24/7 (thuis) monitoring oplossing

Gebruikshandleiding
voor de gebruiker van het draagbare viQtor
monitoringsapparaat

1
2 4 / 7

P E R S O N A L

H E A L T H

C O N T R O L

SQ1-101_IFU_wearable_(NL)_v5.0_23-JUNI-2022

EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart smartQare BV dat de radioapparatuur type sQ1 (viQtor) en 001 (viQtor-oplader) voldoen
aan richtlijn 2014/53/EU en EU MDR 2017/745.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https: www.smartqare.nl
© 2022 smartQare BV. Alle rechten voorbehouden.
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Introductie
Gefeliciteerd! U staat op het punt uw apparaat te
gaan gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de
viQtor oplossing optimaal en veilig voor u werkt,
is het belangrijk om eerst deze gebruikershandleiding goed door te lezen. U kunt dat zelf doen
of samen met uw mantelzorger. Als u niet zeker
weet of deze oplossing voor u geschikt is, neem
dan contact op met uw zorginstelling of arts.

functies te meten, zoals hartslag en zuurstofsaturatie en huidtemperatuur. De totale monitoringoplossing van smartQare bestaat uit een slim, draagbaar apparaat (viQtor), het monitoring platform
voor het volgen van vitale functies en activiteiten
en mobiele applicaties (viQtor apps).
Meetwaarden worden 24/7 draadloos verzonden naar het monitoring platform, hierna ook
viQtor Portaal genoemd. Gegevens worden veilig
(gepseudonimiseerd) opgeslagen volgens de
AVG-normen (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en zijn beschikbaar in bijna realtime webdashboards voor zorgprofessionals om
trendanalyses uit te voeren ter ondersteuning van
de zorgverlening.

U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via support@smartqare.nl of via de website: www.smartqare.nl/contact (zie pagina 59).
viQtor is een medisch hulpmiddel en wordt op de
bovenarm gedragen. Het is uitgerust met slimme
sensortechnologie om continu vitale lichaams

WAARSCHUWING: Om dit medische apparaat correct te gebruiken, dient u deze gebruiksaanwijzing goed
te lezen en de instructies te volgen.
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Introductie
Het medische monitoringsapparaat bevat een
persoonlijke hulpknop, (harde) valdetectie en
activiteitenmonitoring. De locatie (buiten) wordt
doorgegeven in geval er iets aan de hand is en
wordt verzorgd door GNSS (inclusief Galileo, het
European Global Navigation Satellite System van
de European Space Agency).

Het draagbare viQtor monitoringsapparaat is een
onderdeel van de viQtor oplossing. De volgende
onderdelen van de oplossing zijn relevant voor de
verschillende gebruikers:
Voor de gebruiker: het viQtor draagbare monitoringsapparaat en (optioneel) de viQtor app;
Voor de mantelzorger: de viQtor app;
Voor de zorgprofessional: het viQtor portaal
en de viQtor app;
Voor de medewerker van het monitoring centrum: het viQtor portaal;
Voor de admin van de zorgorganisatie: het
viQtor portaal.

Deze handleiding geeft de informatie die nodig
is om het draagbare viQtor monitoringsapparaat
en de oplader te bedienen en te gebruiken. Indien
u een gebruiker van de mobiele applicatie bent,
dient u ook de handleiding en het installatieproces van de mobiele applicatie te begrijpen voordat u het apparaat gebruikt.

Elk onderdeel van de viQtor oplossing heeft een
specifieke gebruiksaanwijzing. Indien voor u van
toepassing, raadpleeg dan ook de andere
gebruikershandleiding(en).
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Introductie
Er zijn verschillende opleidingsmodules beschikbaar voor de opleiding van de medewerkers van
zorgorganisaties / monitoring centra:

Zorg ervoor dat alle medewerkers die de viQtor
oplossing gaan gebruiken de relevante trainingen
hebben gevolgd. Hiervoor kan contact met smartQare worden opgenomen.

Voor de admin van een zorgorganisatie:
o Gebruik van het portaal voor de admin van
de zorgorganisatie.
Voor zorgprofessionals:
o Gebruik van de app en het portaal voor
zorgprofessionals;
o Onboarding van cliënten/patiënten en
mantelzorgers.
Voor medewerkers van een monitoring
centrum:
o Gebruik van het portaal voor medewerkers
van het monitoring centrum;
o Onboarding van cliënten/patiënten en
mantelzorgers.
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Beoogd gebruik (Intended use)
De viQtor oplossing is bedoeld voor het monitoren van volwassen cliënten/patiënten in professionele
zorginstellingen, zoals ziekenhuizen of verpleeginstellingen, of in hun thuisomgeving. Het is bedoeld
voor het monitoren van patiënten door getrainde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
De viQtor oplossing is bedoeld voor continue monitoring van de volgende parameters bij volwassenen:

Parameter

Meting

1

Zuurstofsaturatie (Spo2 in %)

Continu gemeten en iedere 5 minuten verstuurd

2

Polsslag (in slagen / minuut)

Continu gemeten en iedere 5 minuten verstuurd

3

Huidtemperatuur (in °C)

Continu gemeten en iedere 5 minuten verstuurd

4

Activiteit

Continu gemeten en iedere 5 minuten verstuurd

5

Valdetectie

Detectie van een mogelijke val, verstuurt een attentieverzoek
naar de zorgorganisatie

6

Persoonlijke hulpknop

Kan handmatig door de gebruiker worden geactiveerd en verstuurt een attentieverzoek naar de zorgorganisatie
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Beoogd gebruik (Intended use)
Beoogde gebruikers
De beoogde gebruikers van het draagbare monitoringsapparaat van de viQtor oplossing zijn:

De viQtor oplossing is niet bedoeld om acute
levensbedreigende situaties te detecteren en is
niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met een
hoge intensiteit van zorg, zoals op de intensive
care of in operatiekamers. De viQtor oplossing is
niet bedoeld voor gebruik bij acuut zieke (hart)patiënten met het potentieel om levensbedreigende
verslechteringen te ontwikkelen, zoals hartritmestoornissen of zeer snel boezemfibrilleren.
Deze patiënten moeten worden gecontroleerd
met behulp van een apparaat met continue ECG.
De viQtor oplossing is geen vervanging voor een
ECG-monitor.

Cliënten/Patiënten – volwassen personen die
monitoring nodig hebben of die baat hebben
bij continue monitoring.
De beoogde gebruikers van het vitale waardes en
activiteiten monitoringplatform / het portaal van
de viQtor-oplossing zijn:
Zorgorganisaties - De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor het verlenen van medische
zorg aan cliënten/patiënten en monitort de
gezondheid en het welzijn van cliënten/patienten op afstand;

viQtor kan een mogelijke val detecteren. Bij een
eventuele val stuurt het toestel een attentieverzoek naar de professionele zorgorganisatie.
De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om een
attentieverzoek te sturen naar de professionele
zorgorganisatie door op de hulpknop te drukken.
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Beoogd gebruik (Intended use)
Medewerkers monitoringscentrum - Medewerkers van de zorgorganisatie die een groep
cliënten/patiënten op afstand monitoren;

Cliënten/patiënten (optioneel) - volwassen
personen die worden gemonitord.

Zorgprofessionals - Professionele zorgmedewerkers (met of zonder medische opleiding)
van de zorgorganisatie die als zorgverlener
zijn verbonden aan de cliënten/patiënten.

Beoogde doelgroep / beoogde populatie
Cliënten/patiënten – volwassen personen die
monitoring nodig hebben of baat hebben bij
continue monitoring.

