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Contactbus voor 
de connector van de 
defibrillatorelektroden. 
Aansluitpunt voor de stekker van de 
kabel van de defibrillatorelektroden. 
Wanneer de FR3 wordt ingeschakeld, 
knippert er een lampje op de 
contactbus om de locatie hiervan aan 
te geven.

Groene aan/uit-knop. 
Zet de FR3 aan en start de tekst- en 
gesproken prompts. Als u nogmaals 
op deze knop drukt, wordt het 
statusscherm weergegeven, waarna 
de FR3 wordt uitgeschakeld.

Groen Klaar-lampje. 
Geeft de gereedheidsstatus van 
de FR3 weer.

Microfoon. Wordt als optie 
gebruikt om geluiden tijdens een 
voorval op te nemen.

 Poort voor baby-/
kindsleutel. Hierin kunt 
u de optionele FR3- baby-/
kindsleutel plaatsen waarmee 
protocollen voor kinderen die 
minder wegen dan 25 kg of jonger 
zijn dan 8 jaar kunnen worden 
uitgevoerd.

Scherm. Geeft tekstprompts, 
afbeeldingen en voorvalgegevens 
weer. Het ECG-model van de FR3 
geeft ook het ECG van de patiënt 
weer, als deze functie is ingeschakeld.

Optieknoppen (drie). 
Als u hierop drukt, wordt de op 
het scherm aangegeven functie 
geactiveerd.

Oranje schokknop. Regelt de 
toediening van elektrische schokken. 
De knop knippert wanneer de FR3 
gereed is om een schok toe te 
dienen.

SMART-elektroden III. 
Zelfklevende elektroden met daarop 
bevestigde kabel en stekker. Als u 
de optionele FR3-systeemtas en/of 
de elektrodenhouder gebruikt, 
bewaar de elektroden dan in de 
elektrodenhouder en sluit de 
elektroden van tevoren op de FR3 
aan voor een automatische zelftest.

Batterij. Batterij met lange 
levensduur gebruikt om de FR3 
van stroom te voorzien.

Batterijcompartiment. 
Bevat elektrische aansluitingen voor 
de geïnstalleerde batterij en de 
datakaartsleuf en het compartiment 
voor een draadloze Bluetooth®-
module.

Datakaartsleuf. Voor 
plaatsing van de optionele datakaart. 
Bevindt zich onder de batterij in het 
batterijcompartiment.

 Compartiment voor draadloze 
Bluetooth-zendmodule. Hierin 
kunt u de optionele draadloze 
zendmodule plaatsen. Bevindt zich 
achter een afneembare klep in het 
batterijcompartiment.

Luidspreker. Geeft in 
voorkomende gevallen gesproken 
prompts en waarschuwingstonen 
van de FR3 weer.

Pieper. Voor de waar-
schuwingspieptonen van de FR3.

 Poort voor accessoires. 
Aansluiting voor toekomstig gebruik.
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Diagram van de HeartStart FR3-defibrillator
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HeartStart FR3
ECG 861389 en tekst 861388
Automatische externe defibrillator

Editie 4

I n s t r u c t i e s  v o o r  b e h e e r d e r s

BELANGRIJK:

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de overlevingskans bij 
plotselinge circulatiestilstand direct verband houdt met de snelheid 
waarmee behandeling plaatsvindt. Voor elke minuut vertraging neemt 
de overlevingskans met ongeveer 7% tot 10% af.

Behandeling kan geen overleving garanderen. Bij sommige patiënten 
kan de onderliggende oorzaak van de circulatiestilstand eenvoudigweg 
niet overleefd worden, ongeacht de beschikbare behandeling.
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Over deze editie

De informatie in deze handleiding heeft betrekking op de 
defibrillatoren HeartStart FR3 ECG-model 861389 en FR3 
tekstmodel 861388. Wijzigingen voorbehouden. Neem 
contact op met Philips via www.philips.com/productdocs 
of met uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger voor 
informatie over nieuwe drukken.

Overzicht van edities

Editie 4
Publicatiedatum: januari 2013
Publicatienummer: 453564286821

Copyright

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op 
enige manier worden verveelvoudigd, verzonden, 
getranscribeerd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of vertaald in menselijke of 
computertaal zonder toestemming van de houder 
van het copyright.

Onbevoegd kopiëren van deze publicatie vormt niet 
alleen een overtreding van de copyright-wetgeving maar 
kan tevens het verstrekken van accurate en de meest 
recente informatie aan gebruikers en bedieners negatief 
beïnvloeden door Philips Medical Systems.

Philips Medical Systems behoudt zich het recht voor 
om de specificaties te wijzigen en om elk willekeurig 
product zonder kennisgeving of verplichtingen op een 
willekeurig tijdstip uit productie te nemen en aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik 
van deze publicatie.

Erkend vertegenwoordiger voor de EU:

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard Strasse 2
71034 Boeblingen, Duitsland
(+49) 7031 463-2254

LET OP

Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit medische 
hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een 
arts worden verkocht.

Apparatuurtracering

In verband met dit apparaat gelden traceringsvereisten 
voor de fabrikant en wederverkopers. Als de defibrillator 
verkocht, weggeschonken, verloren, gestolen, 
geëxporteerd of vernietigd is, dient u dit te melden aan 
Philips Medical Systems of aan de wederverkoper.

Fabrikant van het apparaat

Philips Medical Systems
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431, VS

Octrooien

Dit product wordt vervaardigd en verkocht volgens een 
of meer van de onderstaande Amerikaanse octrooien: 
US5591213, US5601612, US5607454, US5611815, 
US5617853, US5632280, US5650750, US5735879, 
US5749905, US5773961, US5776166, US5800460, 
US5803927, US5836993, US5868792, US5879374, 
US5889388, US5891046, US5891049, US5899926, 
US5902249, US5904707, US5951598, US5967817, 
US6016059, US6075369, US6185458, US6230054, 
US6234816, US6272385, US6287328, US6299574, 
US6317635, US6319031, US6350160, US6356785, 
US6405081, US6417649, US6441582, US6553257, 
US6556864, US6611708, US6871093, US7079894; 
overige octrooien aangevraagd.

Handelsmerken

De naam Bluetooth® en de logo's daarvan zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, 
Inc. Eventueel gebruik van deze merken door Philips 
Medical Systems is onder licentie. Koninklijke Philips 
Electronics, N.V., is een buitengewoon lid van de 
Bluetooth SIG.

Voor technische ondersteuning

Als u technische ondersteuning wilt, neemt u contact 
op met uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger of 
gaat u naar www.philips.com/AEDsupport.
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1 INLEIDING

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De HeartStart FR3 defibrillator (FR3) is een compacte, lichtgewicht, door een 
batterij gevoede automatische externe defibrillator die is bestemd voor gebruik 
door getrainde hulpverleners voor het behandelen van vermoedelijke slachtoffers 
van ventrikelfibrillatie (VF), de meest gebruikelijke oorzaak van plotselinge 
hartstilstand, en bepaalde vormen van ventriculaire tachycardie (VT's).

Als het Klaar-lampje van de FR3 knippert, is de laatste zelftest geslaagd en is de 
FR3 gereed voor gebruik. Het voorpaneel van de FR3 heeft een aan/uit-toets op 
de bovenkant en een schokknop op de onderkant. Op het scherm in het midden 
van het paneel worden tekstprompts, afbeeldingen en informatie over voorvallen 
weergegeven. Gesproken prompts worden gegeven via een luidspreker aan de 
onderkant van de FR3. Zie het diagram op de binnenomslag van deze handleiding 
voor bijzonderheden.

