge-
gevens door de patiënte draadloos naar het tele-
medisch platform gezonden, waar gekwalificeerd 
medisch personeel de binnenkomende CTG opna-
men voortdurend analyseert. 

Zo nodig neemt het personeel telefonisch contact 
op met de patiënte om haar te adviseren over de te 
nemen maatregelen. 

De originele Pregnabit Pro set bevat alle onderdelen 
die nodig zijn om een compleet CTG-onderzoek uit 
te voeren. 
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Waarschuwingen  

OPGELET!  
Vóór het eerste zelfstandige gebruik van het Pregnabit 
Pro apparaat moet deze gebruiksaanwijzing grondig gele-
zen worden.  

! Men dient de raad op te volgen van de medische deskun-
digen die het Pregnabit Pro apparaat uitlenen. 

! Het onderzoek moet onmiddellijk na voltooiing naar het 
telemedisch platform geüpload worden. 

! Pregnabit Pro vervangt geen medische consulten in 
een medische instelling of een ziekenhuisbehandeling 
wanneer dit wordt aangegeven door de gezondheid-
stoestand van de patiënte. 

! Als je gezondheid of welzijn snel verslechtert, moet 
onmiddellijk advies van een arts of verloskundige 
gevraagd worden, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
gaan of het alarmnummer 112 bellen in Nederland en 
112 of 101 in België. 

! Zelfinterpretatie van de tele-CTG registratie en zelfbe-
handeling kunnen gevaarlijk zijn voor zowel de patiënte 
als de foetus. 

! Pregnabit Pro is niet bedoeld om foetale afwijkingen te 
diagnosticeren. 

! Langdurig gebruik van het apparaat kan leiden tot hui-
dirritatie. 

! Bij irritatie of een allergische reactie op een van de be-
standdelen van Pregnabit Pro, stop onmiddellijk met 
testen en neem contact op met de arts of verloskundige. 

! Voer niet meer dan 3 onderzoeken per dag uit of meer 
dan twee opnamen van 30 minuten kort na elkaar, tenzij 
een medisch deskundige anders adviseert. 

! Er moet een mobiel of wifi-netwerk beschikbaar zijn om 
de test te starten. Als dit niet beschikbaar is kan het ap-
paraat niet gebruikt worden. Als tijdens een onderzoek 
de toegang wegvalt, probeert het apparaat de communi-
catie te herstellen; het medisch personeel kan voortdu-
rend reageren op vertraagde transmissie van resultaten. 
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In dit geval moet het onderzoeksverslag geüpload wor-
den zodra toegang tot het mobiele netwerk beschikbaar 
is. ! Het is niet aan te bevelen het apparaat te gebruiken 
op plaatsen waar de werking van een GSM zender elek-
tromagnetische storingen kan veroorzaken, die storing 
van andere elektronische en medische apparatuur tot 
gevolg kunnen hebben (b.v. in vliegtuigen, intensive care 
units, in de buurt van infuuspompen en gevoelige dia-
gnostische apparatuur). 

! Gebruik het toestel niet in de buurt van andere produc-
ten met sterke elektromagnetische velduitstoot. 

! Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen onder-
delen, in het bijzonder de FHR en TOCO transducers en 
de pulse oximeter, zoals beschreven in het hoofdstuk 
"Pregnabit Pro onderdelen". 

! Als tijdens het onderzoek geen pulse oximeter voor de 
moeder wordt gebruikt, kan het gebeuren dat niet wordt 
opgemerkt dat de FHR transducer per ongeluk de mater-
nale hartslag meet in plaats van de foetale hartslag. Dit 
kan geïnterpreteerd worden als foetale bradycardie en 
kan leiden tot een verkeerde diagnose van de toestand 
van de foetus, onnodige stress en een bezoek aan de 
medische instelling. 

! Transducers zijn medische sensoren die gevoelig zijn 
voor beschadiging. Tik met de vinger niet op de FHR 
transducer en druk niet op de TOCO transducer  

! . Beschadiging van de transducers 
kan foutieve opnamen tot gevolg hebben. 
! De TOCO en FHR transducers 
! moeten na elk onderzoek ontsmet worden. Gebruik hie-

rvoor de ontsmettingsdoekjes die bij Pregnabit Pro ge-
leverd worden. Het gebruik van andere transducer  

! -schoonmaakmiddelen is niet aan te bevelen. 
! Gebruik voor het onderzoek de echogel, die deel uitma-

akt van de Pregnabit Pro set of een andere gel voor 
echografie. De gel mag alleen op de FHR transducer  
aangebracht worden, op het binnenoppervlak ervan dat 
in contact komt met de huid op de buik. 
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! Het apparaat bevat een oplaadbare lithium-polymeer 

accu. Maak de behuizing van het apparaat niet los en 
maak de batterij niet los of doorboor hem niet. Laad de 
accu niet op als deze uit het apparaat verwijderd is. 

! Een tele-CTG-onderzoek kan niet worden uitgevoerd 
terwijl Pregnabit Pro aan het opladen is. Als de oplader 
tijdens het onderzoek wordt aangesloten, schakelt het 
apparaat uit. 

! Gebruik geen beschadigde onderdelen van Pregnabit Pro 
set. Neem in geval van schade of een vermoeden van 
schade contact op met de fabrikant. 

! Voer de test niet uit in water en stel het apparaat, met 
inbegrip van de transducers en andere elektronische 
onderdelen, niet bloot aan vocht of water. 

! Voer het onderzoek niet buitenshuis uit. 
! Breng geen wijzigingen aan aan de Pregnabit Pro set, 

pulse oximeter. Gebruik geen verlengkabels, adapters of 
verloopstekkers om de transducers en/of de stroomvoor-
ziening aan te sluiten. Sluit geen computer of randappa-
ratuur zoals externe drives, smartphones, enz. aan op 
één van de aansluitingen. 

! Open de behuizing van Pregnabit Pro niet. Veranderin-
gen of afstellingen mogen alleen door de fabrikant of 
door een door de fabrikant erkend servicecentrum wor-
den uitgevoerd. 

! Verbind de transducerset niet met andere apparaten. 
! Sluit geen andere transducers aan op het apparaat dan 

deze welke bij Pregnabit Pro worden geleverd. 
! GEVAAR – gevaar voor kinderen: kinderen mogen geen 

toegang hebben tot de transducerset of de bijgeleverde 
oplaadkabel. 

! GEVAAR – gevaar voor kinderen: kinderen mogen geen 
toegang hebben tot het flesje met de gel voor echogra-
fie. Er is gevaar voor inslikken van de gel, gel in de ogen 
krijgen, enz.! 

! Stel het apparaat of de onderdelen van de set niet bloot 
aan extreem lage of hoge temperaturen. 
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! Stel het apparaat of de onderdelen van de set niet lang-
durig bloot aan zonlicht, want dat kan het beeldscherm 
beschadigen en/of het materiaal van de behuizing aan-
tasten. 

! Bescherm het apparaat tegen veel stof, want hierdoor 
kunnen de transducers het elektrisch contact met het 
apparaat en/of de USB oplader met het apparaat verlie-
zen. 

! Bescherm het apparaat tegen ongeoorloofde toegang 
door kinderen, huisdieren, knaagdieren enz. want dit kan 
leiden tot beschadiging van het apparaat. 

! Ernstig incident met een hulpmiddel moet worden ge-
meld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waar de gebruiker of de patiënte verblijft. 

