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Definities
Hieronder volgen de definities van de termen en afkortingen die in deze gebruiksaanwijzing gebruikt worden

4

FeNO

Fractional exhaled nitric oxide – Hoeveelheid stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht die
afkomstig is uit de bronchiën, niet uit de neusholten of de bovenste luchtweg.

FEV1

Forced Expiratory Volume in One Second – Hoeveelheid lucht die iemand geforceerd uit de
longen kan ademen in de eerste seconde van een geforceerde uitademing, gemeten in liters.

FEV6

Forced Expiratory Volume in Six Seconds – Hoeveelheid lucht die iemand geforceerd uit de
longen kan ademen in de zes seconden van een geforceerde uitademing, gemeten in liters.

FVC

Forced Vital Capacity – Nadat de patiënt zo diep mogelijk heeft ingeademd, is dit de
hoeveelheid lucht die geforceerd en maximaal uit de longen kan worden geademd totdat er
geen lucht meer kan worden uitgeademd, meestal gemeten in liters.

NO

Nitric oxide – Stikstofmonoxide. Wordt geproduceerd door de menselijke longen en is
aanwezig in de uitgeademde lucht. Dit is betrokken bij de pathofysiologie van longziekten,
waaronder astma.

PEF

Peak Expiratory Flow – Maximale stroom (of snelheid) die bereikt wordt tijdens de maximale
geforceerde uitademing bij volledige inademing, gemeten in liters per minuut of in liters per
seconde.

Spirometrie

Gangbare test die wordt gebruikt om te beoordelen hoe goed de longen van een
patiënt werken door te meten hoeveel lucht er wordt ingeademd, hoeveel lucht er wordt
uitgeademd en hoe snel de lucht wordt uitgeademd.
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Hoofdstuk 1: Systeemoverzicht
Systeembeschrijving
De Fenom Pro-astmamonitor (hierna aangeduid als Fenom Pro) is een point-of-care-ademanalyseapparaat dat
gebruikmaakt van elektrochemische technologie om de fractie van uitgeademde stikstofmonoxide (FeNo) in de
menselijke uitgeademde adem te meten, een teken van luchtwegontsteking.
Het meten van FeNo door de Fenom Pro is een kwantitatieve, non-invasieve, eenvoudige en veilige methode om de
beste behandelingsmethoden voor luchtwegontsteking bij patiënten te beoordelen, monitoren en bepalen. Het Fenom
Pro-apparaat is geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het mondstuk is het onderdeel dat
wordt bevestigd voor gebruik door de patiënt.
De Fenom Pro is ontworpen als draagbaar apparaat voor het meten van FeNo in uitgeademde lucht van mensen. Het
gehalte uitgeademde stikstofmonoxide (NO) is vaak verhoogd bij sommige ontstekingsprocessen, zoals astma. De
fractionele NO-concentratie in uitgeademde lucht kan gemeten worden door de Fenom Pro volgens de richtlijnen voor
NO-meting die zijn opgesteld door de American Thoracic Society (ATS) en de European Respiratory Society (ERS) [1].
De Fenom Pro neemt een direct monster af met een vertraagde analyse (ongeveer 28 seconden) van opeenvolgend
verzamelde en geanalyseerde uitgeademde lucht. Er zijn geen verdere monsterafnames, monstervoorbereidingen
of reagentia nodig. De emissie-eigenschappen van het Fenom Pro-apparaat maken het geschikt voor gebruik in
ziekenhuizen en andere zorginstellingen (CISPR 11 klasse A).

Indicaties voor gebruik
De Fenom Pro meet FeNo in de menselijke adem. FeNo is verhoogd bij sommige luchtwegontstekingsprocessen,
zoals astma, en neemt af als reactie op een ontstekingsremmende behandeling [1]. FeNo-metingen met de Fenom
Pro moeten gebruikt worden als onderdeel van een regelmatige beoordeling en controle van patiënten met deze
aandoeningen [10]. Tests met de Fenom Pro mogen alleen worden uitgevoerd in een point-of-care-zorgsetting onder
professionele supervisie. De Fenom Pro is geschikt voor kinderen van ongeveer 7-17 jaar en volwassenen van 18 jaar en
ouder.

Klinische beperkingen
De Fenom Pro mag niet gebruikt worden door kinderen onder een leeftijd van ongeveer 7 jaar, waaronder baby's,
omdat de meting de medewerking van de patiënt vereist. De bepalende factor voor de leeftijdsbeperking is gebaseerd
op het vermogen van de patiënt om de gegeven instructies te begrijpen en uit te voeren.
De Fenom Pro mag niet worden gebruikt op de afdelingen intensive care, spoedeisende hulp of anesthesie.
Verhoogde FeNo-niveaus worden ook gevonden in andere ontstekingsziekten naast astma, zoals allergische rinitis [2],
systemische lupus erythematodes [3] en levercirrose [4] en COPD, inclusief het COPD-overlapsyndroom [5] [6].
Virale infecties kunnen leiden tot verhoogde FeNo-niveaus. Het mechanisme achter deze verhoging staat echter
los van het mechanisme dat de verhoogde niveaus veroorzaakt die gezien worden in allergische ontstekingen.
Virusgerelateerde verhogingen van FeNo kunnen resistent zijn tegen een behandeling met corticosteroïden [7].
Een recente inname van nitraatrijk voedsel, waaronder sla, spinazie, bieten, walnoten, pinda's en dierlijke organen, kan
leiden tot verhoogde FeNo-niveaus [8].
Roken vermindert uitgeademde NO-niveaus. FeNo kan echter nog steeds een onderscheid maken tussen
astmapatiënten en niet-astmapatiënten onder rokers.

Risico's voor de gezondheid
Er zijn geen bekende directe risico's voor de gezondheid van de patiënt als gevolg van het gebruik van de Fenom Pro.
Als de test echter niet wordt uitgevoerd zoals aangegeven of als de resultaten verkeerd worden geïnterpreteerd, kan
dit leiden tot een onjuiste behandeling van de patiënt.
Daarom kan het gebruik van FeNo-meetresultaten om een behandelingsschema aan te passen zonder rekening te
houden met andere klinische factoren een risico vormen.