De FR3 is beschikbaar in twee modellen: het FR3 ECG-model 861389 en het 
FR3-tekstmodel 861388. Zij hebben een aantal basisfuncties met elkaar gemeen, 
zie hiervoor Hoofdstuk 6, ‘Configuratie’. De belangrijkste verschillen tussen de 
twee modellen worden hieronder beschreven. 

OPMERKING: De FR3 wordt geleverd met een standaardinstelling die met 
goedkeurig van een leidinggevende arts kan worden gewijzigd. Zie Hoofdstuk 6, 
‘Configuratie’ voor een beschrijving van de standaardinstellingen en opties.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

De FR3 is bestemd voor gebruik door daartoe opgeleid ambulancepersoneel 
voor het behandelen van ventrikelfibrillatie (VF), de meest gebruikelijke oorzaak 
van plotselinge hartstilstand, en bepaalde vormen van ventriculaire tachycardie 
(VT's). De FR3 wordt gebruikt met wegwerp defibrillatorelektroden die worden 
aangebracht bij vermoedelijke slachtoffers van plotselinge hartstilstand met de 
volgende symptomen:

FR3 ECG-model 861389 FR3-tekstmodel 861388

Tekstprompts en configureerbare 
ECG-weergave op scherm

Tekstprompts op scherm, geen 
ECG-weergave

Configureerbare handmatige lading in 
de modus gevorderd

Geen handmatige lading in de modus 
gevorderd
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 1-1
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• uitblijven van reacties
• onvoldoende ademhaling

Gebruik de elektroden altijd in geval van twijfel.

De FR3 is bedoeld voor gebruik bij volwassenen en kinderen die meer dan 25 kg 
wegen of ouder zijn dan 8 jaar. Als er gebruik wordt gemaakt van de optionele 
FR3 baby-/kindsleutel, kan de FR3 ook worden gebruikt bij kinderen die minder 
wegen dan 25 kg of jonger zijn dan 8 jaar. Als er geen baby-/kindsleutel 
beschikbaar is of als u niet zeker bent van de leeftijd of het lichaamsgewicht van 
het kind, moet u toch beginnen met de behandeling. Breng de elektroden bij een 
kind aan zoals in de afbeelding en gebruik de defibrillator. Zie voor plaatsing van 
elektroden en informatie Hoofdstuk 3, ‘Toepassing’.

WAARSCHUWING: De prestatie van de instellingen SMART CPR AUTO1 
en AUTO2 voor de Eerst Reanimeren is niet vastgesteld voor patiënten die 
minder dan 25 kg wegen of jonger zijn dan 8 jaar. Zie voor meer informatie 
Bijlage D, ‘SMART CPR’.

De FR3 is bestemd voor gebruik door hulpverleners die zijn opgeleid in het 
gebruik van de FR3, in basisreanimatie, voortgezette reanimatie of een ander, 
door een arts goedgekeurd programma voor medische noodingrepen.

Zie Bijlage A, ‘Accessoires’  voor een lijst met accessoires en de 
trainingsproducten voor de FR3 die van Philips verkrijgbaar zijn.

WERKINGSPRINCIPES

De FR3 is bestemd voor het toedienen van externe defibrillatietherapie bij 
plotselinge hartstilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren (VF), de meest 
gebruikelijke oorzaak van plotselinge hartstilstand, en bepaalde vormen van 
ventriculaire tachycardie (VT's). De enige effectieve behandeling voor deze 
hartritmestoornissen waarbij geen pols waarneembaar is, is defibrillatie. De FR3 
behandelt deze ritmestoornissen door het hart een schok te geven, zodat het 
weer regelmatig begint te slaan.

De FR3 is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Wanneer de FR3 in de 
standaard AED-modus is aangesloten op defibrillatorelektroden die naar behoren 
op de ontblote borst van de patiënt zijn aangebracht, voert de FR3 de volgende 
handelingen uit: hij geeft prompts om tot specifieke handelingen aan te zetten; hij 
analyseert automatisch het hartritme van de patiënt en adviseert of het ritme al 
dan niet voor schokken vatbaar is; hij activeert zo nodig de schokknop als het 
algoritme voor de ritme-analyse hiertoe adviseert, en hij geeft de instructie om 
deze in te drukken om een dubbelfasige elektrische defibrillatie-impuls toe te 
dienen.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 1-2
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Zie voor gedetailleerde instructies Hoofdstuk 3, ‘Toepassing’. 

TRAINING EN OEFENEN

De FR3 is bestemd voor gebruik onder toezicht van een arts als onderdeel van 
een goed ontworpen plan voor respons in noodgevallen. Hulpverleners dienen 
opgeleid te zijn in het gebruik van de FR3 en in basisreanimatie, voortgezette 
reanimatie of een ander, door een arts goedgekeurd programma voor medische 
noodingrepen. Philips raadt aan om de hulpverleners training in het gebruik van 
het apparaat te geven.

Er zijn diverse organisaties die opleidingen op het gebied van basisreanimatie en 
defibrillatorgebruik verzorgen. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger 
of ga naar onze website op www.philips.com/AEDServices. Hier vindt u informatie 
over onder andere gecertificeerde training en opfriscursussen via internet. Deze 
worden momenteel alleen in de VS aangeboden via programmabeheerdiensten van 
Philips HeartStart AED Services.

OPMERKING: Philips kan accessoires leveren voor training in het gebruik 
van de FR3 in het gebruik van de FR3. Zie Bijlage A, ‘Accessoires’ voor een 
lijst met beschikbare toebehoren.

NATIONALE EN PLAATSELIJKE VEREISTEN

Raadpleeg de officiële medische instanties voor informatie over nationale of 
plaatselijke vereisten in verband met bezit en gebruik van defibrillatoren.

MEER INFORMATIE

Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt over de FR3, kunt u contact 
opnemen met de plaatselijke Philips-vertegenwoordiger. We beantwoorden graag al 
uw vragen.

Er is tevens technische informatie over alle Philips HeartStart geautomatiseerde 
externe defibrillatoren, waaronder klinische overzichten van een aantal 
belangrijke onderzoeken waarin Philips geautomatische externe defibrillatoren 
werden gebruikt,* online beschikbaar op www.philips.com/productdocs, in de 
technische referentiehandleidingen voor HeartStart geautomatiseerde externe 
defibrillatoren.

* De klinische overzichten behandelen tevens de defibrillatoren die onder de naam ForeRunner en 
FR2 worden verkocht.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 1-3
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2 INSTALLATIE

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer de inhoud van de verpakking van de HeartStart FR3-defibrillator 
(FR3) en ga na of deze de volgende items bevat:

 1 HeartStart FR3-defibrillator

 1 FR3-batterij

 1 set SMART-elektroden III

 1 handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud

 1 referentie-cd voor beheerder

De handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud bevat aanwijzingen voor het 
gebruik van de FR3 met de standaard configuratie-instellingen en de FR3-
taalkaart. De FR3-taalkaart wordt met bepaalde versies van de FR3 meegeleverd 
en is ook afzonderlijk verkrijgbaar. Onder toezicht van de leidinggevende arts 
kunt u de taalkaart gebruiken om de hoofdtaal van de FR3 te wijzigen. Zie ‘Alleen 
de hoofdtaal wijzigen’ op pagina 6-18 voor instructies.

Onder toezicht van de leidinggevende arts kunt u met behulp van de HeartStart 
Configure-software, afzonderlijk verkrijgbaar bij Philips, de standaardconfiguratie 
voor FR3-bediening, zelftestopties, patiëntbehandeling, defibrillatie en parameters 
voor de modus Gevorderd wijzigen. HeartStart Configure is ook vereist als u de 
tweetalige optie van de FR3 wilt gebruiken en een secundaire taal wilt selecteren. 
Zie Hoofdstuk 6, ‘Configuratie’.