 

Adviezen voor het gebruik 

Controleer na het uitpakken of het product alle on-
derdelen bevat zoals beschreven in het hoofdstuk 
ONDERDELEN VAN DE SET van de Pregnabit Pro. 

Als gel, ontsmettingsdoekjes, of buikbanden bij-
gevuld moeten worden, neem dan contact op met 
de arts of de medische instelling die het hulpmiddel 
verstrekt heeft. 

Het is aan te bevelen het apparaat te bewaren en te 
vervoeren in de koffer die bij Pregnabit Pro wordt 
geleverd. Ze is bedoeld om het apparaat tegen me-
chanische beschadiging te beschermen. 

De nominale bedrijfstemperatuur van het apparaat 
is 20°C. 

Als het apparaat tijdens transport of opslag afkoelt 
of oververhit raakt, duurt het ongeveer 10 minuten 
voor het zijn nominale temperatuur bereikt heeft. 

Pregnabit Pro moet vóór het eerste gebruik volledig 
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opgeladen zijn. 

Gebruik alleen de bij de Pregnabit Pro geleverde 
oplader om het apparaat op te laden. 

Als de pulse oximeterclip niet reageert op pogingen 
hem aan te zetten, kan dat erop wijzen dat de bat-
terijen vervangen moeten worden. Gebruik 2 AAA 
1.5V alkaline batterijen. 

De buikbanden zijn herbruikbaar, met als doel één 
set per patiënte. 

Na gebruik moeten de buikbanden weggegooid wor-
den. 

Als de buikbanden vuil worden, is het aan te bevelen 
ze met de hand te wassen met wasmiddel op 30°C. 

Adviezen voor het testverloop 

Tijdens het tele-CTG-onderzoek moet de patiënte 
een opgeladen telefoon bij zich hebben, waarvan 
het nummer tijdens de registratie op het teleme-
disch platform werd ingevoerd. 

De patiënte kan haar telefoonnummer veranderen 
in de account instellingen op haar profiel op het 
platform. 

Het is aan te bevelen het onderzoek in een half li-
ggende houding uit te voeren, bij voorkeur op de 
linkerzij. Het is niet aan te bevelen tijdens het onde-
rzoek plotselinge bewegingen te maken of te gaan 
staan of lopen. 

Het is aan te bevelen bij elk onderzoek de materna-
le pulse oximeter te gebruiken. 

Het registreren van de maternale hartslag maakt 
het mogelijk foutieve detectie van het maternale 
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hartsignaal door de FHR transducer en de verkeerde 
interpretatie ervan als een te lage foetale hartslag 
uit te sluiten. 

Gebruik voor het onderzoek de gel die bij Pregnabit 
Pro set wordt geleverd of een andere gel voor echo-
grafie. De gel mag alleen op de FHR transducer wor-
den aangebracht en alleen op het binnenoppervlak 
van de transducer dat in contact komt met de bui-
khuid. Breng geen gel aan op de TOCO transducer. 
Zorg ervoor dat de gel niet over de houdbaarheidsda-
tum heen is. De houdbaarheidsdatum staat op de 
gelverpakking. Als de houdbaarheidsdatum over-
schreden is, mag deze gel niet gebruikt worden. 

Beweeg de FHR transducer langzaam over het bui-
koppervlak om het gebied te vinden waar de foetale 
hartslag het luidst en duidelijkst is. Dit zal meestal in 
het onderste deel van de buik zijn. De hartslagwaarde 
moet ook zichtbaar zijn op het scherm van het appa-
raat. Zoek een geschikte plaats tot de FHR waarde op 
het scherm van het apparaat wordt getoond en ge-
handhaafd en het FHR transducer-pictogram van 
oranje in groen verandert, maak dan de FHR transdu-
cer vast met de daarvoor bestemde buikband. 

Tijdens het onderzoek waarschuwt het apparaat de 
patiënte om de plaatsing van de FHR transducer te 
corrigeren als een slechte signaalkwaliteit wordt 
ontdekt. 

De plaats van de FHR transducer moet dan veranderd 
worden. 

De TOCO transducer moet op de bovenbuik geplaatst 
worden en met een buikband vastgezet worden. Het 
Pregnabit Proa apparaat voorziet in een automati-
sche reset van de TOCO transducer bij de start van 
een tele-CTG-onderzoek, maar als men niet zeker is 
van de TOCO waarde die op het scherm verschijnt, 
kan de transducer handmatig worden herstart door 
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op het TOCO symbool (baarmoedersymbool) op het 
scherm te drukken en de herstart te bevestigen.  

Vergeet niet de FMM marker in te drukken – het vo-
etsymbool op het scherm van het apparaat of van de 
knop met de voetafbeelding, telkens als je de bewe-
gingen van de foetus voelt. 

Val niet in slaap tijdens een CTG-onderzoek. Dit kan 
leiden tot vertraging bij het verzenden van het onde-
rzoek en geen vastlegging van foetale bewegingen. 

Het onderzoek wordt tijdens de opname verzonden. 
Bij een netwerk van goede kwaliteit is de transmis-
sievertraging ongeveer 2 minuten. Als de verbinding 
beperkt is, kan de vertraging langer zijn. In extreme 
gevallen kan het onvermogen om gegevens door te 
zenden te wijten zijn aan de operator of het netwerk, 
waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is. 

Het uitschakelen van de apparatuur kan op twee ma-
nieren gebeuren. Na afloop van het onderzoek en het 
openen van het hoofdmenu, kies je de "beëindig en 
schakel het apparaat uit" knop of door de ON/OFF 
knop ongeveer 2-3 seconden ingedrukt te houden en 
de "Shutdown" optie te kiezen. 

Nauwkeurigheid van de meetfunctie  

Pregnabit Pro bepaalt de foetale hartslag van 70 tot 
240 slagen/min met een nauwkeurigheid van ±4 
slagen/min. Het bereik van de maternale hartslag is 
25 tot 250 slagen/min, met een nauwkeurigheid van 
±2 slagen/min. De gevoeligheid van het opsporen 
van het samenvallen van het maternale en het foe-
tale ritme is 84,1%. 

Berichten 

Pregnabit Pro geeft belangrijke informatie door 
middel van hoorbare, visuele en trilsignalen. 
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Gebeurtenis LED werking   

Starten van het apparaat  paars – statisch   

Pre-logon foutscherm – gsm ontbreekt  rood – statisch   

Pre-logon foutscherm – configuratiefout  rood – statisch   

Pre-logon foutscherm – ontladen batterij  rood – statisch   

Pre-logon foutscherm – apparaatscherm inactief  rood – statisch   

Pre-logon foutscherm – apparaat geblokkeerd bij 
configuratie  rood – statisch   

Update-scherm  oranje – langzame pulsatie ("adempatroon") 
lichtintensiteit is een sinusgolf van 0.5 Hz   

Bericht over de update-status  groen – statisch  

Bereid je voor op het onderzoek – verificatie-
scherm voor transducer-aansluiting – geen 
transducers 

oranje – statisch   

Bereid je voor op het onderzoek – verificatie-
scherm voor transducer-aansluiting  groen – statisch  

"TEST"- scherm vóór de aanvang van het onderzo-
ek na het beëindigen van de vragenlijst – geen 
transducers  

oranje – statisch   

"TEST"- scherm vóór de aanvang van het onderzo-
ek na het beëindigen van de vragenlijst groen – statisch  

Onderzoek  paars – langzame pulsatie ("adempatroon") 
lichtintensiteit is een sinusgolf van 0.5 Hz   

Popup over zwak FHR signaal oranje – statisch   

Popup over loskoppelen van TOCO transducer  oranje – statisch   

Popup over loskoppelen van FHR transducer  oranje – statisch   

Popup over gebrek van signaal van SpO2  oranje – statisch   

Popup – ritme van de moeder en het kinder vallen 
samen  oranje – statisch   

Popup wanneer gebruiker abreken onderzoek kiest  oranje – statisch   

Popup – onderzoek verlengd met 5 min.  groen – statisch  

Verzending van gegevens na afbreken van het 
onderzoek door gebruiker  groen – statisch  

Einde van het onderzoek en verzending van de 
gegevens (als er vertragingen in voorkwamen)  groen – statisch  

Einde van de verzending van de gegevens – 
scherm met mogelijkheid om naar het hoofdmenu 
terug te keren  

groen – statisch  

Aansluiten van de oplader als voorbereiding op 
een onderzoek of een onderzoek  rood – statisch   
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Geluidssignaal Trilsignaal 
Speelt de audio (29713997_smartphone- alarm-clock
-melody_by_eskoma_preview.mp3) gedurende 2 sec 
af.  