IFU-3264 versie E Gebruiksaanwijzing, Fenom Pro

5

Onderdelen van de Fenom Pro
2

3

4

5

1

7
6

8

2

Tabel 1: Onderdelen van het Fenom Pro-apparaat
Nummer

6

Beschrijving

1

Aanraakscherm

2

Handstuk

3

Batterij-indicator – de batterij is nog voor minder dan 25%
vol als er maar één balkje brandt.

4

De AC-stroomindicator brandt groen als het apparaat is
ingeschakeld en is aangesloten op een stopcontact.

5

Aan-uitknop – houd deze knop 1 seconde lang ingedrukt
om het apparaat in of uit te schakelen.

6

Mondstuk voor gebruik door één patiënt (toebehoren)

7

Handgreep

8

24-V-aansluiting
IFU-3264 versie E Gebruiksaanwijzing, Fenom Pro

Knoppen op het scherm
De Fenom Pro gebruikt diverse knoppictogrammen om u gemakkelijk door de menuschermen te laten navigeren.

Tabel 2: Indicatoren en pictogrammen
Knoppictogram

Naam

Instellingenknop

Testlicentie
Statusknop
(Tests beschikbaar)

Testlicentie
Statusknop
(Weinig tests
beschikbaar)
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Beschrijving
Knop die gebruikt wordt om het Settings-menu (instellingen) te
openen. In dit menu kunt u de tijd/datum instellen, de taal selecteren,
de systeeminformatie bekijken, het volumeniveau selecteren en tests
bestellen.

Knop die wordt gebruikt om het vakje Order Tests (tests bestellen) te
openen. Het groene vinkje geeft aan dat het apparaat tests beschikbaar
heeft. Wordt in sommige configuraties niet gebruikt.

Knop die wordt gebruikt om het vakje Order Tests (tests bestellen)
te openen. Het rode uitroepteken geeft aan dat er nog maar weinig
tests over zijn. Neem contact op met uw distributeur om extra tests te
bestellen. Wordt in sommige configuraties niet gebruikt.
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Hoofdstuk 2: Veiligheid en waarschuwingen
Veiligheidsinstructies
De onderstaande veiligheidsinstructies zijn van toepassing op het gebruik en de bediening van de Fenom Pro:
o Zorg ervoor dat de patiënt NIET door het apparaat inademt.
o Zorg ervoor dat de patiënt NIET door het mondstuk inademt.
o Zorg ervoor dat de patiënt NIET uitademt buiten de grenzen van zijn fysieke mogelijkheden.
o Stop met de metingen als de ademhaling belastend is voor de patiënt.
o Sta het gebruik van de Fenom Pro NIET toe binnen 15 minuten na het uitvoeren van spirometrietesten zoals: FEV1,
FEV6, FVC, PEF, enz.
o Sta het gebruik van de Fenom Pro NIET toe binnen 60 minuten na het sporten of roken.
o Zorg ervoor dat de patiënt de Fenom Pro NIET gebruikt zonder een nieuw mondstuk voor gebruik door één
patiënt.
o Zorg ervoor dat de patiënt NIET meer dan zes ademhalingspogingen binnen één dag uitvoert.
o Sta het gebruik van de Fenom Pro NIET toe binnen 60 minuten na het eten of het drinken van vloeistoffen, met
uitzondering van water.

Keurmerk
De Fenom Pro is CE-gemarkeerd volgens de Richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek.
De Fenom Pro voldoet aan de RoHS-Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Waarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen zijn van toepassing op het gebruik en de bediening van de Fenom Pro:
o De Fenom Pro mag alleen worden bediend door opgeleid zorgpersoneel.
o Bedien de Fenom Pro zoals in deze handleiding aangegeven wordt. CAIRE Diagnostics aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor beschadigde apparatuur of foutieve resultaten als de apparatuur niet volgens deze
handleiding wordt bediend.
o Gebruik GEEN beschadigd Fenom Pro-apparaat, beschadigde onderdelen of beschadigde toebehoren.
o Gebruik alleen de meegeleverde voedingseenheid.
o Houd het apparaat uit de buurt van water. Zorg ervoor dat er geen vloeistof op het apparaat wordt gemorst of
gedruppeld.
o Gebruik het Fenom Pro-apparaat NIET naast of gestapeld op andere apparatuur, omdat dit kan leiden tot een
verkeerde werking.
o Blokkeer GEEN ventilatieopeningen en aansluitingen terwijl het apparaat in gebruik is of opgeladen wordt.
o Laat het apparaat NIET vallen en stel het NIET bloot aan harde schokken.
o Wijzig het Fenom Pro-apparaat, het handstuk of het mondstuk NIET.
o Gebruik de Fenom Pro NIET in de nabijheid van plekken waar vluchtige stoffen worden gebruikt, zoals
organische vloeistoffen of ontsmettingsmiddelen. Speciale aandacht dient uit te gaan naar spuitbussen en
ontsmettingsbaden.
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o Gebruik de Fenom Pro NIET in de aanwezigheid van ontvlambare dampen of vloeistoffen.
o Gebruik GEEN stoffen die alcohol bevatten in de buurt van de Fenom Pro.
o Het mondstuk voor gebruik door één patiënt moet direct na opening worden gebruikt.
o Gebruik het mondstuk voor gebruik door één patiënt NIET opnieuw op andere patiënten.
o De lithium-ion-batterij in het apparaat mag NIET geopend, verbrijzeld, verbrand of verhit worden boven 60 °C.
o Raak het deel van het mondstuk dat in de mond van de patiënt gaat NIET aan. Houd het mondstuk vast met
behulp van de plastic verpakking of draag latex handschoenen terwijl u het mondstuk aan het handstuk bevestigt.