De beoogde gebruikers van de mobiele app van
de viQtor oplossing zijn:
Zorgprofessionals - Professionele zorgmedewerkers (met of zonder medische opleiding)
van de zorgorganisatie die als zorgverlener
zijn verbonden aan de cliënten/patiënten;
Mantelzorgers - Familie, buren en vrienden
die als mantelzorger zijn verbonden aan de
cliënten/patiënten;
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Beoogd gebruik (Intended use)
Benodigde vaardigheden hoofdgebruiker
(cliënten/patiënten):

Beoogde gebruikers en vereiste vaardigheden:
De smartQare oplossing is ontworpen om te
communiceren met de volgende groepen
gebruikers:

De hoofdgebruiker moet bekend zijn met de
basisprincipes van de smartQare oplossing en
vaardig zijn om daarna te handelen, zoals:

De HOOFDGEBRUIKER (patiënt/cliënt)

De waarde inzien van het dragen van het
apparaat;
Hoe het apparaat te dragen (juiste positionering);
Hoe het apparaat om en af te doen (indien dit
niet door een zorgprofessional wordt gedaan);
Hoe en wanneer het apparaat moet worden
opgeladen;
De betekenissen van de LED-indicatoren en
de trillingen en geluiden die het apparaat
maakt;
De waarde van het dragen van het apparaat;
Een hulpverzoek handmatig activeren en

De smartQare oplossing is ontwikkeld voor
volwassenen die niet helemaal in goede gezondheid verkeren, b.v. die een of meer risiofactoren
hebben zoals bepaald door zorgmedewerkers.
Typische voorbeelden:
Zelfstandig wonende (kwetsbare) ouderen;
Volwassenen met een of meer chronische
ziekten;
Volwassenen die in een revalidatiecentrum,
in een aanleunwoning of in een zorginstelling
wonen en patiënten in een ziekenhuis.
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Beoogd gebruik (Intended use)
De ZORGPROFESSIONAL
(bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige)

annuleren;
Wat te doen als het apparaat beschadigd
raakt;
Hoe het apparaat te reinigen;
Wanneer het apparaat niet gedragen mag
worden.

Een persoon die is opgeleid om mensen te helpen of te verzorgen.
Benodigde vaardigheden zorgprofessionals:

Deze informatie vindt u in deze handleiding. Uw
zorgprofessional begeleidt u bij het gebruik van
de smartQare-oplossing.

Alle vaardigheden van de hoofdgebruiker;
Kennis van de mogelijke gevolgen (irritatie/
blessures) van het dragen/verkeerd dragen
van het apparaat;
De vaardigheden die nodig zijn om de hoofdgebruiker te trainen in het gebruik van de
viQtor oplossing;
Controleren of het apparaat correct is gepositioneerd op de bovenarm en naar behoren
werkt (genereren van meetwaarden).
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Beoogd gebruik (Intended use)
De TOEZICHTHOUDENDE persoon (monitor)

De MANTELZORGER

Een persoon die de verzamelde medische
gegevens van de gebruiker kan controleren
wanneer een melding is gegenereerd en de
juiste actie kan ondernemen.

Persoon met een persoonlijke relatie met de
hoofdgebruiker (door uzelf geselecteerd, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren)
Benodigde vaardigheden mantezorger / sociale
cirkel
De smartQare app geïnstalleerd hebben op
een vaak gebruikt apparaat (bijvoorbeeld
mobiele telefoon)
Gebruik van de smartQare app begrijpen
In staat zijn de hoofdgebruiker te helpen in
geval van een melding of hier iemand voor in
te schakelen

De vereiste vaardigheden voor een toezichthoudend persoon:
Training in het gebruik van het viQtor portaal;
Het vermogen om te overwegen welke actie
moet worden ondernomen indien een hulpverzoek (alert) wordt ontvangen;
De mogelijkheid om contact op te nemen met
de zorgprofessional en/of mantelzorgers.
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Beoogd gebruik (Intended use)
Klinische voordelen van de viQtor oplossing

Continue monitoring van vitale functies kan
leiden tot verkorting van de ligduur op de IC/
PACU/ ziekenhuis;
Monitoring op afstand kan de efficiëntie van
de zorgverlening verhogen.

In de thuis- of verpleeghuiszorg:
Continue monitoring van vitale functies kan
leiden tot eerdere detectie van gezondheidsverslechtering en eerder ingrijpen;
Valdetectie, alarmknop en gps-tracking kunnen leiden tot sneller ingrijpen na een incident (val);
Monitoring op afstand kan de efficiëntie van
thuiszorg verhogen;
Monitoring op afstand kan leiden tot langer
zelfstandig wonen.
Voor ziekenhuis gerelateerde zorg:
Continue monitoring van vitale functies kan
leiden tot eerdere detectie van gezondheidsverslechtering en eerder ingrijpen;
13
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Contra-indicaties
Niet gebruiken bij neonatale of pediatrische
patiënten;

drukmanchet of infuuslijn;
Gebruik het apparaat niet op de arm van een
patiënt waar het gebruik van een bloeddrukmanchet gecontra-indiceerd is;

Gebruik het apparaat niet als er een bekende
allergie voor metalen of kunststoffen is;
Niet gebruiken bij patiënten met significante
misvorming, zwelling, irritatie, degeneratieve
veranderingen of oedeem van de bovenarm;

Gebruik het apparaat niet bij patiënten met
tremoren of convulsies;
Raadpleeg uw arts voordat u de viQtor
oplossing gebruikt als u veelvoorkomende
aritmieën heeft, zoals atriale of ventriculaire
premature slagen of atriale fibrillatie, arteriële
sclerose, slechte perfusie, suikerziekte,
zwangerschap, pre-eclampsie of nierziekte.

Gebruik het apparaat niet bij patiënten met
een plaatselijke infectie, ulceratie of huidlaesies waarbij de bovenarm is betrokken;
Gebruik het apparaat niet op een gebied met
een tatoeage, een beschadigde huid en/of
een (boven)arm onder medische behandeling;

MERK OP dat al deze omstandigheden, naast
beweging, beven of rillingen van de patiënt,
de meetwaarde kunnen beïnvloeden;

Gebruik het apparaat niet bij patiënten met
een beperkte bloedstroom, b.v. tourniquet,
14
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Contra-indicaties
viQtor kan niet worden gebruikt als vervanging
voor een ECG monitor;

Houd de oplaadkabel uit de buurt van baby’s,
peuters of kinderen om verwurging te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet bij een patiënt met
een cardiopulmonale bypass;
Gebruik het apparaat niet in de buurt van
sterke elektromagnetische velden (bijv. elektromagnetische antidiefstalsystemen, metaaldetectoren);
Gebruik het apparaat niet in hoogfrequente
(HF) chirurgische apparatuur, MRI-apparatuur
of een CT-omgeving. Dit kan resulteren in een
onjuiste werking van het apparaat en/of een
onnauwkeurige meting veroorzaken;
Diagnose of behandel uzelf nooit op basis
van uw metingen. Overleg ALTIJD met uw
arts;
15
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING-verklaring geeft belangrijke informatie over een mogelijk
gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
LET OP:

LET OP geeft belangrijke informatie over een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel van de gebruiker of
patiënt, of tot schade aan de apparatuur of andere eigendommen.

WAARSCHUWING
Elk ernstig incident met betrekking tot het
hulpmiddel moet worden gemeld aan de
fabrikant en de bevoegde autoriteit van de
lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is
gevestigd.

WAARSCHUWING
Voordat het monitoringsapparaat voor de
eerste keer wordt gebruikt, moet worden
gecontroleerd of het correct werkt en correct
blijft werken wanneer de gebruiker beweegt.
Uw zorgprofessional kan dit doen. Als het niet
werkt, of niet correct werkt, mag u het NIET
GEBRUIKEN. Neem contact op met de klantenservice.

WAARSCHUWING
De smartQare monitoring oplossing is uitsluitend ontworpen voor het doel genoemd onder
‘Beoogd gebruik’. Neem alle waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding
en op de productetiketten in acht.

WAARSCHUWING
Probeer NIET het monitoringsapparaat om
welke reden dan ook te openen of te wijzigen.
16
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Dit mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd technisch personeel.