Enkele trilling 500 ms  

Speelt de audio (27257413_bell_by_prosoundfx_ 
preview.mp3) af samen met het geluid van de FHR 
transducer  

geen  

Speelt de audio (27257413_bell_by_prosoundfx_ 
preview.mp3) af samen met het geluid van de FHR 
transducer  

geen  

Speelt de audio (27257413_bell_by_prosoundfx_ 
preview.mp3) af samen met het geluid van de FHR 
transducer  

geen  

Speelt de audio (27257413_bell_by_prosoundfx_ 
preview.mp3) af samen met het geluid van de FHR 
transducer  

geen  

Speelt de audio (27257413_bell_by_prosoundfx_ 
preview.mp3) af samen met het geluid van de FHR 
transducer  

geen  

geen  geen  

Speelt de audio (28494315_i-hear-bells-logo-
ident_by_pablikmm01_preview.mp3)  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

geen  geen  

geen  geen  

geen  geen  

geen  geen  

weergave van geluid uit de transducer  geen  

Speelt de audio (28417825_soft-bell-
sound_by_grach_preview.mp3) af samen met het 
geluid van de FHR transducer  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (28417825_soft-bell-
sound_by_grach_preview.mp3) af samen met het 
geluid van de FHR transducer  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (28417825_soft-bell-
sound_by_grach_preview.mp3) af samen met het 
geluid van de FHR transducer  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (28417825_soft-bell-
sound_by_grach_preview.mp3) af samen met het 
geluid van de FHR transducer  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (28417825_soft-bell-
sound_by_grach_preview.mp3) af samen met het 
geluid van de FHR transducer  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (28417825_soft-bell-
sound_by_grach_preview.mp3) af samen met het 
geluid van de FHR transducer  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (28494315_i-hear-bells-logo-
ident_by_pablikmm01_preview.mp3)  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (28494315_i-hear-bells-logo-
ident_by_pablikmm01_preview.mp3)  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Odtwarza dźwięk (28494315_i-hear-bells-logo-
ident_by_pablikmm01_preview.mp3)  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (29583774_notification-text-alarm-
sound_by_mrcloudsounds_preview.mp3) af  

Enkele trilling 500 ms (3 keer herhaald 
bij 1Hz)  

Speelt de audio (27257413_bell_by_prosoundfx_ 
preview.mp3) af samen met het geluid van de FHR 
transducer  

geen  
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Verklaring van de gebruikte afkortingen en be-
grippen  

In deze gebruiksaanwijzing gebruikte afkortin-
gen: 

CTG – Cardiotocografie 

tele-CTG – tele-cardiotocografie 

FHR transducer – transducer die de foetale hartslag meet (Eng. 
Fetal Heart Rate) 

TOCO transducer – transducer die de samentrekking van de baarmo-
eder meet (Eng. Tocodynamometer) 

FMM marker – foetale bewegingsmarker (Eng. Fetal Movement 
Marker) 

SN – serienummer (Eng. Serial Number) 

In deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrippen: 

Patiënte/zwangere/moeder – verwijst naar een vrouw in het der-
de trimester van de zwangerschap die tele-CTG-onderzoek onder-
gaat met het Pregnabit Pro apparaat. 

Foetus – een foetus in het derde trimester van de zwangerschap 
die met het Pregnabit Pro apparaat onderzocht wordt. 

Arts/verloskundige/medisch deskundige – beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg die Pregnabit Pro gebruiken of verhuren. 

CTG-onderzoek – een onderzoek van de foetale hartslag en de 
samentrekkingsactiviteit van de baarmoeder om vroegtijdige foeta-
le gezondheid en levensbedreigende situaties te helpen opsporen. 

Tele-CTG-onderzoek – telemedisch CTG, d.w.z. een onderzoek 
waarbij een CTG-verslag op afstand geanalyseerd wordt door een 
medisch deskundige. 

Telemedisch platform – een telemedisch platform waar verslagen 
van tele-CTG-onderzoeken en de beschrijvingen daarvan door 
medisch personeel verzameld en gearchiveerd worden. 

Medische instelling – elke (openbare of niet-openbare) instelling 
voor gezondheidszorg. 
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Verklaring van de gebruikte symbolen  

Symbolen die op het Pregnabit Pro scherm ge-
bruikt worden:  

Symbolen op de beoordelingssticker van het Pre-
gnabit Pro apparaat en de transducers:  

 Laadniveau van de accu  

 Ontvangst  mobiele telefoons  

 Fabrikant 

 Produktiedatum 

 Serienummer van het apparaat 

 Waarschuwing, zie bijgevoegde documenten 

 Lees  de gebruiksaanwijzing 

 
Bescherm tegen vocht – dompel het product niet 
onder in water, bescherm het tegen regen 

 Alleen voor binnengebruik 

 Apparaat van beschermingsklasse III 

 Draadloze connectiviteit 

 Niet weggooien samen met ander afval. 

 Het product kan gerecycled worden 

 
IP aanduiding, beschermingsgraad die de behuizing 
biedt 

 Toepassingsgedeelte type BF 

 Toepassingsgedeelte type B 

 Ga te werk volgens de gebruikersaanwijzing 

 Medisch apparaat 
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Onderdelen van de Pregnabit Pro set  

De Pregnabit Pro set bevat alle onderdelen die nodig 
zijn om een compleet tele-CTG-onderzoek uit te voe-
ren. 

De Pregnabit Pro set bestaat uit de volgende onderde-
len: 

Het Pregnabit Pro apparaat – De centrale eenheid van het appa-
raat, die gebruikt wordt om het apparaat te besturen, gegevens 
te verzamelen en door te geven aan het Pregnabit Platform. 

FHR transducer – Echografische transducer die de foetale hart-
slag meet. Aangesloten op het Pregnabit Pro apparaat met be-
hulp van een speciale tip. 

TOCO transducer – Tocodynamische transducer die mechanisch 
de samentrekkingsactiviteit van de baarmoeder meet. Aangeslo-
ten op het Pregnabit Pro apparaat met behulp van een speciale 
tip. 

Pulse oximeter – een clip die de hartslag van de patiënte meet. 
De clip wordt aan de wijsvinger gedragen, met het schermpje 
naar boven. De clip is draadloos in het toestel geïntegreerd. 

Oplader – Oplader met speciale stekker om het apparaat op te 
laden. 

Buikbanden voor transducers – Set banden (2 stuks) om tijdens 
het onderzoek transducers op de buik van de patiënte te bevesti-
gen. 