Als u extra toebehoren hebt aangeschaft, vindt u deze items met de benodigde 
aanwijzingen voor gebruik in de verzenddoos.

OPMERKING: Dit hoofdstuk bevat aanwijzingen voor het instellen van de 
FR3. De instructies betreffen niet alleen de batterij en de elektroden, maar 
ook het volgende optionele toebehoren:

• Stevige FR3-systeemtas, inclusief elektrodenhouder

• FR3-datakaart

• Draadloze Bluetooth-zendmodule

• FR3 baby-/kindsleutel

• FR3 Fast Response-set

• Verzegeling voor tas

Raadpleeg voor informatie over het bestellen van accessoires Bijlage A, 
‘Accessoires’. 
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 2-1
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MONTAGE VAN DE OPTIONELE STEVIGE FR3-SYSTEEMTAS

De stevige FR3-systeemtas* bestaat uit een paar onderdelen die vóór gebruik 
moeten worden gemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Haal de tas met de onderdelen uit de verpakking en open de tas.

2. Als u de HeartStart SMART-elektroden III van te voren op de FR3 wilt 
aansluiten, installeert u de elektrodenhouder in de tas. De 
elektrodenhouder is vereist voor het testen van de vooraf aangesloten 
elektroden tijdens de periodieke zelftests van de FR3. 

• Plaats het lipje aan het gesloten uiteinde van de elektrodenhouder in de 
hiervoor bestemde opening in de voorkant van het compartiment (1).

• Duw vervolgens het geopende uiteinde van de elektrodenhouder in de 
achterkant van het compartiment totdat de sleuf op zijn plaats vastklikt (2).

DE OPTIONELE FR3-DATAKAART INSTALLEREN

U kunt de optionele FR3-datakaart gebruiken om gedetailleerde informatie over 
het gebruik en de werking van de FR3 te registreren. Voor informatie over het 
beheren van voorvalgegevens die zijn opgeslagen op de datakaart raadpleegt u 
Hoofdstuk 7, ‘Gegevensbeheer’. 

* De aanwijzingen en illustraties in dit hoofdstuk hebben betrekking op het gebruik van de stevige 
FR3-systeemtas. De soepele FR3-systeemtas en de kleine soepele tas, die worden beschreven 
in Bijlage A, ‘Accessoires’ , worden geleverd met aanwijzingen voor installatie en gebruik.

1

2

Elektrodenhouder
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 2-2
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Ga als volgt te werk om de kaart te installeren:

1. Zoek de datakaartsleuf onder de 
batterijruimte aan de achterkant 
van de FR3. De locatie van de 
datakaartsleuf wordt aangegeven 
door een label in de batterijruimte.

2. Steek de datakaart in de 
datakaartsleuf in de richting die 
wordt aangegeven op het label. 
De kaart wordt met behulp van 
een klem in de sleuf vastgezet. 
Aan het uitstekende lipje van de 
kaart kunt u zien dat er een kaart 
is geïnstalleerd. Ook kunt u hiermee de kaart gemakkelijk verwijderen.

OPMERKING: Als u de datakaart wilt verwijderen, pakt u het lipje vast, 
verwijdert u de klem van de kaart en trekt u de kaart eruit. Zie de afbeelding 
op pagina 6-19.

DE OPTIONELE DRAADLOZE BLUETOOTH-ZENDMODULE
INSTALLEREN

Als u beschikt over de optionele 
draadloze Bluetooth-zendmodule, 
installeert u deze als volgt in de FR3:

1. Lokaliseer het compartiment voor 
de zendmodule aan de zijkant van 
de batterijruimte aan de achterkant 
van de FR3.

2. Steek de punt van een platte 
schroevendraaier of vergelijkbaar 
gereedschap (niet meegeleverd) in 
de sleuf boven op de FR3. Trek de 
bovenkant van de klep van het 
modulecompartiment open, 
verwijder de klep en leg deze weg.
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3. Plaats de zendmodule in het compartiment en schuif de module geheel naar 
beneden in het compartiment. 

4. Plaats de onderkant van de klep 
van het modulecompartiment in 
de sleuf onder aan het 
compartiment. Zorg dat het lipje 
onder aan de klep in de sleuf past. 
Klap de bovenkant dicht en let 
daarbij op uw vingers.

BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg 
dat u de klep van het 
modulecompartiment op de juiste 
manier terugplaatst. De klep is nodig 
voor de bescherming van de FR3 
tegen binnendringend vocht en moet 
gelijk met de wand van het 
compartiment zijn geplaatst.

DE BATTERIJ INSTALLEREN

De FR3 wordt geleverd met een FR3-batterij voor klinisch gebruik. De batterij-
verpakking is grijs en heeft aan beide kanten een vergrendeling waarin de batterij 
wordt vastgeklemd als deze correct in de FR3 is geïnstalleerd. Ga als volgt te 
werk om de batterij te installeren:

1. Controleer aan de hand van het batterijlabel of de uiterste installatiedatum 
van de batterij niet is overschreden. Zo weet u zeker dat u de batterij 
gedurende de opgegeven levensduur kunt gebruiken. 

2. Haal de batterij uit de verpakking. Bewaar het inzetvel van de batterij om het 
later te kunnen raadplegen.
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3. Plaats de batterij in de batterijruimte 
aan de achterzijde van de FR3. Let erop 
dat beide vergrendelingen van de 
batterij op hun plaats vastklikken. 

De eerste keer dat u de FR3 instelt, wordt er 
automatisch een gedetailleerde zelftest 
uitgevoerd zodra de batterij is geplaatst.* 
Druk op de knoppen wanneer daarom 
wordt gevraagd, anders mislukt de test. 

OPMERKING: Philips raadt u aan een 
reservebatterij bij de hand te houden. 
Als u een FR3-systeemtas gebruikt, 
kunt u de reservebatterij bewaren in de 
ruimte op de bodem van de tas (zie de 
afbeelding hieronder). Laat anders de 
batterij in de verpakking zitten.

DATUM EN TIJD INSTELLEN

De datumnotatie van de FR3 bestaat uit het jaar in vier cijfers, vervolgens 
de naam van de maand en ten slotte de dag in twee cijfers. Bijvoorbeeld: 
2010 februari 17. De tijdnotatie maakt gebruik van een 24-urige klok. Er worden 
twee cijfers gebruikt voor het uur, twee voor de minuten en twee voor de 
seconden. Bijvoorbeeld: 18:05:54. 

* Zie voor informatie ‘Manuele zelftest’ op pagina 4-7.

Reservebatterij
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De eerste keer dat u de FR3 instelt, wordt er automatisch een door de manuele 
zelftest uitgevoerd zodra de batterij is geplaatst. Als de test is voltooid, verschijnt 
op de FR3 de mededeling dat de klok niet is ingesteld en wordt u gevraagd de 
datum en de tijd in te stellen. Ga als volgt te werk om de datum- 
en tijdsinstellingen te controleren en indien nodig aan te passen:

1. Als op de FR3 het bericht KLOK 
NIET INGESTELD verschijnt, drukt u 
op de optieknop INSTELLINGEN om 
naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.*

OPMERKING: Als u niet binnen 
20 seconden op de optieknop drukt, 
wordt de stand-bymodus geactiveerd.

2. Op het scherm INSTELLINGEN 
drukt u op de optieknop  om naar 
INSTALLATIE te gaan. Druk dan op 
de optieknop  om dit te selecteren.

3. Op het scherm INSTALLATIE drukt u 
op de optieknop  om naar DATUM 
EN TIJD te gaan. Druk dan op de 
optieknop  om dit te selecteren.