Cardiovasculaire afwijkingen;
Donkerdere huidtypes met pigmentvlekken;
Verhoogde niveaus van COHb en/of MetHb;
Er wordt een bloeddrukmanchet op dezelfde arm als het apparaat (viQtor) gedragen;
EMI-stralingsinterferentie;
Vocht, moedervlekken, tatoeages, aangebrachte huidskleur, huidverkleuring of
vreemde voorwerpen of stoffen in het lichtpad van de PPG-sensor;
Verhoogde niveaus van bilirubine;
Hemoglobinopathieën en synthesestoornissen zoals thalassemieën, Hbs, Hbc, sikkelcelziekte, enz.

WAARSCHUWING
Het monitoringsapparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Het openen of wijzigen van
onderdelen kan uw garantie beïnvloeden
en kortsluiting en/of elektrische schokken
veroorzaken.
WAARSCHUWING
Verminderde beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de SpO2- en hartslagmetingen kan
worden veroorzaakt door:

WAARSCHUWING
De metingen van de huidtemperatuur zullen
onder de volgende omstandigheden verslechteren:
Geen contact tussen sensor en huid;

viQtor kan niet worden gebruikt als vervanging voor een ECG monitor;
Lage arteriële perfusie;
Veel omgevingslicht;
Armbeweging;
17
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Water tussen sensor en huid.

wanneer de internetverbinding wordt onderbroken, te weinig bandbreedte heeft of er een
nadelige verandering is in het aangesloten
internet. Om de impact van geen internetverbinding te verminderen: zorg dat er een
failover-internetverbinding beschikbaar is
(bijv. een mobiel internet-toegangspunt) en
zorg dat het telefoonnummer van de technische helpdesk op papier bij de monitor-pc
staat.

Metingen van de huidtemperatuur kunnen niet
worden gebruikt om koorts of onderkoeling te
detecteren. Het apparaat meet de kerntemperatuur van het lichaam niet.
Activiteitsindex wordt verminderd onder het
volgende voorwaarden:
Beperkte beweging in de bovenarm;
Onwillekeurige of spastische bewegingen
van de bovenarm.

WAARSCHUWING
In het geval het systeem een beveiligingsprobleem van uw omgeving detecteert, kan de
viQtor oplossing worden onderworpen aan
tijdelijke uitval van de serververbinding om
patches en updates te installeren of op manieren het beveiligingsprobleem op te lossen.
Tijdens deze uitval van de serververbinding
worden gebeurtenissen niet afgehandeld en

WAARSCHUWING
Plaats de oplader nooit in een natte omgeving
zoals een badkamer of keuken.
WAARSCHUWING
Patiënten kunnen niet worden gemonitord
en attentieverzoeken worden niet behandeld
18
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
kunnen trendgegevens of patiënt-gerelateerde
gegevens niet worden geraadpleegd. De trendgegevens en gebeurtenissen zullen tijdelijk
op het viQtor apparaat worden opgeslagen en
de gebeurtenis- en datacommunicatie wordt
hervat zodra de serververbinding is hersteld.

kan worden beïnvloed door de installatie / het
gebruik van de viQtor oplossing;
Elke verandering in de computeromgeving
(mobiele telefoon, PC, netwerk, internetverbinding) kan nieuwe risico’s met zich meebrengen. Er moet in ieder geval rekening worden
gehouden met de volgende wijzigingen:

WAARSCHUWING
In het geval van wijzigingen van software en/
of hardware, zorg ervoor dat de wijzigingen
de functionaliteit van de viQtor oplossing niet
verstoren. Als u succesvol in kunt loggen op
het portaal en/of de app dan functioneert de
viQtor oplossing naar behoren.

Wijzigingen in de gebruikte netwerk- of
internetverbindingsconfiguratie;
Installatie, upgrade en/of verwijdering van
hardware, softwareplatforms of softwareapplicaties.

WAARSCHUWING
Gebruik van de viQtor oplossing op PC’s
of mobiele telefoons kan leiden tot eerder
niet-geïdentificeerde risico’s voor patiënten,
gebruikers of derden; Bijv. andere software

De zorgorganisatie dient deze risico’s te identificeren, analyseren, evalueren en beheersen.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Algemeen

Het viQtor monitoringapparaat

LET OP
Controleer de inhoud van de viQtor doos. Als
een van deze items bij aankomst ontbreekt,
neem dan contact op met de klantenservice.

LET OP
Zorg ervoor dat u het apparaat volledig oplaadt voordat u het gebruikt.
LET OP
Het apparaat mag niet worden gebruikt naast
of gestapeld met andere apparatuur. Als het
nodig is om het op deze manier te gebruiken,
moet het apparaat worden geobserveerd om
te controleren of het normaal werkt in de juiste configuratie.

LET OP
Controleer het apparaat, de oplader, de netadapter en de armband op eventuele schade
wanneer u de doos met de apparatuur ontvangt. U mag het apparaat NIET GEBRUIKEN
als een onderdeel beschadigd is. smartQare
kan niet garanderen dat een beschadigd
apparaat veilig in gebruik is. Neem bij schade
contact op met de klantenservice.

LET OP
Het apparaat heeft geen tijd nodig om op te
starten voordat het wordt gebruikt.

LET OP
Volg de instructies in het gedeelte ‘Aan de
slag’ om het apparaat correct te plaatsen.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
LET OP
Het apparaat kan na het opladen heet aanvoelen. Haal het uit de oplader en laat het een
paar minuten afkoelen tot een aangename
temperatuur voordat u het op uw bovenarm
aanbrengt.

LET OP
Het apparaat kan NIET door de gebruiker worden uitgeschakeld. Als u verwacht het voor
een lange periode niet te gebruiken, neem dan
contact op met uw zorgverlener.

LET OP
Zorg ervoor dat u het apparaat zo op de
oplader plaatst, dat de verhoging aan de
achterkant van het monitoringsapparaat in
de uitsparing van de oplader valt. Bij correcte
plaatsing past het toestel netjes op de oplader.

LET OP
Als het apparaat toch uitschakelt is de batterij
leeg. Plaats het dan op de oplader, het apparaat zou zich vanzelf weer moeten inschakelen. Zo niet, neem dan contact op met de
klantenservice.
LET OP
Als u merkt dat het apparaat niet goed werkt:
het laadt bijvoorbeeld niet meer op, de led
sensoren gaan niet branden of het apparaat
geeft geen of te veel feedback, neem dan
contact op met de klantenservice.

LET OP
Voor optimale prestaties moet u het apparaat
elke dag tenminste 30 minuten tot 1 uur opladen. Vraag uw zorgorganisatie of familie om u
te helpen bij het kiezen van een goed moment.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
LET OP
Sluit NOOIT iets aan op de onderdelen van
het apparaat die niet in de handleiding zijn
gespecificeerd, omdat dit het apparaat kan
beschadigen. Een beschadigd product kan
niet gegarandeerd worden om veilig verder te
werken.

LET OP
Plaats het apparaat niet in een natte armband.
Indien u met het apparaat op de bovenarm
heeft gedoucht, dient u de natte armband te
verwisselen voor een droge. Het langdurig
dragen van een natte armband kan huidirritatie veroorzaken.

LET OP
Controleer of u de helpknop op het apparaat
nog kunt indrukken als u er dikke kleding
overheen draagt (bijvoorbeeld een trui). Vraag
anders uw zorgprofessional om advies.

LET OP
Het gebruik van het apparaat of de totaaloplossing voor onbedoelde doeleinden kan leiden
tot onjuiste resultaten en klinische verkeerde
interpretaties.

LET OP
Zorg ervoor dat de achterkant (met sensoren)
van het monitoringsapparaat in direct contact
is met de huid. Als u het bijvoorbeeld over een
shirt of trui aantrekt, werkt het niet.

LET OP
Het apparaat maakt draadloos contact met
uw Medisch Service Center of zorginstelling
via het Vodafone netwerk. Dit merkt u zelf
niet. Houd er rekening mee dat als u zich in
een locatie of gebied met een slechte
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Vodafone netwerkdekking bevindt, het apparaat mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is.
Raadpleeg de website van Vodafone om de
dekkingskaart te bekijken.