Potje met gel voor echografi-
sch onderzoek – De gel wordt  
aangebracht op het binne-
noppervlak van de FHR transdu-
cer. 

Ontsmettingsdoekjes – Een 
pak wegwerpdoekjes om 
transducers en handen te 
ontsmetten. Aanbevolen wordt 
om de transducers na elke on-
derzoek te ontsmetten. 

Instructies Met Afbeeldingen 
Gebruiksaanwizjing 
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HOE HET TOESTEL TE GEBRUIKEN – AUTORI-
SATIE EN INLOGGEN 

Vereisten voor het gebruik van het apparaat   

Voordat men het Pregnabit Pro apparaat kan gebruiken, 
moet een account worden aangemaakt op het Pregnabit 
platform. Een account kan zowel door de patiënte als door 
medisch personeel aangemaakt worden. De patiënte moet 
een gebruikersnaam en wachtwoord voorbereiden waar-
mee ze op het platform inlogt, of ze krijgt een PIN code 
van medisch personeel. Deze zullen nodig zijn om in te 
loggen op het Pregnabit Pro apparaat. 

Als de patiënte het wachtwoord niet meer weet, kan ze 
gebruik maken van de wachtwoord reset-optie op het Pre-
gnabit Pro apparaat of op het platform. Een gedetailleerde 
instructie om het wachtwoord te resetten vindt men in het 
gedeelte Inloggen. Als de patiënte de pincode niet meer 
weet, moet ze contact opnemen met de zorgverlener die 
haar het apparaat heeft meegegeven. 

Belangrijk 

Inloggen met een andere inlognaam en wachtwoord dan 
de eigen is ten strengste verboden, want dat kan leiden tot 
een verkeerde interpretatie van de onderzoeksresultaten 
en een ernstig medisch risico inhouden. 

We bevelen aan om tijdens het onderzoek je mobiele tele-
foon bij de hand te houden, zodat het medisch personeel 
tijdens het onderzoek contact kan opnemen. 

Het apparaat inschakelen  

Het apparaat wordt aan- en uitgezet met de O toets aan de 
linkerkant van het apparaat. Bij het inschakelen licht de golf 
onder het apparaatscherm roze op en na ongeveer 30 secon-
den 
ver-  Waarschuwing: als na het uitpakken blijkt dat 

het apparaat beschadigd is of de set onvolledig 
is, neem dan contact op met de bruikleengever 
of de fabrikant. 
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schijnt het welkomstscherm. Vervolgens verschijnt het 
inlogscherm. 

Als de golf onder het scherm niet oplicht bij het inscha-
kelen, kan het zijn dat het apparaat helemaal ontladen 
is, in welk geval het aan de lader moet worden aange-
sloten. 

Bij het opstarten van het apparaat worden de verbin-
ding met het gsm netwerk, de status van het apparaat, 
het oplaadniveau van de accu, de juiste werking en de 
software versie gecontroleerd. Als er problemen zijn 
met de werking van het apparaat, verschijnt daarover 
informatie op het scherm. Lees de berichten en volg de 
weergegeven instructies. 

Verbinding met het gsm-netwerk. 
Als de verbinding niet sterk/stabiel genoeg is, verschijnt 
er een bericht op het scherm. 

Verbinding met het wifi-netwerk 
Het apparaat kan verbinding maken met een wifi-
netwerk, dat een alternatief is voor een gsm-
verbinding. Om verbinding te maken met een wifi-
netwerk, klik je op het wifi-pictogram links boven in het 
scherm. Een venster met netwerkinstellingen verschijnt 
op het scherm. Kies de AAN toets om naar netwerken 
te zoeken. Het apparaat zoekt automatisch naar be-
schikbare netwerken. Kies het netwerk dat je wilt ge-
bruiken en voer het toegangswachtwoord in, indien 
nodig. Bevestig je netwerkkeuze door op de knop VER-
BINDEN te klikken. Het gekozen netwerk is zichtbaar 
als het huidige netwerk. Om de wifi-instellingen te ver-
laten, kies je de SLUITEN knop onderaan het scherm. 
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Belangrijk: 
Het verslag van het onderzoek wordt tijdens het on-
derzoek naar het telemedisch platform gestuurd. Het 
is daarom belangrijk dat de verbinding met het gsm/
wifi netwerk tijdens het hele onderzoek gehandhaafd 
blijft. Als de verbinding zwak of onstabiel is, probeer 
dan naar een plaats te gaan waar de dekking van het 
gsm/wifi-netwerk goed genoeg is en voer het onde-
rzoek daar uit. 

Software-update 
Als je het apparaat aanzet, kan op het scherm van 
het apparaat een bericht verschijnen dat er een nieu-
we softwareversie beschikbaar is. 

Download de update en stem daarna in met de instal-
latie ervan. 

Nadat de update voltooid is, start het systeem opnie-
uw op. 
Log dan opnieuw in op het systeem met de gegevens 
van de eerste keer inloggen. 

Laadniveau van de accu. 
De accu van het toestel moet volledig opgeladen zijn 
voordat het onderzoek begint. Ga te werk volgens de 
instructies op het scherm. Als de accu niet volledig 
opgeladen is, zet je het apparaat uit en sluit je het 
aan op de oplader. 

Apparaat geblokkeerd 
De software van het apparaat kan op afstand worden 
bijgewerkt. Neem contact op met de fabrikant of de 
dienstverlener om te weten te komen wanneer het 
werk voltooid zal zijn en het apparaat weer klaar is 
voor gebruik. 

Apparaat inactief 
Het apparaat kan defect raken en moet dan mis-
schien vervangen worden. Neem contact op met de 
fabrikant voor verdere instructies. 
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Informatie over sommige problemen kan direct op 
het scherm getoond worden. Als zulke informatie 
verschijnt, lees die dan en neem contact op met de 
fabrikant voor instructies over hoe het probleem op 
te lossen. 

Voor de eerste keer inloggen 
 

PATIËNTE  

1. Inloggen met de inlognaam en het 
wachtwoord 

 
Voer je inlognaam en wachtwoord in. Dit is dezelfde 
inlognaam en wachtwoord die je gebruikt om in te 
loggen op het telemedisch platform. 

Als het wachtwoord vergeten is, klik dan op de link – 
ik kan niet inloggen. Na het invoeren van het e-
mailadres wordt een link om het wachtwoord te re-
setten naar het bij de registratie opgegeven e-
mailadres gestuurd. Om het wachtwoord te veran-
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deren moet de gebruiker inloggen op het platform 
(dit kan op een computer of op een telefoon). Ve-
randeren van wachtwoord is niet mogelijk op het 
apparaat. Neem contact op met je zorgverlener als 
je je e-mailadres vergeten bent. 

2. Inloggen met behulp van de pincode  
 
Klik op de link Inloggen door de pincode  en voer 
vervolgens de 6-cijferige pincode in die u ontvangen 
hebt van het medisch personeel. 

PROFESSIONELE GEBRUIKER  

Inloggen in apparaten waaraan de status "Voor de 
arts" is toegekend (vereiste configuratie in het tele-
medisch platform).  

1. Inloggen met de inlognaam en het 
wachtwoord 
 
Voer je inlognaam en wachtwoord in. Dit is dezelfde 
inlognaam en wachtwoord die je gebruikt om in te 
loggen op het telemedisch platform. 

