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Oudergids

Belangrijke informatie
    WAARSCHUWING! Voer nooit metingen uit bij een kind met 
een pacemaker, continue glucosemonitor of een geïmplanteerd 
of draagbaar elektronisch apparaat.
    WAARSCHUWING! Ventica® mag alleen worden gebruikt 
zoals beschreven in de Oudergids. Voor vragen of zorgen 
kunt u contact opnemen met de zorgverlener die de 
meting begeleidt.
    WAARSCHUWING! Het apparaat mag niet nat worden. 
Douchen en baden is verboden wanneer het kind 
Ventica® draagt.
    WAARSCHUWING! Alle andere elektronische apparaten, 
waaronder babyfoons en mobiele telefoons, moeten tijdens 
de meting op ten minste 30 cm van het kind verwijderd zijn.
    WAARSCHUWING! Houd Ventica® buiten het bereik van 
kinderen en huisdieren.
    WAARSCHUWING! De elektroden zijn uitsluitend voor 
eenmalig gebruik en mogen niet worden hergebruikt. Als u 
de meting moet herhalen, gebruik dan voor elke meting een 
nieuwe set elektroden en vervang de batterijen na 2 nachten.
Als u de recorder niet gebruikt, verwijder dan de batterijen 
om lekkage te voorkomen.

Probleemoplossing
De recorder blijft oranje knipperen
De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen zoals aangegeven 
als u wilt doorgaan met het nemen van metingen.

Ik sta op het punt om een nieuwe meting te starten, maar het 
indicatielampje knippert oranje wanneer ik op de knop druk
De recorder was 's ochtends niet goed uitgeschakeld en meet 
nog steeds. Schakel de recorder uit en start een nieuwe meting.
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Opmerking: Als uw zorgverlener de automatische meetmodus in de kliniek 
heeft geselecteerd, schakelt de Ventica-recorder zichzelf automatisch 
in om 20.00 uur en schakelt deze om 08.00 uur uit. U hoeft niet op 
de drukknop te drukken om de meting te starten of te beëindigen, 
zodat u de figuren 7, 8, 12 en 13 kunt overslaan. Controleer of het blauwe 
indicatielampje langzaam knippert. Zo niet, vervang dan de batterijen.
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