Eventrecorder Phone
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Eventrecorder
Dit apparaat is niet voor noodsituaties ontworpen

Bel bij een acuut noodgeval direct de huisartsenpost 0229 297800 of het
alarmnummer 112
Naam:
Nummer eventrecorder:
Inleveren uiterlijk:

Inleveren eventrecorder:

Wanneer u de eventrecorder met zender/ telefoon en kabels niet, of niet op
het afgesproken moment, terug brengt zijn wij genoodzaakt kosten hiervoor in
rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
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Gebruiksaanwijzing:
Aansluiten:

Plaats de elektrodes(plakkers) volgens onderstaand schema op het sleutelbeen en
rib.
Let er hierbij op dat rood en wit correct worden aangesloten. (zie afbeelding)
Zorg dat de stekker aan de zijkant stevig vast zit.
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Apparaat inschakelen:

Druk de knop “REC” gedurende twee seconden in tot de weergave van de display
verschijnt. Nu heeft u het apparaat ingeschakeld.
Een paar seconden later ziet u een knipperend hartje.
NB: het apparaat heeft geen uitschakelaar, het schakelt zichzelf bij niet aangesloten

4

elektroden na twee minuten automatisch uit.
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Opnemen van een ECG:

Het maken van een opname gebeurt door het kort indrukken van de knop “REC”.
Op de display verschijnt dan het woord REC zolang de opname duurt.
Aan het begin van de opname klinkt een piepsignaal en aan het eind van de
opname hoort u pieptonen.
Het is van belang om tijdens de opname zo rustig mogelijk te blijven en niet te
praten zodat de registratie van het ECG zo min mogelijk wordt verstoord.

Opnames verzenden:

De opname wordt automatisch doorgezonden zodra u zich binnen tien meter van
de zender/telefoon bevindt.
Indien de zender/telefoon niet binnen bereik is, kunnen er tot 15 opnames worden
gemaakt voordat het geheugen vol is. Wanneer u weer binnen het bereik van de
zender/telefoon bent, kunt u de opnames verzenden door op de “SEND” knop te
drukken.
De “SEND” knop zit aan zijkant van het apparaat.
NB: deze eventrecorder maakt ook zelf opnames. Het kan dus zo zijn dat er
opnames op het apparaat staan zonder dat u dit bemerkt heeft.
Wanneer het geheugen vol is, hoort u elke vijf minuten een piepsignaal.
Na verzending worden de ECG opnames automatisch verwijderd uit het geheugen.
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De zender/ telefoon kan elke nacht worden opgeladen met de bijgeleverde oplader.
De eventrecorder is niet waterdicht. Als u gaat douchen moet de recorder
worden afgekoppeld. Na het douchen kunt u nieuwe stickers opplakken en de
eventrecorder weer aansluiten en inschakelen.
De meegegeven stickers mogen niet teruggebracht worden. Deze mag u
weggooien.

Analyseren van de opnames:

De analyse van de opnames gebeurt tijdens kantooruren door een
hartfunctielaborante. U wordt niet 24 uur bewaakt.
Door deze analyse kan u eventueel gebeld worden door de hartfunctielaborante
over uw opname(s), bijvoorbeeld wat waren uw klachten tijdens de opname, maar
ook eventueel voor het opnieuw instellen van de eventrecorder. Het is ook mogelijk
dat de inlever tijd vervroegd wordt in verband met ruim voldoende opnames/
informatie voor de arts.

Uitslag onderzoek:

Dit onderzoek wordt aangevraagd door uw cardioloog of door uw huisarts.
Na het inleveren van de recorder worden de opnames beoordeeld door de
cardioloog. De uitslag van het onderzoek krijgt u bij een volgende afspraak met uw
cardioloog.
De huisarts krijgt binnen 4-5 werkdagen de uitslag per post. Na die tijd kunt een
(bel)afspraak maken met uw huisarts voor het krijgen van de uitslag van het
onderzoek.
Telefoonnummer hartfunctie afdeling Dijklander Ziekenhuis tijdens kantooruren:
0229 208513
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00224-NL 09-12-2020