Elektromagnetische emissies
De emissie-eigenschappen van dit apparaat maken het geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere
zorginstellingen (CISPR 11 klasse A).

Elektromagnetische immuniteit
De Fenom Pro voldoet volgens de tests aan de emissie- en immuniteitseisen zoals beschreven in IEC 60601-1- 2:2007
Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie – Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit – eisen
en beproevingen.
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Hoofdstuk 3: Beknopte handleiding Fenom Pro
Om een FeNo-test uit te voeren, volgt u deze drie eenvoudige stappen. Zie Hoofdstuk 4 en 5 voor de volledige
testrichtlijnen en instructies. Zie Hoofdstuk 8 voor de instructies om het apparaat in te stellen.
OPMERKING: Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld maar het scherm leeg is, kunt
u het scherm aanraken om het apparaat uit de sluimerstand te halen. Het kan een minuut duren voordat het apparaat
is opgewarmd.

1.

Selecteer de test voor een Adult (volwassene) of Child
(kind) op het scherm. Verwijder het mondstuk voor
gebruik door één patiënt uit de verpakking en bevestig
het aan het handstuk door het mondstuk naar de
bovenkant van het handstuk te duwen en het met de
klok mee te draaien om het vast te zetten. Zorg ervoor
dat u het deel van het mondstuk dat in contact komt
met de patiënt niet aanraakt.
Test voor kinderen: Patiënten van 11 jaar en jonger.
Test voor volwassenen: Patiënten van 12 jaar en ouder.

OPMERKING: Zie Hoofdstuk 7: Oefenmodus als de
patiënt een demonstratie nodig heeft voordat hij de
test uitvoert.
2.

Druk op de knop Begin Test en instrueer de patiënt
om op natuurlijke wijze tot volledige capaciteit in te
ademen, de mond stevig op het mondstuk te plaatsen
en ervoor te zorgen dat er geen lucht ontsnapt en
gedurende de volledige duur van de test uit te ademen
met een constante luchtstroom.

Instrueer de patiënt om de indicator op de ster aan de
bovenkant van de meter te houden.
OPMERKING: Het is ook acceptabel om de indicator
binnen het groene bereik te houden.

10
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3.

Op het scherm van de Fenom Pro zal Stop Now (nu
stoppen) worden weergegeven en een geluidssignaal
klinken zodra de patiënt met succes heeft uitgeademd.

De resultaten worden binnen 28 seconden weergegeven.

Als de patiënt de Fenom Connect™ Asthma Assistant
heeft geïnstalleerd op zijn mobiele telefoon, kunt u de
patiënt de QR-code laten scannen die linksonder wordt
weergegeven.
(Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger
voor meer informatie over de Fenom Connect Asthma
Assistant.)
Druk op de knop Done (gereed) en gooi het gebruikte
mondstuk op de juiste manier weg.
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Hoofdstuk 4: Voorbereiding van de FeNo-meting
OPMERKING: Zie Hoofdstuk 2: Veiligheid en waarschuwingen voor een lijst van veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

Het apparaat uit de sluimerstand halen
1.

Als het apparaat uitgeschakeld is, drukt u op de aanuitknop om het aan te zetten.
OPMERKING: Als het apparaat ingeschakeld is maar het
scherm leeg is, raakt u het scherm aan om het apparaat
uit de sluimerstand te halen.
Laat het apparaat een minuut opwarmen.

2.

De Fenom Pro biedt twee opties aan het einde van
de opwarming – beginnen met de test voor een
Adult (volwassene) of voor een Child (kind).
Test voor kinderen: Patiënten van 11 jaar en jonger.
Test voor volwassenen: Patiënten van 12 jaar en ouder.

Controle voorafgaand aan de test
1.

Controleer de batterij-indicator om er zeker van te zijn dat de batterij van het apparaat vol genoeg zit om een
FeNo-meting uit te voeren. Als de batterij-indicator een batterijniveau van minder dan 25% aangeeft, sluit u het
apparaat aan op de stroomvoorziening voordat u het gebruikt.

2.

Controleer of het apparaat op een plat, stabiel oppervlak staat voordat u een FeNo-meting uitvoert.

3.

Controleer of de patiënt voldoet aan de voorwaarden om de test te mogen uitvoeren:
o Leeftijd van 7 jaar of ouder.
o Heeft in de afgelopen 60 minuten geen voedsel of vloeistoffen geconsumeerd, met uitzondering van water.
o Heeft de afgelopen 60 minuten niet gesport of gerookt.

4.
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Als de controle voorafgaand aan de test voltooid is, gaat u verder met Hoofdstuk 5: FeNo-meting uitvoeren.

IFU-3264 versie E Gebruiksaanwijzing, Fenom Pro

Hoofdstuk 5: FeNo-meting uitvoeren
De FeNo-meting wordt uitgevoerd door de patiënt te laten blazen in een mondstuk voor gebruik door één patiënt,
dat bevestigd is aan een handstuk. De patiënt moet in het mondstuk blazen met een gecontroleerde snelheid, die
wordt bewaakt door een geanimeerde visualisatie op het aanraakscherm. Zodra er voldoende adem van de patiënt is
afgenomen, analyseert de sensor de adem en meldt hij de FeNo-score in delen per miljard (ppb, parts per billion).

Een FeNo-test voor volwassenen uitvoeren
OPMERKING: Voltooi de stappen in Hoofdstuk 4: Voorbereiding van de FeNo-meting voordat u doorgaat met de
onderstaande stappen.
1.

Haal het handstuk uit de houder boven op de Fenom Pro.

2.

Haal het nieuwe mondstuk voor gebruik door één patiënt uit de verpakking zonder het onderdeel aan te raken dat
in de mond van de patiënt gaat.

3.

Bevestig het mondstuk op het handstuk door de buitenkant van het mondstuk stevig vast te pakken en naar de
bovenkant van het handstuk te duwen terwijl u het met de klok mee draait totdat het vastzit.
4.