2. Inloggen met behulp van de pincode   
 
Geef de 4-cijferige pincode in die je op het teleme-
disch platform gekregen hebt. 
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TRAINING 

Vóór gebruik vertrouwd raken met de onderzoeks-
procedure en het apparaat is essentieel voor een 
correcte uitvoering van het onderzoek. Hiervoor is 
het nodig de trainingsvideo te bekijken die op het 
scherm van het toestel verschijnt als je voor de eer-
ste keer inlogt. Na afloop van de training bevestig je 
het doorlopen van de training door dit op het 
scherm van het apparaat te bevestigen.  

Belangrijk  
De training verschijnt bij de eerste keer dat je op het 
apparaat inlogt. Je kunt op elk moment terugkeren 
naar de training, die toegankelijk is via het 
hoofdmenu. De training moet herhaald worden als 
er een groot tijdsverschil is tussen de onderzoeken 
en als er twijfels zijn over het gebruik van het appa-
raat. 

Opnieuw inloggen  
Bij opnieuw inloggen onthoudt het besturingssyste-
em de inlognaam en het wachtwoord. Na het in-
schakelen van het apparaat verschijnt de startpagi-
na op het scherm. Nadat je op de knop Zich voorbe-
reiden op het onderzoek geklikt hebt, kun je verder 
gaan met het aansluiten van de transducers.  

VOORBEREIDING OP HET BEGIN VAN HET 
ONDERZOEK – PATIËNTE  
Aansluiting en bediening van  
de randapparatuur  
Het apparaat is uitgerust met drie randapparaten, 
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nl. Transducers en een pulse oximeter. 
De transducers worden op het Pregnabit Pro appara-
at aangesloten via poorten die zich op de bovenkant 
van het apparaat bevinden. De transducers moeten 
zo in de kleurgemarkeerde  poorten gestoken wor-
den dat de druppelmarkering bovenaan zit. Druk de 
uiteinden van de transducers stevig aan. 
 
Verbind de FHR transducer met de witte poort, de 
TOCO transducer met de grijze poort. . 

FHR transducer  
Echografische transducer die de foetale hartslag 
meet. 

TOCO transducer  
Tocodynamische transducer die mechanisch de sa-
mentrekkingsactiviteit van de baarmoeder meet.  

Tijdens de training werd overgebracht hoe de ran-
dapparatuur op de juiste manier bevestigd, gepla-
atst en gebruikt moest worden. Maar bij twijfel kun 
je altijd teruggrijpen naar de training door op het 
pictogram (i) in de bovenste navigatiebalk te klik-
ken.  

pulse oximeter 

Dit is een klein elektronisch medisch apparaat dat 
gebruikt wordt om de hartslag en de zuurstofverza-
diging van het bloed, of te wel saturatie (SpO2), te 
meten. 

 
Het pictogram stelt de TOCO transducer voor en geeft de 
samentrekkingsactiviteit van de baarmoeder tijdens het 
onderzoek aan.  

 Het pictogram stelt de foetale hartslag voor en verwijst 
naar de FHR transducer.  

 Het pictogram stelt de hartslag van de moeder voor en 
verwijst naar de pulse oximeter.  
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Test van de randapparatuur  
 
Nadat je op Zich voorbereiden voor het onderzoek 
geklikt hebt, begint het apparaat met een poging 
om de randapparatuur aan te sluiten. Het systeem 
geeft aan of de transducers  met het apparaat ver-
bonden zijn en juist geplaatst zijn. De gereedheid 
van het apparaat wordt aangegeven doordat de 
kleur van de pictogrammen te veranderen van grijs 
naar groen.  

 
Als er zich een probleem voordoet met de verbin-
ding tussen het apparaat en de transducers, wordt 
het pictogram van de transducer die het probleem 
veroorzaakt rood. Daardoor geeft het systeem aan 
welke transducer opnieuw verbonden moet worden. 
Om dit te doen maak je de transducer los van het 
apparaat en sluit je hem weer aan. Als de verbinding 
goed is, moet het pictogram weer groen worden. 

Als het pictogram oranje wordt, is het bijbehorende 
randapparaat goed aangesloten, maar de plaatsing 
van het randapparaat maakt het onmogelijk het 
onderzoek goed uit te voeren. Het randapparaat 
moet zo lang gemanoeuvreerd worden, tot de 
transducer groen kleurt. 

Belangrijk  
Als het opnieuw aansluiten of herpositioneren van 
het randapparaat niet tot verbetering leidt en een 
van de pictogrammen oranje of rood is, neem dan 
contact op met het medisch personeel.  

Contextinformatie van het onderzoek  

Als je klaar bent met het aansluiten van de  transdu-
cers, neem je de houding aan waarin het onderzoek 
zal plaatsvinden. Je moet een comfortabele hou-
ding aannemen, zodat er tijdens het onderzoek ge-
en ongemak ontstaat. 
Je moet nog een paar vragen beantwoorden voordat 
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het onderzoek kan beginnen. 
Het systeem toont opeenvolgende schermen met 
vragen. Beantwoord deze zo nauwkeurig mogelijk. 
Als het niet mogelijk is nauwkeurige informatie te 
geven, dan moet je bij benadering aangeven. 
Belangrijk 

Waarom moeten deze vragen beantwoord worden? 
Bij de analyse van het signaal van een CTG-
onderzoek moet met veel factoren rekening gehou-
den worden, b.v. de hoeveelheid ingenomen vloei-
stoffen of de tijd sinds de laatste maaltijd kunnen 
de foetale activiteit en bewegingen beïnvloeden. 
Met de contextuele gegevens zal het voor ons me-
disch personeel veel gemakkelijker zijn het onderzo-
ek juist te interpreteren. 
 
Belangrijk 
Het is aan te bevelen het CTG-onderzoek uit te voe-
ren in een halfliggende houding, iets op je linkerzij. 
Vergeet niet je blaas vóór het onderzoek te legen, 
zodat je niet gedwongen wordt het onderzoek af te 
breken. 

VOORBEREIDING OP HET BEGIN VAN HET 
ONDERZOEK – BEROEPSGEBRUIKER  
Nadat je op het toestel bent ingelogd, heb je de 
keuze tussen een standaard tele-CTG-onderzoek of 
een test-onderzoek.  
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Onderzoek 
 
Na de keuze voor de optie Snel onderzoek, kan de 
beroepsmatige gebruiker een notitie invoeren, die 
op het Pregnabit platform op het tabblad onderzo-
eken getoond wordt. Je volgt dan de standaardpro-
cedure voor het voorbereiden van een onderzoek, 
zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing op bla-
dzijden 28-31. Na afloop van deze fase kun je een 
korte vragenlijst over de gezondheid van de patiën-
te invullen of met het onderzoek beginnen. 
 
Testonderzoek 
 
Deze optie dient om de werking van het apparaat te 
controleren (alleen gebruiken met een fictieve pa-
tiënte!). Na de keuze voor de optie Test-onderzoek 
moet gekozen worden of de opname van het onde-
rzoek op het telemedisch platform moet worden 
weergegeven als een te evalueren test of als een 
niet te evalueren test. Volg de standaard voorberei-
dingsprocedure voor het onderzoek, beschreven in 
dit handboek op blz. 28-31, en start dan het onde-
rzoek. 
 