4. Druk op het scherm DATUM EN 
TIJD op de optieknop om de 
automatisch oplopende tijd te 
stoppen en het scherm WIJZIG 
DATUM EN TIJD weer te geven.

* Als de FR3 in de stand-bymodus staat, drukt u op de groene aan/uit-knop om de FR3 te starten. 
Wanneer de gesproken prompts beginnen, drukt u nogmaals op de knop om het statusscherm 
weer te geven.
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5. Het jaartal van de datum wordt 
gemarkeerd wanneer u voor de 
eerste keer het scherm WIJZIG 
DATUM EN TIJD activeert. Als u het 
jaartal wilt wijzigen, drukt u op de 
optieknop  totdat de juiste waarde 
wordt weergegeven.*

6. Druk op de optieknop  om het 
volgende element van de datum of 
tijd te markeren. Druk op de optieknop  om de volgende waarde van een 
gemarkeerd element weer te geven. Druk pas op de optieknop  als u alle 
gewenste wijzigingen hebt gemaakt of als het proces moet worden herhaald.

7. Als de correcte waarde voor het gemarkeerde element wordt weergegeven, 
drukt u op de optieknop  om naar het volgende element te gaan. Herhaal 
stappen 6 en 7 voor ieder element van de datum en tijd dat u wilt wijzigen.

8. Als u alle gewenste wijzigingen hebt gemaakt, drukt u op de optieknop  
om de nieuwe datum- en tijdinstellingen te accepteren. Op de FR3 wordt 
vervolgens het gewijzigde scherm DATUM EN TIJD weergegeven waarin 
TERUG is gemarkeerd.

9. Druk op de optieknop  om het scherm af te sluiten en druk op de aan/uit-
knop om het statusscherm weer te geven, waarna de FR3 in de stand-
bymodus wordt gezet. Het groene Klaar-lampje moet knipperen om aan te 
geven dat de FR3 klaar is voor gebruik.

OPMERKING: Als u de datum en tijd wilt instellen via HeartStart Configure 
en draadloze technologie, zie dan ‘HeartStart Configure en draadloze 
transmissie gebruiken’ op pagina 6-14.

DE ELEKTRODEN AANSLUITEN

Als u GEEN optionele FR3-tas met elektrodenhouder gebruikt, sluit u de elektroden niet 
vooraf aan. Bewaar de SMART-elektroden III in de ongeopende verpakking bij de FR3-
defibrillator en zorg ervoor dat de elektroden niet beschadigd kunnen raken. Als u 
WEL een FR3-tas gebruikt, sluit dan de SMART-elektroden III als volgt aan op de FR3:

1. Controleer de vervaldatum op de verpakking van de elektroden.

* Als u het jaar dat u wilt selecteren hebt overgeslagen, houd de optieknop  dan ingedrukt om 
door de jaren te scrollen (2000 tot 2039) totdat het juiste jaar wordt weergegeven.
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2. Open de verpakking van de SMART-elektroden III 
en haal de elektroden eruit. Laat ze op de kaart 
zitten. Laat het papier om de opgerolde kabel 
zitten; dit gaat er vanzelf af wanneer u de kabel 
lang maakt om de elektroden te gebruiken.

WAARSCHUWING: Haal de elektroden pas van 
de kaart als ze nodig zijn in een noodgeval.* 

3. Plaats de plug van de elektrodenconnector stevig 
in de connector contactbus.

4. Controleer of de elektrodenhouder is geïnstalleerd 
in de FR3-systeemtas. Zie pagina 2-2 voor 
instructies voor het installeren van de elektrodenhouder in de tas.

5. Laat de elektroden op de kaart zitten en plaats ze stevig in de 
elektrodenhouder. De elektrodenhouder beschermt de elektroden en biedt 
een methode om de elektroden te testen bij de FR3-zelftest. Als er geen 
vooraf aangesloten elektroden zijn geïnstalleerd in de elektrodenhouder, 
slaagt de FR3 niet voor de zelftest. Plaats de opgerolde elektrodenkabels in 
het desbetreffende compartiment in de tas.

* Als u een deel van de elektroden van de kaart verwijdert, wordt de beschermende afsluiting 
verbroken en drogen de elektroden uit. Als dit gebeurt, mislukt de FR3-zelftest.

Reserve-elektroden in 
ongeopende verpakking

Opslagruimte voor 
elektrodenkabel
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OPMERKING: Philips raadt u aan een reserveset elektroden bij de hand te 
houden. Als u over een reserveset SMART-elektroden III beschikt, of andere 
compatibele elektroden gebruikt die niet vooraf op de FR3 moeten worden 
aangesloten, open de verpakking hiervan dan niet. Bewaar de ongeopende 
verpakking in het reserve-elektrodencompartiment in de bovenklep van de 
FR3-systeemtas. Zie ‘Andere compatibele defibrillatorelektroden’ op 
pagina G-8 voor een lijst met compatibele elektroden.

DE OPTIONELE BABY/KINDSLEUTEL BEWAREN
De FR3 baby-/kindsleutel wordt geleverd met een kabelaansluiting, waarmee u de 
sleutel desgewenst aan een FR3-systeemtas kunt bevestigen. De aansluiting is niet 
vereist voor het gebruik van de baby-/kindsleutel. Ga als volgt te werk om de 
aansluiting te gebruiken:

1. Duw de aansluiting door de opening boven in 
de baby-/kindsleutel.

2. Steek het ‘gevleugelde’ uiteinde van de 
aansluiting (A) door de opening in het andere 
uiteinde (B).

3. Trek de kabelverbinding recht en maak de lus 
rond de sleutel vast.

4. Steek het ‘gevleugelde’ uiteinde van de 
aansluiting in een hoek van 45º in de sleuf van 
het baby-/kindsleutelcompartiment dat zich 
bevindt in de bovenklep van de tas. Voer de 
aansluiting in de sleuf en klik de sleutel 
vervolgens vast in de ruimte.

1
A

B

2 3

4

45°
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OPMERKING: Plaats de baby-/kindsleutel uitsluitend in de FR3-defibrillator 
als deze nodig is in een noodgeval. Als de sleutel nog in de FR3 aanwezig is 
wanneer de FR3 naar de stand-bymodus overschakelt, kan de volgende 
FR3-zelftest mislukken.

5. Voor een betere zichtbaarheid van de baby-/kindsleutel raadt Philips u aan de 
ruimte voor de baby-/kindsleutel in de tas een label te geven, zoals hieronder 
afgebeeld, met daarop de juiste taal uit de set met plaatjes die bij de sleutel 
zijn meegeleverd. Het plaatje is ontworpen voor labeling in twee talen voor 
situaties waarin de FR3 is geconfigureerd om een tweede taal mogelijk te 
maken.

DE OPTIONELE FAST RESPONSE-SET BEWAREN

De optionele FR3 Fast Response-set bestaat uit een plastic bewaardoos met daarin 
een hulpverlenersschaar, twee paar handschoenen, een wegwerpscheermes, een 
zakmasker en een absorberend doekje. De harde FR3-systeemtas - maar niet de 
zachte FR3-systeemtas* - bevat opbergruimte voor de Fast Response-set. Als u een 
Fast Response-set hebt en een harde FR3-systeemtas gebruikt, gaat u als volgt te 
werk:

1. Haal de FR3 Fast Response-set uit de verpakking en controleer de inhoud.

* De Fast Response-set die bestaat uit een tasje met ritssluiting kan aan de buitenkant van de 
systeemtas worden bevestigd.

5

HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 2-10



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

2. Sluit de Fast Response-set en schuif de doos onder de bovenste klem in de 
ruimte in de klep van de tas en duw vervolgens de doos in de onderste klem, 
zoals hieronder is afgebeeld.