Geef het handstuk aan de patiënt met het mondstuk eraan bevestigd.

5.

Druk op de knop Adult (volwassene) op het testselectiescherm.

6.

Geef de patiënt een korte instructie over het gebruik van de Fenom Pro.
o

Instrueer de patiënt om op natuurlijke wijze tot volle capaciteit in te
ademen voordat hij zijn mond op het mondstuk plaatst.

o

Instrueer de patiënt om de mond op het mondstuk te plaatsen en
gedurende 10 seconden uit te ademen met een constante luchtstroom.

o

Instrueer de patiënt om zijn lippen om het mondstuk te houden, zodat er
geen lucht uit de lippen van de patiënt ontsnapt.

OPMERKING: Zie Hoofdstuk 7: Oefenmodus als de patiënt een demonstratie
nodig heeft voordat hij de test uitvoert.

7.

Druk op de knop Begin Test zodra de patiënt de instructies begrijpt en klaar is om te beginnen.

8.

De visuele aanmoedigingsmeter wordt weergegeven.

9.

Instrueer de patiënt om te beginnen met uitademen in het mondstuk zodra hij er klaar voor is.

10. Zorg ervoor dat de patiënt stopt met uitademen zodra Stop Now (nu stoppen) wordt weergegeven op het scherm.
11. Als de patiënt er niet in slaagt om de ademhaling uit te voeren, onderzoek dan wat de reden daarvoor is. Indien
nodig kan de patiënt een oefentest uitvoeren in Hoofdstuk 7: Oefenmodus alvorens de test te herhalen.
12. Ga verder met de instructies in de paragraaf Resultaten bekijken van dit hoofdstuk.
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Een FeNo-test voor kinderen uitvoeren
OPMERKING: Voltooi de stappen in Hoofdstuk 4: Voorbereiding van de FeNo-meting voordat u doorgaat met de
onderstaande stappen.
1.

Haal het handstuk uit de houder boven op de Fenom Pro.

2.

Haal het nieuwe mondstuk voor gebruik door één patiënt uit de verpakking zonder het onderdeel aan te raken dat
in de mond van de patiënt gaat.

3.

Bevestig het mondstuk op het handstuk door de buitenkant van het mondstuk stevig vast te pakken en naar de
bovenkant van het handstuk te duwen terwijl u het met de klok mee draait totdat het vastzit.
4.

Geef het handstuk aan de patiënt met het mondstuk eraan bevestigd.

5.

Druk op de knop Child (kind) op het testselectiescherm nadat u het Fenom
Pro-apparaat hebt ingeschakeld.

6.

Geef de patiënt een korte instructie over het gebruik van de Fenom Pro.
o

Instrueer de patiënt om op natuurlijke wijze tot volle capaciteit in te ademen
voordat hij zijn mond op het mondstuk plaatst.

o

Instrueer de patiënt om de mond op het mondstuk te plaatsen en
gedurende 6 seconden uit te ademen met een constante luchtstroom.

o

Instrueer de patiënt om zijn lippen om het mondstuk te houden, zodat er
geen lucht uit de lippen van de patiënt ontsnapt.

OPMERKING: Zie Hoofdstuk 7: Oefenmodus als de patiënt een demonstratie
nodig heeft voordat hij de test uitvoert.

7.

Druk op de knop Begin Test zodra de patiënt de instructies begrijpt en klaar is om te beginnen.

8.

De visuele aanmoedigingsmeter wordt weergegeven.

9.

Instrueer de patiënt om te beginnen met uitademen in het mondstuk zodra hij er klaar voor is.

10. Zorg ervoor dat de patiënt stopt met uitademen zodra Stop Now (nu stoppen) wordt weergegeven op het scherm.
11. Als de patiënt er niet in slaagt om de ademhaling uit te voeren, onderzoek dan wat de reden daarvoor is. Indien
nodig kan de patiënt een oefentest uitvoeren in Hoofdstuk 7: Oefenmodus alvorens de test te herhalen.
12. Ga na het succesvol voltooien van de test naar de sectie Resultaten bekijken van dit hoofdstuk.
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Resultaten bekijken
Na afloop van de FeNo-test wordt de adem van de patiënt
geanalyseerd en worden de resultaten weergegeven in ppb.
Het duurt ongeveer 28 seconden voordat de resultaten
worden weergegeven.
1.

Bekijk het FeNo-resultaat.

2.

Als de patiënt de Fenom Connect Asthma Assistant
geïnstalleerd heeft op zijn apparaat, vraag de patiënt
dan om de app te openen en de QR-code te scannen
voor de testresultaten.

3.

Druk op de knop Done (gereed).

Mondstuk verwijderen
Als de patiënt klaar is met het uitvoeren van een FeNo-meting:
1.

Verwijder het mondstuk door de buitenkant stevig vast te pakken en het tegen de klok in te draaien terwijl u het
van het handstuk wegtrekt.

2.

Gooi het gebruikte mondstuk op de juiste manier weg.

3.

Plaats het handstuk weer in de houder boven op het apparaat.

Dit kan tijdens de analyse worden gedaan.
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Hoofdstuk 6: Apparaat uitschakelen
Het is geen probleem om het apparaat constant aan te laten staan. Het apparaat gaat automatisch in de slaapstand
als het niet gebruikt wordt. Schakel het apparaat alleen uit als u het gedurende langere tijd niet van plan bent om te
gebruiken. Uw apparaat wordt alleen opgeladen als het AAN staat.
Om het apparaat uit te schakelen:
1.

Houd de knop POWER (aan/uit) ten minste 1 seconde ingedrukt.

2.

Druk op OK in het bevestigingsvenster.
OPMERKING: Het wordt aanbevolen om het Fenom Pro-apparaat indien mogelijk altijd aangesloten te houden op
de stroomvoorziening.