LET OP
Het apparaat mag niet worden gebruikt op een
beschadigde huid.
LET OP
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
apneumonitor.

LET OP
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door één
patiënt. Het apparaat mag door niemand anders
dan uzelf worden gebruikt.

LET OP
U dient het monitoringsapparaat te gebruiken
bij temperaturen tussen 5º en 35º Celsius.

LET OP
Een lage huidtemperatuur, beperkte bloedstroom of te veel beweging kan leiden tot verkeerde en/of het ontbreken van meetresultaten.
LET OP
Het apparaat mag niet over een tatoeage worden geplaatst, anders kan de nauwkeurigheid
van de hartslagmeting afnemen.

LET OP
Het monitoringsapparaat werkt mogelijk niet
goed onder de 5º of boven de 35º Celsius. Het
kan onjuiste metingen verzenden en de batterij
werkt mogelijk niet goed.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
LET OP
Indien uw apparaat is gevallen kan er schade
ontstaan (anders dan lichte gebruikssporen).
Controleer dan altijd of u aan de buitenkant
barstjes of andere tekenen van schade door
de val ziet. Als dit het geval is, mag u het apparaat NIET GEBRUIKEN (het is mogelijk niet
meer waterdicht). Neem contact op met de
klantenservice.

vóór gebruik minimaal 1 uur acclimatiseren om
de gespecificeerde operationele condities te
bereiken.
LET OP
Het apparaat mag alleen worden gereinigd
volgens de instructies op pagina 41.

LET OP
Om schade aan het apparaat te voorkomen,
mogen reparaties en onderhoud alleen worden
uitgevoerd door bevoegd personeel van
smartQare

LET OP
Gebruik GEEN bleekmiddel (chloor) of andere
agressieve schoonmaakmiddelen. Vermijdt bij
het reinigen van de oplader overmatige hoeveelheden vloeistof, zodat er geen vloeistof
in het apparaat lekt en dit de elektronica kan
beschadigen.

LET OP
Wanneer het apparaat is opgeslagen of onderworpen aan omgevingsclassificaties buiten de
operationele specificatie, moet het apparaat

LET OP
Als er een probleem optreedt: oplossingen voor
mogelijke problemen worden beschreven in
‘Problemen oplossen’ op pagina 43.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
LET OP
ESD en EMC radiatie kunnen de werking van
het apparaat beinvloeden.
LET OP
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur, inclusief antennes, kan de werking
van het apparaat beïnvloeden. Gebruik NOOIT
draagbare of mobiele RF-communicatieapparatuur die minder dan 30 cm (12 inch)
verwijderd is van een apparaatonderdeel,
inclusief door de fabrikant gespecificeerde
kabels. Andere apparatuur kan interfereren
met het apparaat, zelfs als het voldoet aan de
CISPR-emissievereisten.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
De viQtor armband

LET OP
Zorg ervoor dat de armband niet te los zit. Als
het naar beneden glijdt als u beweegt of stilzit, kan het niet goed of helemaal niet meten.

LET OP
Gebruik alleen de originele meegeleverde
armband. Een niet-originele armband kan de
verkeerde maat hebben en dan zal het apparaat
niet goed kunnen meten. Het kan ook irritatie
veroorzaken.

LET OP
De armband moet het apparaat stevig tegen
de huid drukken, maar mag niet te strak zitten,
omdat dat de doorbloeding kan belemmeren.
Als u merkt dat het apparaat oncomfortabel is
of uitslag of irritatie veroorzaakt, doe het dan
af en informeer uw zorgverlener.

LET OP
Als u moeite heeft om de armband om te
doen, vraag dan uw zorgverlener u te helpen.

LET OP
Droog de armband NIET in een wasdroger.
Strijk de armband NIET. Plaats het apparaat
NIET in een natte armband.

LET OP
Een te losse of te strakke armband kan de
meetresultaten beïnvloeden.
LET OP
De armband en de oplader zijn accessoires
voor het viQtor dragbare medische apparaat.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
De viQtor oplader

omgeving, niet volledig blootgesteld aan de
zon of in de buurt van een verwarmingssysteem gebeuren.

LET OP
Gebruik alleen de meegeleverde oplader
(zowel laadstation als adapter) om het apparaat op te laden. Het onjuist gebruik van de
oplader kan interne schade aan het apparaat
veroorzaken. Als u een nieuwe oplader nodig
heeft, bestel er dan een bij de klantenservice.

LET OP
CONTROLEER of het stopcontact dat u gebruikt
voor de oplader de juiste spanning levert, te
weten 100 en 240 Volt AC . Als de spanning
niet binnen dat bereik ligt, kunt u het apparaat
beschadigen.

LET OP
Gebruik alleen de bijgeleverde oplader en
adapter om het viQtor apparaat op te laden,
om oververhitting van de batterij of beschadiging van het batterijcircuit te voorkomen.

LET OP
De adapter van de oplaadkabel kan eenvoudig
in- en uit een stopcontact worden gestoken en
gehaald. Als de oplader niet naar behoren werkt
(bijvoorbeeld te warm, te veel lawaai, rook en/of
stank), moet u uit voorzorg zo snel mogelijk de
stekker uit het stopcontact trekken.

LET OP
U dient de oplader te gebruiken bij temperaturen tussen 5º en 30º Celsius. Het opladen
van het apparaat kan het beste in een koele
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik
De viQtor app

LET OP
VERVANG zowel het apparaat als de oplader
aan het einde van hun levensduur (na 2 jaar).
De prestaties van het apparaat en de elektronica kunnen aan het einde van hun levensduur
verslechteren.

LET OP
Om de viQtor app te kunnen gebruiken moeten
Apple iPhones een besturingssysteemversie
iOS 12 of nieuwer hebben en een schermresolutie van 1334 x 768 pixels of hoger.

LET OP
Gebruik alleen accessoires, afneembare
onderdelen en materialen zoals beschreven in
deze gebruikershandleiding.

Het viQtor portaal
LET OP
Algemene pc’s kunnen worden gebruikt om de
webportal te bekijken, maar moeten:
1. een schermresolutie van 1366 x 768 pixel
of hoger ondersteunen.
2. Compatibel zijn met versie 97 of hoger
van de Chrome-webbrowser.
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Symbolen
Symbool Betekenis

Symbool Betekenis
Niet-ioniserende elektromagnetische straling

Waarschuwing

Symbool Betekenis
Ingangsspanning
Wassen bij 30° C

De CE-markering en het

Let op

registratienummer van de
aangemelde instantie geven

Contactgegevens fabrikant

0344

Gescheiden inzameling
voor elektrische- en elektronische apparatuur
IP66 IP20
IP21

P E R S O N A L

Niet stomen

Niet strijken

IP classificatie
Temperatuur

Medisch apparaat

2 4 / 7

Niet in de droger

Regulation 93/42/EEC

Raadpleeg de gebruikshandleiding
Serienummer

aan alle essentiële vereisten
van European Medical Device

UDI in Data Matrix
(unieke apparaat-ID)

Niet bleken

aan dat het apparaat voldoet

Direct ingangsvermogen
Vochtigheid

Batchnummer

A

Stroom invoer

Classificatie Type BF Toegepast onderdeel

W

Maximale power

Omgevingsdruk
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Inhoud van de viQtor-doos
Stap 1: Controleer de inhoud van de doos
Controleer bij aankomst of de doos het volgende
bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

1

Gebruikshandleiding;
Het monitoringsapparaat (viQtor);
Twee armbanden;
De oplader;
De netadapter met oplaadkabel.

LET OP
Als een van deze items bij aankomst ontbreekt, neem dan contact op met de klantenservice.

3
2
5

LET OP
Zorg ervoor dat u het apparaat volledig oplaadt voordat u het gebruikt (pagina 32 stap
2).

