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Werkbalk Pictogrammen:

Start/Stop
· NAAR POWER ON: Druk op de 
START/STOP toets, om de moni-
tor weer aan te zetten.
· NAAR POWER OFF: druk de 
START/STOP toets in en hou deze 
vast, als de monitor aan is, maar 
geen onder zoek afneemt; wacht 
tot u 5 snelle piepjes hoort (ca. 5 
seconden).
· HOE EEN METING AF TE 
BREKEN: druk op de START/
STOP toets, wan  neer de monitor 
een onderzoek doet en de cuff druk 
wordt getoond op het scherm.
· HOE EEN GEPROGRAM-
MEERDE ABP STUDIE TE 
STARTEN: druk op de START/
STOP toets, zodra de tijd flikkert.
· HOE ALLEEN EEN BP 
ONDERZOEK TE STARTEN: 
druk op de START/STOP toets, 
zodra de tijd op de dis play verschi-
jnt.

De volgende toetsen 
zijn  gereserveerd om 

in de toekomst te 
kunnen programmeren

Tijd
Geeft de juiste tijd, wanneer de monitor niet 

meer een onderzoek bezig is.

BP meting
- Gedurende een BP onderzoek, wordt
de druk van de cuff aangegeven in mmHg
- Direct na een BP onderzoek, toont de display 
de resultaten van het onderzoek, BP in mmHg, 
gevolgd door een hartslag in slagen per minuut.

Klok
Geeft aan, dat de geprogrammeerde ABP 

studie loopt.

Batterij
Geeft lage voltage van de batterijen aan: BAT-

TERIJEN VERVANGEN!!

Printer
Toont het aantal opgeslagen onderzoeken.

Zon
Geeft aan dat de monitor onderzoeken/
lezingen opvraagt op met geselecteerde

intervals gedurende het AWAKE-gedeelte
van het onderzoek.

Maan
Geeft aan dat de monitor onderzo-
eken/lezingen opvraagt met geselecteerde 
intervals gedurende het ASLEEP-gedeelte van 
het onderzoek.

Systolich/Diastolich

Programmeren
Programmeer de monitor voor een ABP studie/onderzoek.

Afdrukken
Een rapport printen.

Ophalen
Een ABP studie opvragen.

Pagina Afdrukken
Print de weergegeven data van het rapport.

Bloeddrukgegevens
Een ABP studie openen.

Creëer PDF
Maak een PDF file van een rapport.

Afdrukvoorbeeld
Afdruk voorbeeld.

Help
Browse Help bestanden.

Afsluiten
Afsluiten AccuWin Pro v3.
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Installatie Software    1

Start uw computer en installeer AccuWin Pro v3 met de 
installatie CD. Mocht de CD niet automatisch starten, start 
dan “Autorun.exe” via uw Windows Verkenner.

Opstart monitor    2

Plaats 2 AA batterijen achter in de Oscar 2 monitor. Sluit 
de monitor aan op de seriële poort van de PC door mid-
del van de interface kabel.

Aansluiting op de monitor   3

Start AccuWin Pro v3. Ga naar Menu, selecteer Monitor 
en vervolgens. Wanneer de Oscar 2 is aangesloten op de 
PC met de USB-kabel, de USB-poort wordt automatisch 
geselecteerd.

Monitor programmeren    4

Selecteer het Programmeren pictogram en vul de param-
eters in voor het nieuwe ABP onderzoek. U kunt hier 
de naam van uw patiënt en nummer (sofi/verzekerings?) 
invullen of ervoor kiezen dit op een later tijdstip aan te 
vullen, wanneer de gegevens zijn verkregen van de moni-
tor.

Voorbereiding op de meting   6

Zet de monitor aan, druk op de START/STOP(      ) 
knop om handmatig de BP-meting te starten. Check of 
de monitor correct werkt. Bereidt uw patiënt voor op 
de werking van de monitor door samen het hoofdstuk 
Het voorbereiden en in strueren van de patient door te 
nemen.

Let op! Verzeker uzelf ervan, dat de patiënt weet, hoe zo 
rustig mogelijk te zijn en hoe 
de arm enigszins apart/verwi-
jderd van het lichaam te laten 
rusten, zodat de monitor de 
meest optimale lezing kan 
garanderen.

ABP data opvragen van de Oscar 2   7

Als uw patiënt terug komt na de BP meting, verwijdert u 
de monitor met toebehoren en sluit u de Oscar 2 aan op 
de computer (zie stap 2). Start Accuwin Pro v3 en selec-
teer de Ophalen pictogram. Nadat u de gegevens heeftt 
opgehaald, volgt u de on-sreen instructies om de lezing/
studie op te vragen. De gegevens van de studie worden 
nu zichtbaar.

Beoordeling van de ABP gegevens
en printen van het rapport    8

Bewerk de data met de ABD-gegevens, Patiëntgegevens 
en de Artsgegevens tabs. Bekijk de studie door gebruik te 
maken van Statistieken en Uurgemiddelden tabs. Selecteer 
tot slot de Afdrukvoorbeeld pictogram om een PDF file van 
het rapport te maken.

Hoe koppelt u uw patiënt aan het Orbit cuff/manchet 5

Kies de juiste cuff/manchet grootte, door gebruik te 
maken van de Range indicator en de INDEX marker 
voor een correcte armomtrek.
Plaats de Orbit cuff/manchet door de mouw omhoog te 
schuiven, zorg er wel voor dat het slangetje boven aan de 
manchet uitsteekt. Verzeker u zelf ervan dat de ARTERY 
indicator over de arteria brachialis ligt en laat de manchet 
nauw aansluiten. Sluit het 
slangetje van de manchet 
aan op de monitor, plaats de 
monitor in de tas en beves-
tig het aan de riem van de 
patiënt.