Hoofdstuk 7: Oefenmodus
De oefenmodus wordt gebruikt voor een nieuwe patiënt, om de stappen voor het uitvoeren van een FeNo-test te
demonstreren. In deze modus worden geen resultaten geregistreerd.
Om toegang te krijgen tot de oefenmodus:
1.

Selecteer de juiste test voor de patiënt op basis van zijn leeftijd op het hoofdselectiescherm.
o

Patiënten van 11 jaar en jonger gaan verder met de optie Child (kind).

o

Patiënten van 12 jaar en ouder gaan verder met de optie Adult (volwassene).

2.

Druk op de knop Practice (oefenen).

3.

Bevestig een nieuw mondstuk voor gebruik door één patiënt op het handstuk en leg uit aan de patiënt hoe
het Fenom Pro-apparaat gebruikt moet worden. (Zie Hoofdstuk 5: FeNo-meting uitvoeren voor gedetailleerde
instructies.)

4.

De patiënt ademt in, en begint dan uit te ademen door het mondstuk zodra hij klaar is.
o

Bij de test voor kinderen moet de patiënt gedurende 6 seconden uitademen.

o

Bij de test voor volwassenen moet de patiënt gedurende 10 seconden uitademen.

5.

De patiënt stopt met uitademen zodra het aftellen op 0 (nul) staat.

6.

Als de oefening geslaagd is, verschijnt Good job! (goed gedaan!) op het scherm.

7.

Als de oefening niet geslaagd is, verschijnt Try again (probeer het nogmaals) op het scherm.

8.

Druk op de pijl met Repeat (herhalen) om de oefening nogmaals uit te voeren en ga terug naar stap 4, of druk op
Done (gereed) als u klaar bent om terug te gaan naar het hoofdaanmeldingsscherm.
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Hoofdstuk 8: Installatie van het apparaat
Eerste installatie
Om het Fenom Pro-apparaat in te stellen:
1.

Haal het apparaat en de voedingskabel uit de verpakking.
OPMERKING: Bewaar alle verpakkingen voor toekomstig transport van het apparaat.

2.

Sluit de ademslang aan op de oranje aansluiting aan de onderkant van het handstuk. Zorg ervoor dat de
ademslang volledig aansluit op het oppervlak, zoals op de afbeelding te zien is. De tweede afbeelding toont een
onjuiste aansluiting van de ademslang.

Juist

Onjuist

3.

Zodra de ademslang is aangesloten, plaatst u het handstuk in de houder boven op het apparaat.

4.

Sluit de voedingskabel van het achterpaneel van het apparaat aan op een stopcontact.
(Zie Tabel 1 voor de locatie van de stroomaansluiting.)
De AC-stroomindicator brandt groen als het apparaat is aangesloten op een stroombron en is ingeschakeld.
OPMERKING: Het apparaat moet ten minste vier uur lang worden opgeladen voordat het door de batterij kan
aangedreven. Het apparaat kan gewoon worden gebruikt tijdens het opladen.

5.

Druk op de knop Power (aan/uit) om het apparaat in te schakelen.

6.

Het scherm voor het instellen van het apparaat wordt na het inschakelen weergegeven. Stel vanaf dit scherm de
volgende apparaatinstellingen in:
o

Select Language (Taal selecteren)

o

Set Time/Date (Tijd/datum instellen)

o

Add Tests (Tests toevoegen)

Deze instellingen kunnen op ieder moment bekeken en gewijzigd worden.
7.

U kunt nu een test starten met de Fenom Pro.
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Configuratie-instellingen
Er zijn apparaatinstellingen die geconfigureerd moeten worden op basis van de locatie en eisen. Deze instellingen zijn
toegankelijk via het pictogram Settings (instellingen). (Zie Tabel 2: Indicatoren en pictogrammen.)

Apparaatinstellingen
1. Met de knop Settings (instellingen) kunt u de Time and Date
(tijd en datum) instellen, de Language (taal) selecteren, de
System Info (systeeminformatie) bekijken, het Test Incentive
Sound (geluidsniveau van de testaanmoediging) selecteren
en Add Tests (tests toevoegen).

Tijd/datum
1. Druk up Time/Date (tijd/datum) op het Settings-scherm
(instellingen) om de tijd en datum op het apparaat in te
stellen.
2.

Gebruik de + en - knoppen om de tijd en datum in te
stellen.

3.

Druk op de AM/PM-knop om tussen de waarden te
wisselen.

4.

Druk op de vervolgkeuzelijst Time Zone (tijdzone) en
selecteer de juiste tijdzone.

Taal
1. Druk op Language (taal) op het Settings-scherm
(instellingen).
2.

Selecteer de gewenste taal.

3.

Een vinkje naast de taal geeft de geselecteerde taal aan.

18

IFU-3264 versie E Gebruiksaanwijzing, Fenom Pro

Systeeminformatie
1. Druk op System Info (systeeminformatie) op het
Settings-scherm (instellingen) om het Device Serial
Number (serienummer van het apparaat), de Licensed
Tests (gelicentieerde tests) (aantal resterende
gelicentieerde tests), de Service due Date (uiterste
onderhoudsdatum), de Software Version (softwareversie)
en de Firmware Version (firmwareversie) te zien.

Geluid van de testaanmoediging
1. Druk op Test Incentive Sound (geluid van de
testaanmoediging) op het Settings-scherm (instellingen)
om het gewenste volumeniveau in te stellen: High
(hoog), Low (laag) of Off (uit).
2.

Een vinkje geeft de huidige selectie aan.

Tests toevoegen (indien gebruikt)
1. Neem contact op met de vertegenwoordiger van uw
distributeur en vraag om extra gelicentieerde tests voor
de Fenom Pro.
2.

Voer de code in die verstrekt is door de
vertegenwoordiger van de distributeur en druk op Add
Tests (tests toevoegen).

Opmerking: “Add Tests (tests toevoegen)” is alleen van
toepassing op apparaten waarbij het driehoekspictogram te
zien is op het hoofdscherm.
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Hoofdstuk 9: Algemene verzorging
Volg de onderstaande aanbevelingen voor de reiniging en algemene verzorging van de Fenom Pro en zijn toebehoren.