4

LET OP
Het apparaat heeft geen tijd nodig om op te
starten voordat het wordt gebruikt.
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Aan de slag
1
2

Het apparaat - viQtor
1. Persoonlijke hulpknop
2. LED lampje

Oplader
1. USB-C ingang

1

1
2

Armband met
apparaathouder

De oplaadkabel en adapter
1. De adapter
2. Netsnoer met USB-C
stekker
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Aan de slag
Stap 2: De oplader installeren

LET OP
Zorg ervoor dat u het apparaat zo op de oplader
plaatst, dat de verhoging aan de achterkant van
het monitoringsapparaat in de uitsparing van
de oplader valt. Bij correcte plaatsing past het
toestel netjes op de oplader. Het driehoekje op de
achterkant van viQtor zit dan aan de kant van het
netsnoer en wijst naar het netsnoer.

1. Steek de kabel van de adapter in de achterkant
van de oplader;
2. Steek de netadapter in het standaard stopcontact
(100-240 Volt AC);
3. Plaats het apparaat met de zwarte kant met
LED-sensoren naar beneden op de oplader;
4. Terwijl het apparaat wordt opgeladen knippert het
LED-lampje oranje (als de batterij leeg is) of groen
(als de batterij meer dan 20% is opgeladen). Het apparaat is volledig opgeladen wanneer het LED-lampje groen blijft branden.

4

3
1

2
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Aan de slag
Stap 3: Uw account aanmaken
Vraag uw hulpverlener of iemand uit de zorgkring om
u te helpen.
1. Neem contact op met de zorgorganisatie.
2. De zorgorganisatie maakt het account aan.
3. Uw zorgprofessional controleert uw gegevens op
het viQtor portaal.
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Aan de slag
Stap 4: Plaats het apparaat in de houder van de
armband

A

1. Open de houder en schuif het apparaat in de
houder van de armband. Het pijltje op de achterkant van het apparaat gaat als eerste naar binnen.
Op die manier zijn de LED-sensoren (A) door de
opening van de houder zichtbaar.

1

2. Trek de bovenkant (het lipje) van de houder over
het apparaat, zodat het apparaat volledig in de
houder zit. Draai de armband om en controleer of
de LED-sensoren van het apparaat goed zichtbaar
zijn door de opening van de houder.

A

2
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Aan de slag
Stap 5: Plaats de armband met het apparaat op de
bovenarm
1. Steek het klittenband een stukje door de gesp,
maar niet te ver, zodat de armband een wijde
omtrek heeft.
2. Schuif de armband met het apparaat van de pols
naar de bovenarm. Trek het klittenband verder
door de gesp totdat deze comfortabel aanvoelt.
Druk het klittenband goed aan.
De armband heeft de juiste maat als deze comfortabel
om de bovenarm kan worden gedragen. Het apparaat
en de armband verplaatst niet op de arm als de arm
wordt bewogen.
Het apparaat kan zowel aan de linker- als aan de
rechterarm worden gedragen.
Stap 6: Controleer uw verbinding
De zorgprofessional zal via de app of het viQtor
portaal controleren of het apparaat goed werkt.
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Aan de slag
Het apparaat afdoen en opladen
1. Doe het klittenband los en beweeg deze door de
gesp, zodat de band wijder wordt;

1

2. Schuif de armband met het apparaat naar beneden vanaf de bovenarm en over de pols;
3. Trek het lipje van de houder terug over het apparaat;
4. Schuif het apparaat uit de houder;
5. U kunt het apparaat nu opladen zoals weergegeven in stap 2 op pagina 32.

3

2

A

A
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Het apparaat bedienen
De knoppen en hun functies
De kleine knop is om de batterijstatus te controleren

Het rode LED licht, de trilfunctie en de pieper gaan dan
uit.
1

Als een val wordt gedetecteerd, activeert het apparaat automatisch het verzoek om hulp. Ook dan zal
het LED-lampje rood knipperen en zal het apparaat
trillen en piepen. U kunt het automatische attentieverzoek ook in dit geval annuleren door 3 seconden op
de grote knop te drukken. Het licht, de trilfunctie en
de pieper gaan dan uit en is het hulpverzoek geannuleerd.

Druk op de kleine knop om de batterij te controleren.
Het LED-lampje zal groen of oranje zijn. Groen betekent dat de batterij nog voldoende is opgeladen. Groen
knipperend betekent dat het apparaat binnen 6 uur
moet worden opgeladen. Oranje knipperend betekent
dat de batterij bijna leeg is. Zie het gedeelte ‘Indicaties
batterijstatus’ op pagina 40 voor meer informatie.
De grote knop is voor het activeren en annuleren van
een attentieverzoek (hulpverzoek). 2
Door 3 seconden op de grote knop te drukken, wordt
er direct een attentieverzoek naar uw Medische Service Center verzonden.

2
1

In dat geval knippert het LED lampje rood en trilt en
piept het viQtor monitoringsapparaat gedurende 40
seconden. Dit attentieverzoek kan binnen 30 seconden alsnog worden geannuleerd door nogmaals
3 seconden op de grote knop te drukken.
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Betekenis van de viQtor-signalen (LEDs, trilling en geluid)
Hoofdfuncties
SITUATIE

ACTIE

U wilt een attentieverzoek
handmatig activeren

Druk zelf 3 seconde op de
grote knop

LED lampje knippert gedurende 40 seconden rood

Monitoringsapparaat trilt
gedurende 40 seconden

Monitoringsapparaat
piept gedurende 30 seconden (1x per seconde)

Er is automatisch een
attentieverzoek voor
hartslag of bloedzuurstofverzadiging gegenereerd

Geen

Geen

Geen

Geen

Een val is automatisch
gedetecteerd en heeft een
attentieverzoek gegenereerdt

Geen
(tenzij u in orde bent en
het attentieverzoek wilt
annuleren)

LED lampje knippert gedurende 40 seconden rood

Monitoringsapparaat trilt
gedurende 40 secondenn

Monitoringsapparaat
piept gedurende 30 seconden (1x per seconde)

U wilt het attentieverzoek/
alarm annuleren (handmatig of automatisch
geactiveerd na een val)

Druk binnen 30 seconden
nogmaals op de grote
knop voordat het piepen
en trillen stopt

LED lampje knippert 15
seconden groen om te
bevestigen dat de attentieverzoek is geannuleerd

Kort trillen om te bevestigen dat het attentiesverzoek is geannuleerd

Attentieverzoek stopt
met piepen.

LED lampje is continu rood

Trilt 2x per seconde gedurende 15 seconden om te
bevestigen dat de helpmodus actief is. Wordt elke
vijf minuten herhaald. Na
40 minuten stopt dit.

Het attentieverzoek
piept vijf keer per 2,5
seconden. Wordt elke
vijf minuten herhaald

Attentieverzoek-modus
actief – niet geannuleerd

Geen,
de zorgprofessional
neemt contact met u op

LED LAMPJE
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Betekenis van de viQtor-signalen (LEDs, trilling en geluid)
Hoofdfuncties
SITUATIE

ACTIE

LED LAMPJE

TRILLING

AUDIO

Het monitoringsapparaat
heeft geen communicatie
met het viQtor portaal
tijdens een attentieverzoek

Bel uw zorgprofessional

LED-lampje knippert gedurende
15 seconden paars. 1x per minuut gedurende 5 minuten

Trilt 4 keer per seconde
gedurende 15 seconden

Hoge pieptoon 1x
per seconde gedurende 15 seconden

Batterij is bijna leeg

Plaats het monitoringsapparaat binnenkort op de
oplader

LED-lampje zal gedurende 2 uur
oranje zijn

Elke 5 minuten 1 korte
trilling

3 korte pieptonen

Energiebesparende
modus actief (wanneer de
batterij bijna leeg is)

Plaats het monitoringsapparaat zo snel mogelijk op
de oplader.

LED-lampje knippert 1x per
minuut 3 seconden oranje

Geen

Geen

Het viQtor-monitoringsapparaat wordt uitgeschakeld

Dit gebeurt automatisch als
de batterij leeg is.

LED-lampje knippert 5 seconden
wit

Geen

Geen

Het viQtor-monitoringsapparaat wordt ingeschakeld

Dit gebeurt automatisch als
de batterij weer opgeladen
is of na een reset.