UITVOEREN VAN HET CTG-ONDERZOEK  

Bevestigen van banden en transducers 

Plaats de buikbanden voor de transducers (2 stuks) 
op een vlakke ondergrond. 
De buikbanden moeten evenwijdig aan elkaar onder 
de rug van de patiënt worden gelegd op een afstand 
van ca. 20 cm, zodat de ene op lendehoogte ligt en 
de andere ca. 20 cm hoger. De patiënt moet in een 
comfortabele houding op de uitgevouwen banden 
gaan liggen. Het wordt aangeraden iets op de linker-
zij te gaan liggen. 
Maak de buikband vast aan de transducer door het 
uitstekende deel van de transducer door één van de 
gaten van de band te steken. Het is handig de bu-
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ikband alvast aan één kant vast te maken voordat je 
de transducer over de buik gaat bewegen om deze 

op een geschikte positie vast te zetten. Wanneer je 
een goed signaal hebt verkregen, kun je dan met 
één hand de buikband verder vastmaken zonder de 
positie van de transducer te veranderen.  
 
 
Het plaatsen van gel op de FHR transducer 
Gebruik voldoende gel om het hele oppervlak van 
de binnenkant (platte oppervlak) van de FHR 

transducer  grondig te bedekken. De gel moet 
ervoor zorgen dat de transducer goed contact ma-
akt met de buik van de patiënte. 
Wanneer de transducer tegen de buik wordt ge-
drukt, moet het hele contactoppervlak van de 
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transducer met de buik met gel bedekt zijn. 
Opgelet! 
Zorg ervoor dat de gel voor echografie niet over de 
houdbaarheidsdatum heen is. 
De houdbaarheidsdatum staat op de gelverpakking. 
Als de houdbaarheidsdatum van de gel overschre-
den is, gebruik hem dan niet meer. 
 
De foetale hartslag vinden, de transducer plaatsen en de 
banden vastmaken. 
Plaats de FHR transducer met de met gel bedekte 
binnenkant op de onderbuik en beweeg hem langza-
am over de onderbuik om de foetale hartslag te 
vinden. 
Dit kan een paar minuten duren. Volg hierbij de me-
tingen van de FHR transducer op het Pregnabit Pro 
scherm. 
 
Opgelet! 
Zoek de plaats waar het foetale hartgeluid duidelijk 
en luid is en maak de transducer daar vast. Als je 
moeite hebt het signaal te vinden, controleer dan of 
de gel het hele oppervlak van de FHR transducer 
bedekt en vul zo nodig bij. De optimale plaats om 
het foetale hartslagsignaal met de FHR transducer 
te detecteren kan iets verschillen van die in de ge-
bruiksaanwijzing, afhankelijk van de positie van de 
foetus. 
Als je baby in een bekken- of dwarspositie ligt, vraag 
je arts of verloskundige waar je de FHR transducer 
het beste op je buik kunt plaatsen. 
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De TOCO transducer plaatsen en de banden vastmaken 
Op de TOCO transducer wordt geen gel aangebracht. Je 
moet de TOCO transducer op de fundus van de baarmo-
eder plaatsen, dat is het bovenste deel van de buik, 
tussen de navel en de borst, en dan de buikband vast-
maken. 
De transducer moet plat tegen de buik liggen. De 
TOCO buikband moet matig aangespannen worden 
om te zorgen dat de transducer correct meet.  
 
Plaatsen van de pulse oximeter op de vinger   

De pulse oximeter is met Bluetooth in de Pregnabit Pro 
geïntegreerd. 
Plaats de pulse oximeter op je wijsvinger en activeer 
hem met de knop. 
Wacht na het plaatsen van de pulse oximeter tot het 
meetresultaat op zijn scherm verschijnt. 
Het meetresultaat bevat de volgende waarden:  
 
%SpO2 – de verzadigingswaarde (saturatie) van arterieel bloed met 
zuurstof,  

bpmRP – bloed polsslag,  

PI% – perfusie-index.  

Let tijdens het onderzoek alleen op de numerieke waar-
de die de polsslag aangeeft. 
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Starten en uitvoeren van het onderzoek  

Om het onderzoek te starten, klik je op de knop 
Start van het onderzoek. Het apparaat toont het 
onderzoeksscherm. Het scherm bevat alle informa-

tie over het onderzoek en biedt je de mogelijkheid 
tot interactie met het apparaat zoals nodig is om de 
gegevens te verschaffen die je nodig hebt. 

Belangrijk 
Het kan gebeuren dat het onderzoek om technische 
of medische redenen verlengd wordt. In dat geval 
wordt de informatie over de resterende onderzo-
ekstijd herberekend en veranderen de op het 
scherm getoonde tellergegevens. 
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Belangrijk 
Om foetale beweging aan te geven, druk je op de 
knop op het scherm van het apparaat of op de rech-
ter zijknop met de voetafbeelding. De keuze van de 
knop hangt alleen van jouw gemak als gebruiker af. 
Beide mogelijkheden om foetale bewegingen te 
markeren – op het scherm en op de zijkant van het 
apparaat – kunnen tijdens een enkel onderzoek ge-
bruikt worden. 

Belangrijk 
De getallen onder de pictogrammen die de transdu-
cers voorstellen geven de eigenlijke gegevens weer 
– maternale hartslag, foetale hartslag en samen-
trekkingen van de baarmoeder. 

De gegevens worden tijdens het onderzoek naar het 
telemedisch platform gestuurd, waar ze voortdu-
rend door het medisch personeel geanalyseerd wor-
den. Bij kwesties die opheldering behoeven, kan te-
lefonisch contact opgenomen worden met de per-
soon die het onderzoek uitvoert. 

Probleemoplossing tijdens het onderzoek 

Tijdens het onderzoek kunnen zich problemen 
voordoen. Ze kunnen veroorzaakt worden door het 
loskoppelen van sommige randapparatuur of door 
problemen bij het verkrijgen van een signaal van vol-
doende kwaliteit (b.v. verplaatsing van een transdu-
cer of het kind). Als er een probleem optreedt, trilt 
het apparaat. Kijk naar de foutmelding op het scherm 
van het apparaat en volg de instructies die op het 
scherm verschijnen. 

Belangrijk 
Enkele kleine technische problemen leiden niet auto-
matisch tot afwijzing van het onderzoek. Om het on-
derzoek als goed uitgevoerd te kunnen beschouwen, 
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is het voldoende dat tenminste 20 minuten een si-
gnaal bevatten van een kwaliteit die geschikt is voor 
analyse. Als het echter onmogelijk is de voor de ana-
lyse noodzakelijke gegevens te verkrijgen, wordt de 
gebruiker door het medisch personeel geïnformeerd 
dat het onderzoek moet worden overgedaan. Deze 
informatie wordt via het Pregnabit Platform meege-
deeld in de berichtenrubriek.  

Verplaatsen van de FHR transducer 

De FHR transducer kan tijdens het onderzoek bewe-
gen. Bij signaalverlies licht het pictogram dat bij de 
FHR transducer hoort oranje op, het apparaat trilt en 
je krijgt op het scherm te zien dat de FHR transducer 
opnieuw geplaatst moet worden. Plaats de transdu-
cer bij het verplaatsen in een positie die je in staat 
stelt de juiste gegevens te verkrijgen, die aangegeven 
worden door de informatie die op het scherm van het 
apparaat zichtbaar is. Het onderzoek mag niet onder-
broken worden. De verkregen gegevens kunnen, on-
danks de noodzaak de transducer te verplaatsen, 
voldoende zijn voor een juiste interpretatie van het 
onderzoek. 