DE FR3 PLAATSEN EN VASTZETTEN

BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg dat de FR3 direct kan worden gebruikt 
wanneer nodig door de FR3 op te bergen met een geïnstalleerde batterij en de 
SMART-elektroden III aangesloten en geïnstalleerd in de elektrodenhouder. 
Bewaarde reservebatterij reserve elektroden, indien beschikbaar, in de tas. 
Haal de batterij er pas uit als de FR3-zelftests aangeven dat de batterij moet 
worden vervangen of als u toegang wilt verkrijgen tot een geïnstalleerde 
datakaart.

Plaats de FR3 op een toegankelijke plaats waar het groene Klaar-lampje goed 
zichtbaar is en de FR3-waarschuwingstonen hoorbaar zijn. Philips raadt aan de 
defibrillator en de elektroden vast te zetten in een beschermende draagtas, 
bijvoorbeeld de FR3-systeemtas. 

1

2

FR3 Fast Response-set
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Bevestig desgewenst een optionele verzegeling aan de tas door het koordje van 
de verzegeling door de gaten in de hoek van de tas te halen en af te knippen 
(zie afbeelding hierboven). Een verzegeling helpt ongeoorloofd gebruik te 
voorkomen.

Ten behoeve van de zichtbaarheid en een snelle ingebruikname is de FR3-
systeemtas speciaal ontworpen voor gebruik met een Philips-wandmontagebeugel 
of AED-alarmkast. Zie Bijlage A, ‘Accessoires’ voor informatie over beschikbare 
beugels en kasten.

Wanneer de batterij is geplaatst en de FR3 onder de juiste omgevingscondities 
wordt bewaard*, voert de FR3 gedetailleerde dagelijkse, wekelijkse en 
maandelijkse zelftests uit om te controleren of de FR3 gereed is voor gebruik. 
Zie Hoofdstuk 4, ‘Onderhoud, testen en probleemoplossing’ voor beschrijvingen 
van deze periodieke zelftests.

Als de FR3 in de stand-bymodus staat, knippert het groene Klaar-lampje, behalve 
als er bij de periodieke zelftest een probleem wordt aangetroffen. Als er een 
probleem wordt aangetroffen, gaat het Klaar-lampje uit en laat de FR3 
waarschuwingstonen horen. Zie Hoofdstuk 4, ‘Onderhoud, testen en 
probleemoplossing’ voor informatie over het oplossen van problemen.

* Zie Bijlage G, ‘Omgevingsgegevens’. 
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Het is altijd een goed idee om een reservebatterij en een extra stel elektroden bij 
de hand te houden. Andere zaken die handig zijn om bij de FR3 te bewaren*:

• Schaar, om zonodig de kleding van het slachtoffer open te knippen
• Disposable handschoenen – voor bescherming van de gebruiker
• Een disposable scheermes – om de borst te scheren als borsthaar goed 

contact van de elektroden verhindert
• Een klein masker of gelaatsmasker – voor bescherming van de gebruiker 

tijdens reanimatie
• Een handdoek of absorberende doekjes – om de huid van het slachtoffer 

af te drogen voor goed elektrodencontact

Zie Bijlage A, ‘Accessoires’ voor een lijst met het toebehoren en de 
trainingsproducten voor de FR3 die van Philips verkrijgbaar zijn.

* Alle beschreven items zijn aanwezig in de FR3 Fast Response-set.
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3 TOEPASSING

Bij de instructies op de volgende pagina's wordt uitgegaan van de standaard 
configuratie-instellingen die in de fabriek zijn ingesteld voor de HeartStart FR3-
defibrillator (FR3). Zie Hoofdstuk 5, ‘Veiligheid’, voor informatie over 
veiligheidsoverwegingen die van toepassing zijn bij het gebruik van de FR3.

OPMERKING: Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie op de 
volgende pagina's van toepassing op zowel het FR3 ECG-model 861389 als 
het FR3-tekstmodel 861388.

BASISAANWIJZINGEN

Gebruik de FR3 in een noodsituatie als volgt:

1. ZET DE FR3 AAN. 

OPMERKING: Als u de defibrillator bewaart in een stevige 
FR3-systeemtas, wordt de FR3 automatisch ingeschakeld 
wanneer u de klep opent. Als de FR3 niet automatisch 
wordt ingeschakeld of als u geen FR3-tas gebruikt, druk dan 
op de groene aan/uit-knop om de FR3 in te schakelen.

2. VOLG DE SCHERMPROMPTS EN DE GESPROKEN PROMPTS. De FR3 
geeft bij iedere stap aanwijzingen als u een vermoedelijk slachtoffer van 
plotselinge hartstilstand behandelt.

3. Als de FR3 de desbetreffende prompt geeft, DRUKT U OP 
DE SCHOKKNOP om een schok toe te dienen.

GEDETAILLEERDE AANWIJZINGEN

1. ZET DE FR3 AAN. Druk op de groene aan/uit-knop.

Als u de defibrillator bewaart in een FR3-systeemtas, wordt de FR3 
automatisch ingeschakeld wanneer u de klep opent. Druk anders op de 
groene aan/uit-knop.

• Als het slachtoffer een baby of een kind is dat minder dan 25 kg weegt of 
jonger is dan 8 jaar, steekt u de optionele FR3 baby-/kindsleutel in de 
desbetreffende poort op de FR3. Als u niet zeker bent van de leeftijd of 
het lichaamsgewicht van het kind of als er geen baby-/kindsleutel 
beschikbaar is, mag u de behandeling niet uitstellen. Gebruik de FR3 dan 
zonder de baby-/kindsleutel. Details in ‘Behandeling van baby’s en 
kinderen’ op pagina 3-4.
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• Als de elektroden niet vooraf zijn aangesloten, opent u de elektrodenzak, 
haalt u de elektroden eruit en steekt u de elektrodenconnector in de 
connectoraansluiting van de FR3.

2. VOLG DE SCHERMPROMPTS EN DE GESPROKEN PROMPTS.

De FR3 geeft bij iedere stap aanwijzingen als u een vermoedelijk slachtoffer 
van plotselinge hartstilstand behandelt.*

• Ontbloot het bovenlichaam van de patiënt. Veeg zo nodig vocht van de 
huid van de patiënt en knip of scheer overtollig borsthaar af.

• Pas de elektroden toe op de ontblote borst van de patiënt, zoals 
hieronder wordt aangegeven.

• Zodra de elektroden zijn aangesloten op de patiënt, begint de FR3 met de 
analyse van het hartritme van de patiënt. De FR3 geeft u de instructie de 
ruimte rondom de patiënt vrij te houden. Raak het slachtoffer niet aan.

• Als geen schok wordt geadviseerd, geeft de FR3 schermprompts en 
gesproken prompts met het advies niet te defibrilleren. Vervolgens wordt 
er een pauze ingesteld waarin de patiënt kan worden verzorgd.

• Als er een schok wordt aanbevolen, wordt de FR3 opgeladen om gereed te 
zijn voor het toedienen van een schok. Hij gebruikt gesproken prompts 
en tekstprompts om u te vertellen dat een schok wordt aanbevolen.

* Gebruikers die vertrouwd zijn met de FR3, hoeven niet te wachten op de prompts om 
elektroden te plaatsen. De FR3 neemt elektrodencontact waar en gaat automatisch over naar 
de volgende prompt.

Plaatsing van elektroden voor volwassenen en 
kinderen die meer dan 25 kg wegen of ouder zijn 

dan 8 jaar (anterieur-anterieur).

Plaatsing van elektroden voor 
baby's en kinderen die minder dan 

25 kg wegen of jonger zijn dan 
8 jaar (anterieur-posterieur).
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3. ALS DE FR3 DE DESBETREFFENDE PROMPT GEEFT, DRUKT U OP DE 
SCHOKKNOP OM EEN SCHOK TOE TE DIENEN.