LED-lampje knippert gedurende
15 seconden paars

Elke seconde 1x keer

1 ‘welkom’ piepje

Software-update bezig

Geen, start en stopt automatisch.

LED-lampje knippert paars totdat de update is voltooid

Geen

Geen

Software-update voltooid

Geen, start en stopt automatisch.

LED-lampje knippert gedurende
15 seconden paars

Elke seconde 1 keer

1 ‘welkom’ piepje
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Betekenis van de viQtor-signalen (LEDs, trilling en geluid)
Batterijstatus
Wanneer het kleine knopje wordt ingedrukt

Gedurende het opladen

> 10%

Oranje LED-lampje knippert (2 Hz)

> 0%

Oranje LED-lampje knippert (0,5 Hz)

> 20%

Groene LED-lampje knippert (2 Hz)

> 20%

Groene LED-lampje knippert (0,5 Hz)

> 50%

Groene LED-lampje brandt

> 98%

Groene LED-lampje brandt
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Reiniging en onderhoud
Opladen
Het is raadzaam om het apparaat elke dag op hetzelfde tijdstip op te laden. Als u er een gewoonte van
maakt om hem elke dag tenminste 30 minuten tot 1
uur op te laden, heeft u altijd voldoende lading voor
gebruik. Zie pagina 32 voor oplaadinstructies.

pluisvrije doek gebruiken met een van de volgende
reinigingsproducten:
Zeepoplossing
Isopropyl alcohol (IPA 70%), ook geschikt voor
desinfectie van het apparaat

Het apparaat en de oplader schoonmaken
Om besmetting te voorkomen moet het apparaat
regelmatig worden schoongemaakt met een vochtige,
pluisvrije doek (zonder enig reinigingsmiddel).

Ethanol (96%), ook geschikt voor desinfectie van
het apparaat
LET OP
Gebruik GEEN bleekmiddel (chloor) of andere
agressieve schoonmaakmiddelen. Vermijdt bij het
reinigen van de oplader overmatige hoeveelheden
vloeistof, zodat er geen vloeistof in het apparaat
lekt en dit de elektronica kan beschadigen.

Als u de oplader ook wilt schoonmaken, zorg er dan
voor dat u deze eerst loskoppelt van de stroomvoorziening door de kabel uit het laadstation te trekken.
Daarna kunt u het laadstation ook afnemen met een
vochtige, pluisvrije doek. Vergeet niet de kabel weer
in de oplader te steken.
Als het monitorinsapparaat, de optische sensor aan
de onderkant van het apparaat of de oplader er vuil
uitziet en u kunt het vuil niet alleen met een vochtige
pluisvrije doek verwijderen, dan kunt u een vochtige
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Reiniging en onderhoud
De armband schoonmaken
VERWIJDER het apparaat uit de armband voordat
u het wast. Was de armband regelmatig in de wasmachine (bijvoorbeeld een keer per week, of als het
er vies uitziet) op een maximale temperatuur van
30º met een mild wasmiddel dat geen bleekmiddel
(chloor) of wasverzachter bevat. Hang de armband
vervolgens te drogen aan een waslijn.

Einde gebruik
De viQtor oplossing heeft u in bruikleen. Indien u besluit de viQtor oplossing niet langer te gebruiken dient
u het monitoringsapparaat, inclusief toebehoren terug
te sturen naar uw zorgorganisatie of naar smartQare.
Het monitoringsapparaat kan door synchronisatie met
het viQtor portaal digitale gegevens bevatten die nog
niet zijn verzonden. Vraag uw zorginstelling om het
viQtor monitoringsapparaat los te koppelen van het
viQtor portaal. De gegevens op het monitoringsapparaat worden dan na de synchronisatie verwijderd.

LET OP
Droog de armband NIET in een wasdroger. Strijk
de armband NIET. Plaats het apparaat NIET in een
natte armband.
Andere te onderhouden componenten
Het apparaat en de oplader bevatten geen onderdelen
die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
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Probleemoplossing
Hoewel het apparaat met de grootste precisie is vervaardigd, kunnen er problemen optreden. Hieronder vindt u enkele
problemen die u kunt tegenkomen en instructies over hoe u hiermee om kunt gaan. Mocht u een probleem tegenkomen
dat hieronder niet vermeld staat, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de klantenservice.
Probleem

Je kan dit proberen

Het apparaat laadt niet op.

Controleer of de voedingskabel van de oplader goed is aangesloten op het stopcontact
en de oplader zelf.
Controleer of het monitoringsapparaat plat in de oplader ligt. Het apparaat heeft een
unieke vorm en past maar op één manier goed in de oplader. Als het correct is geplaatst, zal het apparaat een trilling geven, een piepje laten horen en het LED-lampje
paars van kleur zijn.

Op het webdashboard in het
viQtor portaal of in de app verschijnt
de melding dat de metingen van
slechte kwaliteit zijn.

Zorg ervoor dat het apparaat en de armband correct op de bovenarm zijn geplaatst.
Indien nodig kunt u een harde reset op het monitoringsapparaat uitvoeren door het
op de oplader te plaatsen en de (kleine) batterijknop 15 seconden lang ingedrukt te
houden.

Het apparaat werkt niet meer.

Probeer eerst het apparaat op te laden. Als het goed is opgeladen, zie hieronder.

Het apparaat werkt niet meer ondanks dat het is opgeladen.

U kunt een harde reset op het monitoringsapparaat uitvoeren door het op de oplader
te plaatsen en de batterijknop 15 seconden lang ingedrukt te houden. Indien dit ook
niet mocht helpen, neem contact op met uw zorgorganisatie of met smartQare.
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Technische documentatie
Technische specificaties: electronica
Specificatie

Apparaat (viQtor)

Oplader

Adapter

Gewicht

100 gram

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Afmetingen

94 x 55 x 21 mm

111.1 x 71.1 x 33.9 mm

Niet van toepassing

IP classificatie

IP66

IP21

Geen

Input voltage

3.7 V

5V

100 - 240 Volt AC

Input frequentie

Niet van toepassing *

DC

50 - 60 Hz

Nominaal stroomverbruik

Niet van toepassing

2 A max.

0.6 A max.

Typisch stroomverbruik

5 - 45 mA

N/A

Niet van toepassing

Zekeringen

Intern, niet te vervangen

Intern, niet te vervangen

Niet van toepassing

Operation

Continu

Continu

Continu

IEC 60601-1 classificatie

Klasse II

Klasse II

Niet van toepassing

Toegepast onderdeeltype

BF

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Communicatie

LTE NB-IoT bands 3, 8 and 20

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Draadloos oplaad protocol

Draadloos opladen:
inductief 127.7 kHz

Draadloos opladen:
inductief 127.7 kHz

Niet van toepassing

Effectief uitgestraald vermogen

25.4 dBm

8W

Niet van toepassing

* draadloos
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Technische documentatie
Technische specificaties: elektronica
Specificatie

Oplader

Adapter

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Batterij

Capaciteit:1500 mAh
Type: Li-Ion polymer
Rated voltage 3.7V
Niet vervangbaar

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Normale levensduur

2 jaar

2 jaar

2 jaar

Optische eigenschappen*

Apparaat (viQtor)
LED lampjes voor SpO2 en eigenschappen
hartslag metingen:
Peak golflengte: 526 nm, 660 nm, 950 nm.
Maximum optische output power voor:
groen LED licht: 44 mW,
rood LED licht: 60 mW,
infra rood LED licht: 50 mW

* voor meer info: support@smartqare.nl

Vrijgesteld onder IEC 62471:2006 en IEC
60601-2-57:2011
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Technische documentatie
Omgevingsvoorwaarden: elektronica
Condition

Device (viQtor)