Onjuiste plaatsing van de pulse oximeter 
Als tijdens het onderzoek de manier waarop de pulse 
oximeter werd geplaatst een correcte gegevensverza-
meling verhindert, verandert de kleur van het pulse 
oximeter-icoon in oranje, en verschijnt er een bericht 
op het scherm om de plaatsing van de pulse oximeter 
te corrigeren. Het toestel begint te trillen. Verander 
de manier waarop je de pulse oximeter plaatst en 
zoek de juiste manier om hem op je vinger te bevesti-
gen tot het pictogram groen wordt. Het onderzoek 
mag niet onderbroken worden. De verkregen ge-
gevens kunnen, ondanks de noodzaak om de plaat-
sing van de pulse oximeter te corrigeren, voldoende 
zijn voor een juiste interpretatie van het onderzoek. 
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Uitzetten van de pulse oximeter 
Als de pulse oximeter per ongeluk wordt uitgescha-
keld, trilt het apparaat, wordt het pulse oximeter-
icoon rood, en verschijnen een boodschap over een 
verbindingsprobleem en instructies op het scherm. 

Sluit de pulse oximeter weer aan en controleer of het 
pictogram groen is geworden. Het onderzoek mag 
niet onderbroken worden. De verkregen gegevens 
kunnen, ondanks de noodzaak om de bevestiging van 
de pulse oximeter te corrigeren, voldoende zijn voor 
een juiste interpretatie van het onderzoek. 

De verbinding met de pulse oximeter is verbroken 
Tijdens een onderzoek kan de pulse oximeter, wat 
een draadloos apparaat is, ook de verbinding met het 
apparaat verliezen. Net als wanneer het apparaat 
uitgeschakeld is, brengt het systeem je op de hoogte 
van het probleem door een bericht te tonen. Wacht 
tot de verbindingspoging voltooid is. Als de poging 
geen succes heeft, zet je de pulse oximeter uit en 
aan. Het onderzoek mag niet onderbroken worden. 
De verkregen gegevens kunnen, ondanks problemen 
met de verbinding van de pulse oximeter , voldoende 
zijn voor een juiste interpretatie van het onderzoek. 

TOCO transducer ontkoppeling 
Als de TOCO transducer per ongeluk losgekoppeld 
wordt, trilt het toestel, wordt het TOCO icoon rood en 
verschijnen een verbindingsprobleem melding en 
instructies op het scherm. Verbind TOCO opnieuw en 
controleer of het pictogram groen geworden is. Het 
onderzoek mag niet onderbroken worden. De verkre-
gen gegevens kunnen voldoende zijn om het onde-
rzoek juist te interpreteren. 

FHR transducer ontkoppeling 
Als de FHR transducer per ongeluk losgekoppeld 
wordt, trilt het toestel, wordt het FHR icoon rood en 
verschijnt op het scherm een melding over een ver-
bindingsprobleem en aanwijzingen hoe verder te ga-
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an. Sluit de FHR transducer weer aan en controleer 
of het icoon groen is geworden. Het onderzoek mag 
niet onderbroken worden. De verkregen gegevens 
kunnen voldoende zijn om het onderzoek juist te in-
terpreteren. 

Resetten van de TOCO transducer 
Als er een verandering in de stand optreedt of als er 
nul- of hoge waarden voor de TOCO transducer ver-
schijnen, betekent dit dat het de moeite waard is de 
TOCO transducer opnieuw in te stellen. Klik hiervoor 
op elk willekeurig moment op het transducer-icoon. 
Het systeem toont informatie over een mogelijke 
transducer-reset. Klik op de knop. Je kunt de reset 
herhalen wanneer je dat tijdens het onderzoek nodig 
vindt. Medisch of technisch personeel kan de TOCO 
transducer op afstand resetten. 

Automatische verlenging van het onderzoek 
Het apparaat analyseert voortdurend de signaalkwali-
teit. Als uit de analyse blijkt dat meer gegevens nodig 
zijn, kan het apparaat het onderzoek automatisch 
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verlengen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte 
gebracht. Er hoeft geen actie ondernomen te worden, 
het onderzoek gaat door en het systeem informeert 
je over het einde. 

 

Ontlading van de accu tijdens het onderzoek 
Als de accu tijdens het onderzoek ontlaadt, wordt het 
onderzoek beëindigd. De gegevens worden naar het 
telemedisch platform gestuurd terwijl het onderzoek 
bezig is. Op deze manier kan, als er ondanks een bijna 
lege accu toch voldoende gegevens verzonden zijn, 
het onderzoek beoordeeld worden. Als er niet voldo-
ende gegevens worden verstrekt, neemt de medische 
staf contact met je op om het onderzoek te herhalen. 
Verwijder het apparaat en schakel het uit en sluit het 
aan op de lader om de accu op te laden voor het vol-
gende onderzoek. 

Afbreken van het onderzoek 

Je kunt het onderzoek op elk moment stoppen door 
op de Onderzoek stoppen knop te klikken. Het systeem 
vraagt je om je beslissing te bevestigen. 

Als de gegevens die naar het telemedisch platform 
worden gestuurd voordat het onderzoek wordt stopge-
zet voldoende zijn, wordt het onderzoek beoordeeld.  

Voltooiing van het onderzoek 

Het onderzoek eindigt automatisch op het geplande 
tijdstip. Het systeem informeert je over de status en 
wanneer het onderzoek voltooid is. Als aan het eind 
van het onderzoek nog niet alle gegevens naar het 
Evaluatiecentrum zijn overgebracht, toont het appara-
at de status van de gegevensoverdracht. Zet het appa-
raat niet uit voordat de overdracht voltooid is. Als de 
gegevensoverdracht voltooid is, wordt de patiënte 
meegedeeld dat de overdracht naar het Evaluatiecen-
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trum voltooid is. 

Belangrijk 
Tijdens en kort na het onderzoek kan het medisch per-
soneel contact met je opnemen. Zorg ervoor dat je 
telefoon binnen bereik van een mobiel netwerk is. Zo'n 
contact zal niet altijd nodig zijn. 

Oplossen van technische problemen en van data-
transmissie-problemen 

In sommige gevallen beperken technische moeilijkhe-
den de kwaliteit van de gegevens zo sterk dat analyse 
en interpretatie niet mogelijk zijn. Als dit gebeurt, 
meldt het systeem dat het onderzoek mislukt is. Lees 
de gebruiksaanwijzing nogmaals en neem in geval van 
twijfel contact op met de zorgverlener. 

Als er problemen zijn met het netwerk, wordt de ge-
bruiker erop gewezen dat hij een plaats moet zoeken 
waar het netwerk voldoende is om gegevens door te 
geven. Je moet proberen zo'n plaats te vinden. Is dit 
echter niet mogelijk, dan worden de gegevens veilig op 
het toestel opgeslagen en doorgestuurd op het eerste 
moment dat de netwerkverbinding dat toelaat. 

Als het apparaat tijdens het verzenden van het onde-
rzoeksresultaat wordt uitgezet, gaan geen gegevens 
verloren. 
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Als het apparaat opnieuw wordt gestart, wordt in het 
geval niet-verstuurde onderzoeken worden aange-
troffen, een bericht getoond. De gebruiker zal moeten 
beslissen of hij opnieuw wil pogen om de verzending 
uit te voeren of dit later te doen. 

 

Uitschakelen van het apparaat 

Het apparaat wordt uitgeschakeld door de aan/uit-
knop aan de zijkant, die zich links van het apparaat 
bevindt, ingedrukt te houden, of door aan het eind van 
het onderzoek de optie om het apparaat uit te schake-
len op het scherm te kiezen. 

Screensaver 

Het is mogelijk het scherm tijdens het onderzoek leeg 
te maken. Om het scherm leeg te maken druk je een-
maal op de zijknop ON/OFF. Om terug te keren naar de 
schermweergave druk je nogmaals op de zijknop. 