• Overtuig u er eerst van dat niemand de patiënt of de elektroden aanraak. 
Terwijl de FR3 wordt opgeladen, blijft hij het hartritme van de patiënt 
analyseren. Als het ritme verandert en een schok niet meer toepasselijk 
is, wordt de FR3 ontladen. Gesproken prompts en tekstprompts 
adviseren u welke handeling u moet verrichten.

• Er zijn vier manieren waarop u kunt zien dat de defibrillator klaar is om 
een schok toe te dienen:
- u hoort een gesproken prompt die u vertelt om nu een schok toe te 

dienen;
- u ziet dat de oranje schokknop knippert;
- u ziet een tekstprompt die u vertelt dat u op de oranje knop 

(de schokknop) moet drukken;
- u hoort een stabiele toon van de FR3.

• Zodra u een prompt krijgt, controleert u of niemand de patiënt aanraakt. 
Vervolgens drukt u op de schokknop om de schok toe te dienen. 

OPMERKING: Als u niet binnen dertig seconden na de prompt op de 
schokknop drukt, wordt de FR3 ontladen en wordt er een pauze 
ingesteld waarin de patiënt kan worden verzorgd. Bovendien kan nu 
op de optieknop Analyseren worden gedrukt. Het apparaat hervat de 
analyse na 30 seconden of als er op de optieknop Analyseren wordt 
gedrukt.

OPMERKING: U kunt de FR3 niet uitschakelen wanneer het 
apparaat u een prompt geeft om een schok toe te dienen.*

• Nadat u op de schokknop hebt gedrukt, meldt een gesproken prompt 
dat de schok is toegediend. De FR3 geeft vervolgens een geconfigureerd 
reanimatieprotocol weer.

• Pas reanimatie toe gedurende het volledige reanimatieprotocol, totdat 
een gesproken prompt u laat weten dat u met reanimatie kunt stoppen. 
Na het protocol voert de FR3 een ritmeanalyse uit. Raak de patiënt 
tijdens een ritmeanalyse niet aan.

BELANGRIJKE OPMERKING: Vervang de elektroden na het gebruik van de FR3. 
Als u vooraf aangesloten elektroden gebruikt, plaatst u de elektroden-
connectoren in de connector contactbus en installeert u de elektroden in de 
elektrodenhouder, zoals wordt beschreven op pagina 2-7. Als u dat niet doet 
terwijl de FR3 is ingesteld op detectie van de aanwezigheid van elektroden, slaagt 
de FR3 niet voor de volgende periodieke zelftest (zie pagina 4-6).

* Als u op de aan/uit-knop drukt wanneer de FR3 een schok heeft aanbevolen en heeft aangegeven 
dat u op de knipperende oranje schokknop moet drukken, geeft een gesproken prompt de 
aanwijzing ‘Druk op de oranje schokknop, anders wordt het apparaat ontladen’.
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BEHANDELING VAN BABY’S EN KINDEREN

WAARSCHUWING: een plotselinge hartstilstand bij kinderen wordt niet 
veroorzaakt door hartproblemen. Hoe te reageren in het geval van een 
plotselinge hartstilstand bij een baby of kind: 

• Voer reanimatie uit op het kind terwijl u een omstander vraagt de 
ambulance te bellen en de FR3 te halen.

• Als er geen omstanders beschikbaar zijn, voert u gedurende 1 tot 
2 minuten reanimatie uit voordat u de ambulance belt en de FR3 haalt.

• Als u getuige bent van de instorting van het kind, belt u onmiddellijk de 
ambulance en haalt u daarna de FR3.

Volg anders het plaatselijke protocol.

Als het slachtoffer minder dan 25 kg weegt of jonger 
is dan 8 jaar en u over een FR3 baby-/kindsleutel 
beschikt:

• Steek de sleutel stevig in de poort in de 
rechterbovenhoek op het voorpaneel van 
de FR3.

OPMERKING: Als de aansluiting voor de 
baby-/kindsleutel tijdens gebruik uit de 
systeemtas wordt getrokken, moet u de 
aansluiting niet proberen terug te plaatsen. 
De sleutel werkt ook zonder de aansluiting.

• Zet de FR3 aan en volg de instructies om 
alle bovenkleding te verwijderen en zowel 
de borst als de rug te ontbloten.

• Plaats één elektrode midden op de borst, 
tussen de tepels, en de andere midden op 
de rug (anterieur-posterieur). Het maakt 
niet uit welke elektrode u op de borst 
plaatst en welke op de rug.

OPMERKING: het maakt geen verschil of u de baby-/kindsleutel voor of 
onmiddellijk na het inschakelen van de FR3 installeert. Het is echter wel aan 
te raden de sleutel te installeren voordat u de elektroden bij de patiënt 
aanbrengt, voor accurate aanwijzingen voor het plaatsen van elektroden.

< 55lbs  /  25kg
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Als de baby-/kindsleutel is geplaatst, laat de FR3 ‘Baby-/kindmodus’ horen en 
geeft het apparaat aanwijzingen voor de plaatsing van de elektroden. De FR3 past 
automatisch de defibrillatietherapie aan tot een *geschikt niveau voor baby's en 
kinderen. 

Als het slachtoffer minder dan 25 kg weegt of jonger is dan 8 jaar, maar u NIET over 
een baby-/kindsleutel beschikt:

• STEL DE BEHANDELING NIET UIT.

• Schakel de FR3 in en volg de instructies. Verwijder alle bovenkleding om 
zowel de borst als de rug te ontbloten.

• Plaats de ene elektrode midden op de borst, tussen de tepels, en de andere 
midden op de rug (anterieur-posterieur).

Als het slachtoffer meer dan 25 kg weegt of ouder is dan 8 jaar, maar u niet precies het 
gewicht of de leeftijd weet:

• STEL DE BEHANDELING NIET UIT.

• Schakel de FR3 in zonder de sleutel te plaatsen en volg de instructies. 
Ontbloot het bovenlichaam van de patiënt.

• Plaats de elektroden zoals afgebeeld op beide elektroden (anterieur-
anterieur). Let op dat de elektroden elkaar niet overlappen of aanraken.

BELANGRIJKE OPMERKING: Verwijder de baby-/kindsleutel na het gebruik 
van de FR3. Als u de sleutel in de FR3 laat, slaagt de FR3 niet voor de 
volgende periodieke zelftest (zie pagina 2-9).

* Gebruik de baby-/kindsleutel niet bij volwassenen, omdat de therapie dan ten gevolge van het 
lagere therapieniveau vermoedelijk niet effectief zal zijn.
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4 ONDERHOUD, TESTEN EN 
PROBLEEMOPLOSSING

ONDERHOUD

Het onderhoud van de HeartStart FR3-defibrillator is zeer eenvoudig, maar iis 
uiterst belangrijk met het oog op de betrouwbaarheid van dit apparaat. Als de 
FR3 in de stand-bymodus staat (met de batterij geplaatst), voert deze zelf een 
groot aantal onderhoudsactiviteiten uit, waaronder dagelijkse, wekelijkse en 
maandelijkse zelftests die respectievelijk steeds grondiger worden uitgevoerd om 
op gereedheid voor gebruik te controleren. Daarnaast verricht de FR3 altijd een 
zelftest bij opstarten als deze wordt ingeschakeld. U kunt desgewenst ook een 
gedetailleerde zelftest initiëren. Deze tests worden beschreven vanaf pagina 4-6. 
De FR3 voert ook een prestatietest uit tijdens het gebruik.

De FR3 heeft geen kalibratie of externe controle van de toediening van de 
defibrillatietherapie nodig. De FR3 heeft geen onderdelen die door de gebruiker 
kunnen worden onderhouden.