Charger

Adapter

350

Temperatuur bij werking van
het apparaat

300

50

50

Tussen 5° en 35° Celsius

00

Tussen 5° en 30° Celsius

500

Opslag temperatuur

-200

15%

15 - 93%, niet-condenserend

C O N T R O L

15 - 93%, niet-condenserend

1060 hPa

700 hPa

700 hPa

1060 hPa

700 hPa

700 tot 1060 hPa

700 tot 1060 hPa

700 tot 1060 hPa

3000 m

3000 m

3000 m

46
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15%

1060 hPa
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Tussen -20° en 50° Celsius

93%

15 - 93%, niet-condenserend

2 4 / 7

-200

Tussen -20° en 50° Celsius

15%

Maximale hoogte

500

-200

93%

Omgevingsdruk

Tussen 0° en 40° Celsius

500

Tussen -20° en 50° Celsius

Vochtigheid

400
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Technische documentatie
Biocompatibiliteit
smartQare systeem component

Onderdelen die langdurig in
contact staan met de gebruiker

Materiaal

Biocompatibiliteit

Apparaat (viQtor)

Behuizing (buitenzijde)

M-ABS + TPE-E

Op verzoek op te vragen

Beschermkap sensoren

M-ABS

Op verzoek op te vragen

Metale kapje van temperatuur
sensor

RVS

Op verzoek op te vragen

Armband

Stof

Polyester, polyamide,
lycra, elastane

Op verzoek op te vragen

Oplader

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Adapter

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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Technische documentatie
Meetnauwkeurigheid en bereik
Sensoren/functie

Bereik

Resolutie

Nauwkeurigheid

Zuurstofsaturatie (SpO2)

0% tot 100%

0.1%

Tussen 70%-100% ≤ 2%
t.o.v arteriële meting1,3.
0%-70% SpO2: Onbekend.

Huidtemperatuur

20.0 tot 42.5 °C

0.1 °C

≤ ±1 °C RMSE2

Hartslag

30 tot 240 slagen per minuut

1 BPM

≤ 3 RMSE2,3

(Harde) valdetectie

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Gevoeligheid ≥ 95%4
Nauwkeurigheid ≥ 95%4

Activiteitenmonitoring

0 tot 5 geeft globaal aan: [0]
Helemaal geen beweging tot
[2] langzaam lopen tot [4] actieve bewegingen en [5] zeer
actieve beweging.

0,1

≤ 1.5 RMSE2

Locatiebepaling5

Niet van toepassing

Niet van toepassing, locatie
wordt getoond op de kaart

≤ 20m in open omgeving

Draagdetectie6

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Bij normaal gebruik: 100%
Bij veel beweging: 58%7
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Technische documentatie
Meetnauwkeurigheid en bereik
Uitleg voetnoten van meetnauwkeurigheid en bereik op pagina 48:
1

Accuracy Root-Mean-Square (ARMS) is een statistische berekening van het verschil tussen apparaatmetingen
en referentiemetingen. Ongeveer tweederde van de apparaatmetingen viel binnen +/- ARMS van de
referentiemetingen in een gecontroleerd onderzoek.

2

RMSE geeft Root Mean Square-fout aan;

3

Zonder bewegingsomstandigheden;

4

Harde val omstandigheden zijn ononderbroken vallen met een valafstand > 100 cm. Nauwkeurigheid bepaald
door een prestatieonderzoek in laboratoriumomstandigheden;

5

Gebruikmakend van Global Navigation Satellite System (GNSS);

6

Detectie of het viQtor-apparaat wordt gedragen;

7

Bij zware beweging zal de draagdetectie minder nauwkeurig zijn. Zware bewegingsomstandigheden komen
meestal niet vaak gedurende langere perioden voor en worden gecorrigeerd zodra de zware beweging stopt.

49
2 4 / 7

P E R S O N A L

H E A L T H

C O N T R O L

SQ1-101_IFU_wearable_(NL)_v5.0_23-JUNI-2022

Technische documentatie
De onderstaande gewijzigde Bland Altman-grafieken vertegenwoordigen de correlatie van SpO2 en de referentie-co-oximeter (SaO2) bij gezonde volwassen proefpersonen met een bovengrens van 95% en een ondergrens van
95%.
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Technische documentatie
Actieve status van het apparaat
Apparaatstatus

Actieve metingen/functies

Het monitoringsapparaat wordt
gedragen

Alle metingen en functies zijn actief

Het monitoringsapparaat wordt
niet gedragen

Alleen de knop voor handmatige hulpverzoeken is actief

Het monitoringsapparaat wordt
opgeladen

Alleen de knop voor handmatige hulpverzoeken is actief

Het monitoringsapparaat staat in
energiebesparende modus

Alleen de knop voor handmatige hulpverzoeken is actief

Het monitoringsapparaat is volledig uit

Geen actieve functies. Dit is alleen het geval als de batterij helemaal leeg is
of omdat het apparaat door de zorgorganisatie is gedeactiveerd

Attentieverzoek modus (monitoringsapparaat activering)

Alle metingen en functies zijn actief, behalve de hulpknop.

Update modus

Geen actieve functies tijdens update
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Informatie over regelgeving
Privacygegevens en beveiliging
smartQare biedt opdrachtgevers een veilige webbased
applicatie (Portaal) en smartphone app. Deze bieden
u veilige elektronische toegang tot uw geregistreerde
gegevens, waar alleen u en – met uw toestemming –
uw zorgprofessional toegang toe heeft.

in dit gedeelte. Representatief voor de apparaatfunctie
zijn EMC-tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming
met 60601-1-2 en 60601-1-11.
Radiofrequentietransmissie
Banden gebruikt voor communicatie: 3, 8 en 20

smartQare spant zich in om redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te
nemen om persoonsgegevens binnen de organisatie
te beschermen. Helaas kan geen enkel gegevensoverdracht- of opslagsysteem ooit 100% veilig zijn. Zelfs
het beste technische beveiligingssysteem kan worden
omzeild, vooral als u uw gebruikers-ID en wachtwoord
voor toegang tot de portal niet beschermt. Als u reden
heeft om te denken dat uw interactie met ons niet
langer veilig is, laat het ons dan onmiddellijk weten.

(voor NB-IoT [LTE Cat NB1] en LTE-M [LTE CAT M1]).
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen:
Klasse 3 (23 dBm)
Specifieke absorptiesnelheid (SAR): 0,49 W/kg
Gebruikte banden: 3, 8 en 20 met zowel NB-IoT- als
LTE-M-technologie. Effectief uitgestraald vermogen:
25,4 dBm

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Het apparaat is ontworpen voor gebruik in de elektromagnetische omgeving zoals beschreven in de
onderstaande paragrafen. De opdrachtgever of gebruiker dient zelf te controleren of dit in een dergelijke
omgeving wordt gebruikt. Het monitoringsapparaat
vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking
tot EMC in overeenstemming met de EMC-informatie
52
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Elektromagnetische immuniteit
Phenomeen

Standaard gebruik

Compliance niveau

Elektrostatische ontlading (ESD)

IEC 61000-4-2

≈2 kV, ≈4 kV contact
≈2 kV, ≈4 kV, ≈8 kV, ≈15 kV air

Immuniteit voor stralende radiofrequentie (RF)
elektromagnetische velden

IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM op 1 kHz

Nabijgelegen velden voor RF-communicatieapparatuur

IEC 61000-4-3

Zie tabel hieronder

Immuniteit tegen elektrische snelle transiënten /
snelle pieken

IEC 61000-4-4

AC power port: ± 2 kV at 100 KHz
DC power port: ± 2 kV at 100 KHz
SIPS/SOPS: ± 1 kV at 100 KHz

Immuniteit tegen pieken (Input wisselstroom poort en
Input gelijkstroom poort)

IEC 61000-4-5

Pulses:1.2/50 µs V; 8/20 µs A Line to line: ≈0.5 kV;
≈1.0 kV;
Line to earth: ≈0.5 kV; ≈1.0 kV;≈2.0 kV;