BELANGRIJK!
Probeer nooit het Fenom Pro-apparaat te openen of te onderhouden.

Gebruiksvoorwaarden
Zorg voor stabiele gebruiksomstandigheden door plaatsing van het apparaat in direct zonlicht, in de buurt van
warmtebronnen of ventilatie te vermijden. Het apparaat werkt onder de volgende omstandigheden:
o Temperatuurbereik van 15 tot 30 °C
o Bereik van atmosferische druk van 106 tot 80 kPa
o Bereik van relatieve vochtigheid 20 tot 80%, niet-condenserend

Reinigen
o Reinig de buitenkant van het apparaat met een doek die aan het einde van elke dag waarop hij gebruikt is wordt
bevochtigd met 5% bleekmiddel.
o Gebruik GEEN reinigingsmiddelen in een spuitbus.
o De volgende doekjes zijn compatibel met de Fenom Pro: Dispatch Hospital Cleaner with Bleach
(ziekenhuisreinigingsmiddel met bleek), Clorox Healthcare Bleach (bleek voor de gezondheidszorg).
o Gebruik GEEN doekjes die alcohol bevatten.

Hanteren
o Wees voorzichtig bij het hanteren van het apparaat.
o Laat het apparaat of het handstuk NIET vallen.
o Draag het apparaat door uw vingers in het verzonken handvat op de achterkant te plaatsen en de duim over de
bovenkant van het apparaat te plaatsen. Ondersteun het apparaat vanaf de onderkant met uw andere hand.

Opslag
o Reinig het apparaat voordat u het opbergt.
o Bewaar het apparaat in de originele verpakking waarin het verzonden is.
o Bewaar het apparaat op een plek die vrij is van stof, overmatig vocht of opspattend water, en uit de buurt van
overmatig warme, koude of droge omstandigheden.
o Bewaar het apparaat NIET op hoge of onstabiele oppervlakken.
o Bewaar de mondstukken in de originele, onbeschadigde verpakking.
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Preventieve inspecties
o Zorg ervoor dat het handstuk niet beschadigd is en in goede staat verkeert.
o Zorg ervoor dat de slang van het handstuk naar het apparaat niet beschadigd is en in goede staat verkeert.
o Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd is en in goede staat verkeert.
o Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet beschadigd is en in goede staat verkeert.

Oplaadbare batterij
o Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die door CAIRE Diagnostics is meegeleverd om het Fenom Pro-apparaat
op te laden.
o Capaciteit: > 15 tests gedurende 6 uur op een volledig opgeladen batterij
o Oplaadtijd: 4 uur
Verlaagde capaciteit: Langere oplaadtijden of een verminderde werking geven aan dat de batterij moet worden
vervangen. Neem contact op met de vertegenwoordiger van de distributeur voor assistentie.

Onderhoud
o Periodiek onderhoud is vereist. Controleer de systeeminformatie (pagina 19) voor de uiterste
onderhoudsdatum.
o Neem contact op met de vertegenwoordiger van de distributeur om de onderhoudsbeurt in te
plannen.

Afvoeren van gebruikte/verlopen apparatuur en verbruiksgoederen
o Verlopen apparatuur moet worden gerecycled volgens het lokale programma voor elektronische apparatuur.
o Gebruikte of verlopen mondstukken moeten volgens het lokale programma worden gerecycled.

Beperkte garantie
CAIRE Diagnostics Inc. garandeert dat de Fenom Pro vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 18
maanden vanaf de datum van verzending. De enige verplichting van CAIRE Diagnostics onder deze garantie is beperkt
tot het naar keuze repareren of vervangen van een item dat onder deze garantie valt wanneer dit item intact en
vooruitbetaald wordt geretourneerd aan CAIRE Diagnostics of de lokale vertegenwoordiger.
De garantie op het product vervalt automatisch als de producten gerepareerd, gewijzigd of op een andere wijze
gemanipuleerd zijn door onbevoegd personeel, of als er sprake is van verkeerd gebruik, verwaarlozing of een ongeluk.
De productgarantie geldt niet voor defecten of schade aan het product die het gevolg zijn van het gebruik van nietgoedgekeurde toebehoren. CAIRE Diagnostics neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor gezondheids- en
veiligheidsproblemen die veroorzaakt zijn door het gebruik van toebehoren die niet goedgekeurd zijn door CAIRE
Diagnostics.
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Hoofdstuk 10: Probleemoplossing
Het Fenom Pro-apparaat, de onderdelen en toebehoren kunnen niet zelf onderhouden worden.

Ondersteuning
Neem contact op met de distributeur als de Fenom Pro problemen vertoont die niet met de in deze handleiding
genoemde handelingen kunnen worden opgelost.

Tests toevoegen (indien gebruikt)
Om FeNo-metingen uit te voeren met de Fenom Pro zijn gelicentieerde
tests nodig. Als het aantal gelicentieerde tests bijna op nul staat,
zal de knop Licensed Tests Status (status gelicentieerde tests) rood
oplichten.
Om extra tests te bestellen, volgt u drie eenvoudige stappen.
1.

Neem contact op met de vertegenwoordiger van uw distributeur en
vraag om extra gelicentieerde tests voor de Fenom Pro.

2.

Druk op de knop Licensed Tests Status (status gelicentieerde tests)
of navigeer naar het scherm Add Tests (tests toevoegen) in het
menu Settings (instellingen).

3.

Voer de code in die door de vertegenwoordiger van de distributeur
is verstrekt en druk op Add Tests (tests toevoegen).