LET OP: Onjuist verricht onderhoud kan de FR3 beschadigen of de 
prestaties negatief beïnvloeden. Onderhoud de FR3 uitsluitend zoals 
beschreven in deze Instructies voor beheerders of zoals aangegeven door de 
leidinggevende arts van uw programma.

LET OP: Gevaar van elektrische schokken. Er is gevaarlijke hoogspanning en 
stroom aanwezig. Open de FR3 niet, verwijder de dekplaten niet en probeer 
niet om de FR3 te repareren. De FR3 bevat geen onderdelen die door de 
gebruiker gerepareerd kunnen worden. De FR3 moet voor reparatie naar 
Philips worden geretourneerd.

ROUTINEONDERHOUD

De volgende tabel is een voorbeeld van een onderhoudsschema voor de FR3. 
Het kan nodig zijn om het onderhoudsschema aan te passen aan de omgeving 
waarin de FR3 wordt gebruikt. Het bepalen van de vereiste onderhoudsperiode 
wordt ter discretie van de leidinggevende arts van het programma gelaten.
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OPMERKING: Philips raadt u aan een logboek bij te houden van 
onderhoudswerkzaamheden aan de apparatuur. De Checklist voor de 
gebruiker is een handige plaats om resultaten, opmerkingen en correctieve 
handelingen vast te leggen. (Zie pagina 4-4.) Als er sprake is van een trend - 
bijvoorbeeld het herhaaldelijk optreden van oplosbare fouten bij zelftests - 
controleer dan of er in de besturingsomgeving factoren aanwezig zijn die de 
AED-specificaties overschrijden. Als het probleem aanhoudt, neem dan 
contact op met Philips voor ondersteuning.

DAGE-
LIJKS

MAANDE-
LIJKS

ONDERHOUDSTAAK/HANDELING

 Kijk naar het Klaar-lampje.

• Als het groene Klaar-lampje knippert, is de laatste 
zelftest geslaagd en is de FR3 gereed voor gebruik. 
U hoeft niets te doen.

• Als het groene Klaar-lampje uit is en de FR3 een 
toon blijft laten horen, moet u de FR3 
controleren. Als de FR3 steeds één ktoon laat 
horen, druk dan op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken prompts 
beginnen, drukt u nogmaals op de knop om het 
statusscherm weer te geven. Hier wordt de 
huidige statusinformatie van de FR3 aangegeven en 
wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

• Als de FR3 steeds drie tonen laat horen, druk dan 
op de aan/uit-toets om de FR3 op te starten. 
Op de FR3 wordt het statusscherm voor de 
foutmelding weergegeven. Noteer de fout, schakel 
de FR3 uit en gebruik deze niet meer. Neem 
vervolgens contact op met Philips via 
www.philips.com/AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

• Als het groene Klaar-lampje niet brandt, de FR3 
geen tonen laat horen en het scherm leeg is, is er 
mogelijk geen batterij geplaatst, is de batterij leeg 
of moet de defibrillator worden hersteld. Vervang 
of plaats de batterij en laat het systeem de zelftest 
bij opstarten uitvoeren. Als de FR3 de zelftest met 
goed gevolg doorloopt, is het apparaat klaar voor 
gebruik.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 4-2



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

NA ELK GEBRUIK

Voer telkens na gebruik van de FR3 de volgende inspecties uit voordat u de FR3 
weer in gebruik neemt:

• Haal de batterij uit de FR3 om toegang te krijgen tot de datakaart (als deze is 
geïnstalleerd). Houd u aan de plaatselijke richtlijnen en het medisch protocol 
bij het downloaden van voorvalgegevens van de FR3-datakaart zodra deze is 
geïnstalleerd. Zie ‘Gegevens op een FR3-datakaart bekijken’ op pagina 7-5 
voor instructies. 

• Om te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan omdat de datakaart vol is, 
adviseert Philips om een gebruikte FR3-datakaart telkens na gebruik te 
vervangen door een lege FR3-datakaart.

 • Inspecteer alle benodigdheden, de accessoires en 
de reserveonderdelen en controleer of de uiterste 
gebruiksdatums niet overschreden zijn. Gebruik 
geen beschadigde accessoires, of accessoires 
waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken. 
Vervang deze accessoires onmiddellijk.

• Als het groene Klaar-lampje uit is en de FR3 
steeds één kwetterend geluid geeft, druk dan 
op de aan/uit-toets om de FR3 op te starten. 
Wanneer de gesproken prompts beginnen, drukt u 
nogmaals op de knop om het statusscherm weer 
te geven. Als het bericht VERVANG BATTERIJ 
wordt weergegeven, vervangt u de batterij en 
voert u de zelftest uit. Als het bericht VERVANG 
ELEKTRODEN wordt weergegeven, vervangt u de 
elektroden en voert u de zelftest uit.

• Als de FR3 steeds drie tonen laat horen, druk dan 
op de aan/uit-toets om de FR3 op te starten. 
Op de FR3 wordt het statusscherm voor de 
foutmelding weergegeven. Noteer de fout, schakel 
de FR3 uit en gebruik deze niet meer. Neem 
vervolgens contact op met Philips via 
www.philips.com/AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

 • Controleer de buitenkant van de FR3 en de 
stekkerbus op barstjes en andere tekenen van 
beschadiging.

• Als u tekenen van beschadiging ziet, moet 
u contact opnemen met Philips via 
www.philips.com/AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

DAGE-
LIJKS

MAANDE-
LIJKS

ONDERHOUDSTAAK/HANDELING
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• Installeer een nieuwe set elektroden. Als u de elektrodenhouder gebruikt, 
sluit dan van tevoren de nieuwe set HeartStart SMART-elektroden III aan.* 
Installeer de elektroden op de bijbehorende voering in de elektrodenhouder. 
U kunt ook de ongeopende set elektroden bij de FR3 opslaan. 

• Controleer de buitenkant van de FR3 en de stekkerbus op tekenen van vuil 
of verontreiniging. Als de FR3 vuil of verontreinigd is, maakt u deze schoon 
zoals aangegeven. Zie ‘Schoonmaken’, verderop.

• Initieer een zelftest. Zie ‘Manuele zelftest’ op pagina 4-7 voor aanwijzingen. 
Noteer eventuele berichten op het statusscherm voordat het apparaat wordt 
uitgezet.

SCHOONMAKEN

De buitenkant van de FR3, inclusief de contactbus voor de connector van de 
elektroden, kan worden schoongemaakt. Dit wordt hieronder beschreven.

• Als u de FR3 gaat schoonmaken, moet er een batterij zijn geïnstalleerd om te 
voorkomen dat er vloeistof in het apparaat doordringt.

• Maak de FR3 en de stekkerbus schoon met een zachte doek die met een van 
de hieronder vermelde reinigingsmiddelen is bevochtigd.
— Isopropylalcohol (70% oplossing in water)
— Schoonmaakmiddelen op basis van ammoniak
— Milde zeep en water
— Natriumhypochloriet (chloorbleekmiddel, 3% oplossing in water)
— 70% ethanol

Gebruik geen schurende materialen, reinigingsmiddelen, sterke 
oplosmiddelen zoals aceton of reinigingsmiddelen op basis van aceton of 
enzymatische reinigingsmiddelen.

LET OP: Dompel geen enkel onderdeel van de FR3 onder in water of andere 
vloeistoffen. Zorg dat er geen vloeistof in de FR3 binnendringt. Zorg dat er 
geen vloeistof op de FR3 of de accessoires wordt gemorst. Indien er vloeistof 
in de FR3 wordt gemorst, kan deze het apparaat beschadigen of brandgevaar 
of gevaar van elektrische schokken veroorzaken. Steriliseer de FR3 en het 
toebehoren niet.