Immuniteit tegen geleide storingen veroorzaakt door
RF-velden

IEC 61000-4-6

3 / 6 Vrms
150 kHz – 80 MHz
80 % AM op 1 kHz

Uitgestraalde vermogensfrequentie van magnetische
velden

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz of 60 Hz

Immuniteit tegen spanningsdips

IEC 61000-4-11

Unom - 100% voor 0.5 cyclus (1 fase)
Unon - 100% voor 1 cyclus
Unom - 30% voor 25/30 cyclus (50/60 Hz)

Immuniteit tegen onderbrekingen

IEC 61000-4-11

Unom - 100% for 250/300 cycles (50/60 Hz)
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Frequentiebereik en niveau:
Frequentie (MHz)

RF draadloze communicatie hulpmiddelen

Modulering

Immuniteitsniveau (V/m)

Test

Compliance niveau

80-1000 MHz

80% AM (1 kHz)

10 V/m

1000-2700 MHz

80% AM (1 kHz)

10 V/m

385

Pulsmodulatie:18Hz

27

450

Pulsmodulatie:18Hz

28

710 / 745 / 780

Pulsmodulatie: 217Hz

9

810 / 870 / 930

Pulsmodulatie: 18Hz

28

1720 / 1845 / 1970

Pulsmodulatie: 217Hz

28

2450

Pulsmodulatie: 217Hz

28

5240 / 5500 / 5785

Pulsmodulatie: 217Hz

9

54
2 4 / 7

P E R S O N A L

H E A L T H

C O N T R O L

SQ1-101_IFU_wearable_(NL)_v5.0_23-JUNI-2022

Electromagnetische emissies
Emissie test

Compliance

Geleide storingsspanning (RF emissies, CISPR 11) – viQtor

Groep 2 Klasse B

Elektromagnetische stralings verstoring (CISPR 11, < 30 MHz) – viQtor

Groep 2 Klasse B

Uitgestraalde elektromagnetische verstoringen (CISPR 11, 30-1000 MHz) – viQtor

Groep 1 Klasse B

Harmonische emissies (IEC 61000-3-2) – laadstation / SQ Voeding

Klasse A

Voltage schommelingen/flicker emissies – laadstation/ SQ Voeding (IEC 61000-3-3)

Max. voltage verandering:
≤4%
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Garantie
Plaats alle onderdelen van de viQtor in de originele verpakking wanneer u deze ter reparatie retourneert.

De garantie dekt niet het volgende:
Alle onderdelen zijn onderhevig aan normale
slijtage. Dit geldt ook voor de armband en de
smartQare oplaadbare batterij.

smartQare BV geeft twee jaar garantie op het monitoringsapparaat en de oplader.
smartQare of de wederverkoper zal het apparaat tijdens
de garantieperiode repareren of vervangen. Bewijs van
schade en de originele aankoopbon moeten worden
overlegd voordat reparatie of vervanging kan plaatsvinden. Deze garantie heeft voorrang op alle andere lokale
garanties die van toepassing zijn, zoals toegestaan
onder de toepasselijke wetgeving.

Schade of defecten als gevolg van onjuist gebruik
van of reparaties aan het apparaat, of het niet
opslaan van het apparaat zoals beschreven in
deze handleiding (zie ook de paragrafen ‘Beoogd
gebruik’ en ‘Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen’).

Als het product niet naar tevredenheid werkt, of assistentie dan wel service nodig is, neem dan contact op met
smartQare via een van de kanalen vermeld in de sectie
Contact op pagina 59.
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Veelgestelde vragen van gebruikers
1. Kan ik het monitoringsapparaat onder de douche
dragen?
Het monitoringsapparaat is spatwaterdicht. U kunt
ermee douchen, maar niet zwemmen.

5. Hoe vaak moet ik het apparaat opladen?
Het wordt aanbevolen om het apparaat elke dag
tenminste 30 minuten tot 1 uur op te laden. Dit kunt
u het beste overdag doen als u bezoek hebt. Zie
pagina 21 en 41.

2. Als ik op de grote knop druk, wie ziet dan mijn bericht?
Het monitoringsapparaat stuurt het attentieverzoek
door naar het Medisch Service Center. Een medewerker zal direct contact met u opnemen. De verantwoordelijke van uw zorgorganisatie wordt ook op de
hoogte gebracht.

6. Hoe lang duurt het om mijn batterij op te laden?
Als de batterij helemaal leeg is, duurt het ongeveer
vier en een half uur om deze volledig op te laden.
Voor oplaadinstructies zie pagina 32.
7. Hoe weet ik dat het apparaat goed werkt?
U kunt controleren of de sensoren aan de
achterkant van het apparaat zijn ingeschakeld (de
lampjes branden). U kunt de batterijstatus controleren door op de kleine knop te drukken, en u of uw
mantelzorger kunnen in de app controleren of het
de metingen weergeeft. Zie pagina 40.

3. Wat gebeurt er als mijn hartslag te hoog is?
Het apparaat zal een attentieverzoek naar een uw
Medisch Service Center of zorgorganisatie sturen.
U merkt daar niets van. Als de meting reden tot
zorgen geeft, zal zij contact met u opnemen.
4. Wat is de beste plek om de lader te plaatsen?
De oplader moet op een droge plaats in de buurt van
een stopcontact worden gezet. Plaats de lader nooit
in een vochtige omgeving, zoals een badkamer of
keuken.

8. Hoe kan ik het apparaat schoonmaken?
U kunt het toestel reinigen met een vochtige doek,
eventueel met reinigingsmiddel. Zie pagina 41, 42.
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Veel gestelde gebruikersvragen
09. Kan ik het apparaat aan- en uitzetten?
U kunt het apparaat niet handmatig aan- en uitzetten. Als de batterij van het apparaat is opgeladen
gaat het automatisch aan. U hoeft het niet aan te
zetten. Het apparaat gaat pas uit als de batterij
volledig leeg is.

13. Moet ik het apparaat aan de linker- of rechterarm
dragen?
U kunt het apparaat zowel op de rechter- als op de
linkerbovenarm dragen. Zie pagina 35.
14. Is de oplader waterdicht?
Nee, Het monitoringsapparaat is spatwaterdicht. U
kunt ermee douchen, maar niet zwemmen.

10. Waar dient de kleine knop voor?
U kunt op de kleine knop indrukken om de
batterijstatus te controleren. Zie pagina 37.
11. Worden mijn gegevens veilig bewaard?
Uw gegevens worden beschermd door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Zie pagina 4 en 52.
12. Welke betekenis heeft het LED lampje?
Het LED lampje kan verschillende kleuren weergeven. Rood is bijvoorbeeld voor een attentieverzoek, groen geeft aan dat alles in orde is. Zie
pagina 31, 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45
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Contact
Fabriekant: smartQare BV
Kapteynstraat 1
2201 BB Noordwijk
The Netherlands

www.smartqare.nl
+31718893959

Neem contact op met uw lokale distributeur voor assistentie of neem contact op met de klantenservice van
smartQare BV op +31718893959 of stuur een bericht naar support@smartqare.nl.

Productinformatie
De unieke identificatiecode (UDI) voor dit medische hulpmiddel (het viQtor monitoringsapparaat) is:
(01)08720299572409(11)211231(21)1100001

Ga naar www.smartQare.nl voor informatie.
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Alle rechten zijn voorbehouden
smartQare BV behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding beschreven producten op elk
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, vertaald of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van smartQare. De informatie in deze handleiding is bedoeld
om nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. smartQare aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het
gebruik van deze handleiding, noch voor eventuele inbreuken op de rechten van derden die uit dergelijk
gebruik kunnen voortvloeien. Alle hierin genoemde merk- en productnamen zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.
Dit apparaat is onderworpen aan de EU-richtlijn 2012/19/EU (WEEE).
De viQtor oplossing heeft u in bruikleen. Indien u besluit de viQtor oplossing niet langer te gebruiken
dient u het apparaat, inclusief toebehoren terug te sturen naar uw zorgorganisatie of
smartQare. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met smartQare BV.
Copyright melding
smartQare en viQtor zijn handelsmerken van mQare Holding BV. Dit document is auteursrechtelijk beschermd door smartQare BV.
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