Onderhoud van het apparaat 

De Pregnabit Pro onderdelen moeten gereinigd wor-
den met de meegeleverde desinfecterende doekjes of 
gelijkwaardige schoonmaakmiddelen met minstens 
90% alcohol. 

Schoonmaken doe je met een doek dat in het juiste 
schoonmaakmiddel gedrenkt is. 

Gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen kan tot 
beschadiging van het toestel leiden. 

Haal zelf geen elektronische onderdelen van de set uit 
elkaar. 

In geval van zichtbare mechanische schade aan het 
apparaat moet het naar het erkende servicecentrum 
van de fabrikant worden teruggebracht. 
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Opladen van het apparaat 

Pregnabit Pro moet vóór het eerste gebruik volledig 
opgeladen zijn. 

Als Pregnabit Pro niet reageert op pogingen om hem 
aan te zetten, kan hij ontladen zijn. In dit geval sluit je 
hem aan op een oplader met een speciale aansluiting 
die in de set zit. 

AAN HET EIND VAN HET ONDERZOEK   

Wat te verwachten na het beëindigen van het 
onderzoek? 

Afhankelijk van de situatie kan degene die het onde-
rzoek beoordeelt je een rapport sturen of contact 
met je opnemen. 

 

PREGNABIT PRO TOESTEL – TECHNISCHE 
GEGEVENS   

Algemene parameters 

• afmetingen: 16,3 cm x 8,5 cm x 4,4 cm 
• gewicht: 500 g zonder transducers, 1200 g met 
transducers 
• werktemperatuur: 5–35°C 
• meetnauwkeurigheid ± 5 bpm 
• 3500 mAh lithium polymeer accu 
• 5 inch aanraakscherm 
• IP 22 
• 5V/2A DC lader, voeding 100 – 240 V AC, 50-60Hz, 
0.5A 
 

Apparaatonderdelen 

• SOM eenheid op basis van Quectel geïntegreerde 
module 
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• Audioversterker gekoppeld aan luidspreker 
• GSM telecommunicatie module werkend volgens 
de LTE standaard 
• Bluetooth 4.2 LE (lage Energie) module 
• CISPR 11 Klasse 1 Groep B 
• module voor ladingsbewaking en celveiligheid 
• communicatiemodule voor communicatie met de 
randapparatuur 
Meegeleverde transducers 
• Philips standaard contactdozen 
• FHR: ultrageluid, frequentie 1 MHz, vermogen <10 
mW/cm2 
• IP X1 
[Pagina 45] 
• Toepassingsgedeelte type B 

Pulse oximeter (hartslagmeterclip) 

• communicatie via Bluetooth 4.0 
• OLED kleurenscherm 
• stroomvoorziening: 2 x AAA-alkalinebatterij 1,5 V 
• afmetingen: 62,0 mm x 37,0 mm x 32,0 mm 
• gewicht: 42,5 g (met batterijen) 
• IP 22 
• toepassingsonderdeel type BF 
Externe lader 

UES12LCP-050200SPA lader met geïntegreerde 1 m 
lange kabel met speciale connector. 
 
Fabrikant: DONGGUAN SHILONG CO., LTD FUHUAE-
LECTRONIC CO., LTD 
Opslag en transport 

temperatuur: 5–35°C 
luchtvochtigheid: max 75% 
Service en garantie 

Pregnabit Pro en de onderdelen van de set 
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(uitgezonderd verbruiksartikelen) hebben een ga-
rantie van twee jaar. 
 
Het Pregnabit Pro apparaat en de transducers moe-
ten minstens eenmaal per jaar onderhouden wor-
den. 
 
Neem contact op met de fabrikant voor inspectie. 

Bij technische problemen met de apparatuur kun je 
het beste contact opnemen met de fabrikant: com-
plaints@nestmedic.com 

De garantie wordt beëindigd in geval van: 

• oneigenlijk gebruik van het product, 
• het niet in acht nemen van de waarschuwingen in 
de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen, op 
onderdelen van de set, 
• bevochtiging van het apparaat, 
• bevochtiging van de transducers, 
• opladen met een andere dan de bijgeleverde opla-
der, 
• opladen op een andere manier dan omschreven in 
de gebruiksaanwijzing, 
• met de behuizing knoeien en/of het apparaat uit 
elkaar halen. 
 
Opgelet! Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat en 
de Pregnabit Pro onderdelen vervalt de garantie. 

Klachten 

Klachten en problemen met de werking van het pro-
duct moeten worden gestuurd naar het e-mailadres: 

complaints@nestmedic.com 

Nestmedic S.A. 
ul. Pasymska 20 
01–993 Warszawa 
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https://www.pregnabit.com 
 

Afvoer 

Nestmedic S.A. is verantwoordelijk voor de afvoer 
van de Pregnabit Pro. 

De Pregnabit Pro, transducers, pulse oximeter en 
oplader kunnen bij een elektro-afval inzamelpunt 
worden ingeleverd. 

Gooi gebruikte doekjes en verpakking, gelflacon, 
buikbanden , gebruiksaanwijzing en koffer weg vol-
gens de plaatselijke voorschriften. 
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Probleemoplossing 

Het apparaat schakelt niet in. 
Verbind de bijgeleverde oplader met het apparaat. 
Het kan gebeuren dat het apparaat automatisch in 
de oplaadmodus komt. Druk anders, na ongeveer 
een minuut wachten, op de AAN/UIT knop aan de 
linkerkant van het apparaat – het apparaat moet 
starten en een melding geven dat het aan het opla-
den is. Als het apparaat begint op te laden, begint 
het onder het scherm lichtpulsen uit te zenden. Als 
het apparaat niet aangaat, neem dan contact op 
met de fabrikant: complaints@nestmedic.com 

De Jumper pulse oximeter schakelt niet in. 
Neem contact op met de fabrikant als de pulse oxi-
meter (geplaatst op de vinger) niet inschakelt. 

Het apparaat maakt geen verbinding met de transducers. 
Neem contact op met de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 

Op het scherm van de Pregnabit Pro is geen foetale hart-
slagregistratie zichtbaar. 
Volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing voor 
het plaatsen van de FHR transducer op de buik. Als 
je nog steeds geen registratie van de foetale hart-
slag op het scherm ziet, neem dan contact op met 
de fabrikant: complaints@nestmedic.com 

Op het scherm van Pregnabit Pro is geen maternale hart-
slagregistratie zichtbaar. 
Zorg ervoor dat de pulse oximeter aan staat. Als de 
pulse oximeter niet inschakelt, neem dan contact 
op met de fabrikant: complaints@nestmedic.com. 
Herhaal het onderzoek. Als Pregnabit nog steeds de 
maternale hartslag niet kan lezen, neem dan con-
tact op met de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 
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Het Pregnabit Pro apparaat telt geen foetale bewegingen.  
Neem contact op de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 

Op het scherm van de Pregnabit Pro wordt geen registratie 
van de samentrekkingen van de baarmoeder getoond.  
Neem contact op de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 

 

Het Pregnabit Pro apparaat schakelt tijdens het onderzo-
ek uit. 
Neem contact op de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 

Het Pregnabit Pro apparaat wordt niet opgeladen. 
Neem contact op de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 

Het Pregnabit Pro apparaat zendt geen meldingsignalen 
uit. 
Neem contact op de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 

Het Pregnabit Pro apparaat geeft geen geluid van de FHR 
transducer (foetale hartslag). 
Neem contact op de fabrikant: compla-
ints@nestmedic.com 
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