OPMERKING: Neem contact op met de distributeur als het Fenom Proapparaat de onderhoudsdatum nadert of als het aantal gelicentieerde
tests bijna op nul staat.
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Foutmeldingen en codes
Als het apparaat een foutmelding weergeeft, gebruik dan Tabel 4 om de foutcode op te zoeken en voer de
voorgestelde acties uit om het probleem op te lossen.
Tabel 4: Foutcodes
Foutcode

Foutsituatie/foutmelding

Acties

Het lukt niet om de zelftest op te Zet het apparaat aan. Na twee opeenvolgende zelftestfouten
starten.
dient u contact op te nemen met de technische dienst.
10-011

Neem contact op met de
klantenservice om dit apparaat
te blijven gebruiken. De FeNotests zijn uitgeschakeld.

Waarschuwing dat dit apparaat het maximale aantal
toepassingen of de vervaldatum heeft bereikt; neem contact op
met de technische dienst.

10-012

Neem contact op met de
klantenservice om dit apparaat
te blijven gebruiken. De FeNotests zijn uitgeschakeld.

Test niet toegestaan omdat het apparaat het maximale aantal
toepassingen of de vervaldatum heeft bereikt; neem contact op
met de technische dienst.

10-013

De tijd van het apparaat is
onjuist. Stel de apparaattijd in
onder Settings (instellingen).

Zie Hoofdstuk 8: Instellingen van het apparaat – paragraaf
Configuratie-instellingen voor instructies over het instellen van
de tijd.

10-014

Neem contact op met de
klantenservice om dit apparaat
te blijven gebruiken. De FeNotests zijn uitgeschakeld.

Neem contact op met de technische dienst. Test niet toegestaan
omdat het maximumaantal warme uren is bereikt.

10-019

De test is stopgezet omdat de
ademluchtstroom onder de
minimumdrempelwaarde is
gezakt.
Probeer het nogmaals.

Geef de patiënt een moment rust, leg de juiste ademhaling
nogmaals uit door op de groene streefzone te wijzen en voer
de test vervolgens nogmaals uit. Als het probleem aanhoudt,
probeer dan een verkorte test uit te voeren. (Zie Hoofdstuk 10:
Verkorte testmodus (alleen voor onderzoek).)

10-020

De test is stopgezet omdat
de ademluchtstroom de
maximumdrempel heeft
overschreden.
Probeer het nogmaals.

Leg de juiste ademhaling nogmaals uit door op de groene
streefzone te wijzen en voer de test vervolgens nogmaals uit.

10-021

De test is gestopt omdat de
ademhalingsluchtstroom te lang
buiten het gewenste bereik lag.
Probeer het nogmaals.

Geef de patiënt een moment rust, leg de juiste ademhaling
nogmaals uit door op de groene streefzone te wijzen en voer
de test vervolgens nogmaals uit. Als het probleem aanhoudt,
probeer dan een verkorte test uit te voeren. (Zie Hoofdstuk 10:
Verkorte testmodus (alleen voor onderzoek).)

10-025

De test is gestopt omdat de
ademluchtstroom te vroeg
Leg de juiste ademhaling nogmaals uit door op de groene
begon of verderging na de
streefzone te wijzen en voer de test vervolgens nogmaals uit.
ademhalingsmanoeuvre. Probeer
het nogmaals.

10-043

De batterij is bijna leeg. Sluit het
apparaat onmiddellijk aan op de
stroomvoorziening of zet het uit.

Sluit het apparaat voor gebruik aan op de stroomvoorziening.

10-064

Het batterijniveau is gedaald tot
onder het niveau dat benodigd
is om een test uit te voeren.
Sluit het apparaat aan op de
stroomvoorziening.

Sluit het apparaat voor gebruik aan op de stroomvoorziening.

10-065

Waarschuwing dat de
apparaatsensor de vervaldatum
heeft bereikt. De FeNo-tests zijn
uitgeschakeld.

Neem contact op met de klantenservice om dit apparaat te
blijven gebruiken.
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Foutcode

Foutsituatie/foutmelding

Acties

10-066

Waarschuwing dat de
apparaatdatum onjuist is.

Stel de apparaatdatum in onder Settings (instellingen).

20-001

Er is een storing opgetreden
in de communicatie van het
apparaat met de sensoren. Als
het probleem blijft bestaan,
neem dan contact op met
de klantenservice. Start het
apparaat opnieuw op en probeer
het nogmaals.

Zet het apparaat aan en probeer het nogmaals.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische dienst.

20-002

Er is een storing opgetreden in
het apparaat. Start het apparaat
opnieuw op en probeer het
nogmaals.

Zet het apparaat aan en probeer het nogmaals.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische dienst.

40-028

Er is een fout opgetreden bij het
berekenen van de meting. Wacht
een paar minuten en probeer het
nogmaals.

Wacht een paar minuten en probeer het nogmaals.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische dienst.

40-065

De test is stopgezet omdat de
luchtstroom van de pomp buiten
de toegestane drempelwaarde lag.
Probeer het nogmaals.

Wacht één minuut en probeer het nogmaals.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische dienst.

40-066

De test is stopgezet omdat de
stroomvariabiliteit buiten de
toegestane drempelwaarde lag.
Probeer het nogmaals.

Wacht één minuut en probeer het nogmaals.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische dienst.

40-067

De test is stopgezet omdat
de piekwaarden boven het
maximum lagen. Probeer het
nogmaals.

Wacht één minuut en probeer het nogmaals.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische dienst.

40-068

De test is stopgezet omdat de
basislijnwaarden onder het
minimum lagen. Probeer het
nogmaals.

Wacht één minuut en probeer het nogmaals.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de
technische dienst.

45-044

Er is een storing opgetreden in
de hardware van het apparaat.
Neem contact op met de
klantenservice.
Probleem: Onbekende
storingscode.

Neem contact op met de technische dienst.

45-045

Er is een storing opgetreden in
de hardware van het apparaat.
Neem contact op met de
klantenservice.
Probleem: Geheugen CRC-fout.

Neem contact op met de technische dienst.

45-048

Er is een storing opgetreden in
de hardware van het apparaat.
Neem contact op met de
klantenservice. Probleem:
Batterijcommunicatiestoring.

Neem contact op met de technische dienst.

45-050

Er is een storing opgetreden
in de hardware van het
apparaat. Neem contact
op met de klantenservice.
Probleem: Kalibratie EEPROMcommunicatiestoring.

Neem contact op met de technische dienst.
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Foutcode

Foutsituatie/foutmelding

Acties

45-051

Er is een storing opgetreden in de
hardware van het apparaat. Neem
contact op met de klantenservice.
Probleem: Kalibratie EEPROM
CRC-storing.

Neem contact op met de technische dienst.

45-052

Er is een storing opgetreden in
de hardware van het apparaat.
Neem contact op met de
klantenservice. Probleem:
Android-communicatie-time-out.

Neem contact op met de technische dienst.

45-054

Er is een storing opgetreden in de
hardware van het apparaat. Neem
contact op met de klantenservice.
Probleem: hoge plaattemperatuur.

Neem contact op met de technische dienst.

45-063

Er is een storing opgetreden in de
hardware van het apparaat. Neem
contact op met de klantenservice.
Probleem: Storing in de
batterijlader.

Neem contact op met de technische dienst.

45-069

Er is een hardwarestoring
opgetreden. Even geduld
alstublieft terwijl het probleem
wordt opgelost. Als het probleem
aanhoudt, start het apparaat dan
opnieuw op.

Wacht een paar minuten totdat het probleem is opgelost.
Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat dan aan en
probeer het nogmaals. Als het probleem aanhoudt, neem dan
contact op met de technische dienst.

90-040

Er is een storing opgetreden in
de licentie van het apparaat. De
FeNo-tests zijn uitgeschakeld.

Neem contact op met de klantenservice om dit apparaat te
blijven gebruiken.
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Hoofdstuk 11: Technische gegevens
Afmetingen en gewicht

Hoogte: 145 mm
Breedte: 230 mm
Diepte: 140 mm
Gewicht (inclusief handstuk): 2,4 kg

Elektrische gegevens

Stroomverbruik van het apparaat: < 20 VA
Voedingsspanning: 100-240 V ~50-60 Hz

Uitgeademde NO-prestatie

De Fenom Pro is geverifieerd om aan de prestaties hierin te voldoen onder een
temperatuurbereik van 15-30 °C, een relatieve vochtigheid van 20-80% en een
drukbereik van 106-80 kPa.

Lineariteit

Helling 1,00 ± 0,05
Gekwadrateerde correlatiecoëfficiënt r2 ≥ 0,998

Precisie

NO-concentraties ≤ 50 ppb: 5 ppb
NO-concentraties > 50 ppb:10% van de concentratie

Nauwkeurigheid

NO-concentraties ≤ 50 ppb: ± 5 ppb
NO-concentraties > 50 ppb: ± 10% van de concentratie

Detectielimiet

5 ppb

Meetbereik

5-300 ppb

Uitademingsparameters

Uitademingstijd van de test voor volwassenen: 10 seconden
Uitademingstijd van de test voor kinderen: 6 seconden
De uitademdruk ligt tussen 15-20 cm water
Uitademingssnelheid is 45-55 mL/s; buiten dit bereik worden
waarschuwingsgeluiden afgespeeld
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Hoofdstuk 12: Referentie
Verklaring van de symbolen
WEEE-richtlijn 2102/19/EU

Fabrikant

Uit de buurt van regen en vochtige
omstandigheden houden

Niet hergebruiken

Conformité Européenne conformance

Hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek

Europese erkende vertegenwoordiger

Gebruiken voor JJJJ-MM-DD
(vervaldatum)

Pas op: raadpleeg de begeleidende
documentatie

Catalogusonderdeelnummer

Type BF toegepast onderdeel
conform IEC 60601-1

Partijnummer

Niet-steriel

Serienummer

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Aantal

Vochtigheidsbereik in bedrijf

Temperatuurbereik in bedrijf

Intertek ETL Listed, Canada & VS

MR-onveilig – de Fenom Pro is niet
bestemd voor gebruik in de buurt van
magnetische resonantie.
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Hoofdstuk 13: Onderdelen en toebehoren
Waarschuwing!
Toebehoren die niet zijn aanbevolen door CAIRE Diagnostics Inc. kunnen leiden tot
prestatieverlies, schade aan uw Fenom PRO of letsel. De productgarantie geldt niet
voor defecten of schade aan het product die het gevolg zijn van het gebruik van nietgoedgekeurde toebehoren. CAIRE Diagnostics Inc. neemt geen verantwoordelijkheid op
zich voor gezondheids- en veiligheidsproblemen die veroorzaakt zijn door het gebruik
van toebehoren die niet goedgekeurd zijn door CAIRE Diagnostics.

Onderdelen
o Fenom Pro-modelnummer				900-0001
o Fenom Pro in verpakking, onderdeelnummer:

900-0004 (Verenigd Koninkrijk)

900-0007 (EU, India)

							900-0008 (Zwitserland)		900-0012 (Australië)

o Fenom Pro-voedingskabel, onderdeelnummer:
415-0004 (Verenigd Koninkrijk)		
415-0008 (Zwitserland)
							415-0009 (Italië)			415-0011 (EU/India)
							415-0010 (Australië/Nieuw-Zeeland)
o Fenom Pro-stroomvoorziening, onderdeelnummer: 197-0001

Toebehoren
o Fenom Pro-mondstuk voor gebruik door één patiënt* (20 stuks), onderdeelnummer: 900-0002, 900-0019
o Fenom Pro-mondstuk voor gebruik door één patiënt* (50 stuks), onderdeelnummer: 900-0019-50

* Wegwerpmondstuk dat voor elke patiënt moet worden verwisseld.
Neem contact op met de vertegenwoordiger van uw distributeur om toebehoren te bestellen. Voor contactgegevens
van uw vertegenwoordiger kunt u een bezoek brengen aan www.fenomasthma.com.
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