CHECKLIST VOOR DE GEBRUIKER

De checklist op de volgende pagina dient ter informatie. U kunt deze pagina 
afdrukken of als uitgangspunt gebruiken om uw eigen checklist samen te stellen. 

* Zie ‘Andere compatibele defibrillatorelektroden’ op pagina G-8 voor een lijst van de andere 
elektroden die compatibel zijn met de FR3.
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CHECKLIST VOOR DE GEBRUIKER

HeartStart FR3 modelnr.: _________________________ serienr.: _____________________________________

Plaats van HeartStart FR3 of ID van voertuig: _______________________________________________________

DATUM

GEPLAND INTERVAL

FR3
Schoon, geen vuil of 
verontreiniging; geen tekenen 
van beschadiging

BESCHIKBARE 
BENODIGDHEDEN
• Een set geïnstalleerde 

onbeschadigde defibrillator-
elektroden waarvan de uiterste 
gebruiksdatum nog niet 
overschreden is

• Een reserveset defibrillator-
elektroden waarvan de uiterste 
gebruiksdatum nog niet is 
overschreden, in de verpakking

• Aanvullende benodigdheden 
(handdoek, schaar, scheermes, 
klein masker, handschoenen)

• Extra primaire batterij, uiterste 
installatiedatum niet verstreken

• Onbeschadigde FR3-datakaart 
geïnstalleerd

KLAAR-LAMPJE
knippert groen; zelftest geslaagd.

GEÏNSPECTEERD DOOR
Handtekening of paraaf 
van de gebruiker die de 
onderhoudsinspectie verricht

OPMERKINGEN, 
PROBLEMEN, CORRECTIEVE 
HANDELINGEN
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TESTEN

De FR3 heeft diverse manieren om zichzelf te testen en u te attenderen op 
eventuele problemen. Elke keer dat de FR3 wordt opgestart, wordt automatisch 
een gedetailleerde zelftest uitgevoerd onder de omstandigheden die worden 
beschreven in pagina 4-7. Bovendien worden de prestaties van de FR3 automatisch 
tijdens het gebruik geobserveerd en worden er automatisch periodieke zelftests 
uitgevoerd, waaronder dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse zelftests die 
respectievelijk steeds grondiger worden uitgevoerd om op gereedheid voor gebruik 
te controleren.

OPMERKING: De zelftests van de FR3 dienen om te controleren of de FR3 
klaar is voor gebruik. Als de FR3 echter gevallen of verkeerd behandeld is, 
wordt door Philips aanbevolen om een door de manuele zelftest uit te 
voeren. Als de FR3 zichtbare tekenen van beschadiging vertoont, dient u 
contact op te nemen met Philips via www.philips.com/AEDSupport voor 
technische ondersteuning.

PERIODIEKE ZELFTESTS

Als de FR3 in de stand-bymodus staat (en er een goede batterij is geïnstalleerd), 
wordt automatisch minimaal elke 24 uur een periodieke zelftest uitgevoerd. 
Zelftests worden ook uitgevoerd twee uur nadat het apparaat is uitgeschakeld 
en nadat een batterij is geïnstalleerd. Deze zelftests zijn bedoeld om een 
fouttoestand te detecteren in de batterij of de werking van de FR3 en u hierop 
opmerkzaam te maken.

OPMERKING: Terwijl de zelftest wordt uitgevoerd, brandt het groene Klaar-
lampje continu en is het scherm donker. Als u tijdens een zelftest op de aan/
uit-knop drukt of de tas met het FR3-systeem opent, wordt de zelftest 
automatisch afgebroken en wordt de FR3 ingeschakeld.

Bij de zelftest van de FR3 worden ook de volgende optionele accessoires getest, 
als deze zijn aangesloten op het apparaat:

• Vooraf aangesloten HeartStart SMART-elektroden III in elektrodenhouder

• Datakaart

Als de FR3 specifiek zo is geconfigureerd dat bij de periodieke zelftests ook 
accessoires worden getest, wordt er een foutbericht weergegeven als het de 
betreffende accessoires tijdens de zelftest niet aanwezig is. Voor informatie over 
configuratie van de zelftest, zie Hoofdstuk 6, ‘Configuratie’.

Als er tijdens een zelftest een baby-/kindsleutel is geïnstalleerd, wordt een fout 
geregistreerd. De FR3 laat steeds een toon horen. 
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Als bij de zelftest wordt bepaald dat de temperatuur van de FR3 niet binnen het 
opgegeven bereik valt, wordt de zelftest afgebroken en opnieuw ingepland. Als 
de zelftests drie keer achter elkaar worden afgebroken omdat de FR3 bij een 
onjuiste temperatuur wordt opgeslagen, laat het apparaat steeds één 
waarschuwingstoon horen. Zie ‘Probleemoplossing handleiding’ verderop in dit 
hoofdstuk.

Als de FR3 tijdens een periodieke zelftest een probleem constateert en de 
batterij vervolgens wordt verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, wordt u 
automatisch gevraagd een door de gebruiker geïnitieerde zelftest uit te voeren 
(zie de beschrijving hieronder). 

Als de periodieke zelftest is voltooid, wordt de status in het interne geheugen 
bijgewerkt en wordt de stand-bymodus op de FR3 geactiveerd. Als de zelftest 
slaagt, knippert het groene Klaar-lampje om aan te geven dat de FR3 gereed is 
voor gebruik. Als er bij de zelftest echter een fout wordt aangetroffen, laat de 
FR3 een toon horen. Dit geeft aan dat u actie moet ondernemen. Het Klaar-
lampje gaat dan uit (brandt/knippert niet). Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken prompts beginnen, drukt u nogmaals op de 
knop om het statusscherm weer te geven.

MANUELE ZELFTEST

De eerste keer dat u de FR3 instelt, wordt automatisch een zelftest uitgevoerd.* 
Deze gedetailleerde test wordt ook uitgevoerd wanneer de batterij opnieuw 
wordt geplaatst, nadat deze zolang buiten de FR3 is geweest dat de kloktijd 
verloren is gegaan. Dit kan na 2 tot 24 uur het geval zijn.

Daarnaast wordt er automatisch een gedetailleerde zelftest uitgevoerd als er een 
fouttoestand optreedt in de FR3 wanneer de batterij wordt geplaatst of als de 
FR3 de laatste keer is ingeschakeld om het laden van de taal en/of configuratie te 
voltooien. 

Philips adviseert u om telkens na gebruik van het apparaat een zelftest uit te 
voeren. U wordt gevraagd de test uit te voeren als er een probleem wordt 
geconstateerd tijdens de routinematig uitgevoerde zelftest.

OPMERKING: het is niet toegestaan accessoires zoals de elektroden of de 
baby-/kindsleutel aan te sluiten of los te koppelen tijdens de door de manuele 
zelftest.

* Deze test is het door de gebruiker van de FR3 geïnitieerde equivalent van de automatische test 
op plaatsing van de batterij (BIT) die wordt gebruikt voor HeartStart ForeRunner- en FR2-
defibrillatoren.
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U kunt de test op elk gewenst moment uitvoeren. Zolang het groene Klaar-
lampje knippert en de FR3 geen tonen laat horen, hoeft u de defibrillator NIET te 
testen door een test te starten. Hierbij wordt stroom van de batterij verbruikt, 
waardoor de batterij voortijdig zou kunnen leegraken.

Om een zelftest te initiëren moet u ervoor zorgen dat de batterij is geïnstalleerd. 
Als u een FR3-systeemtas gebruikt en de elektroden vooraf zijn aangesloten, 
moet u er tevens voor zorgen dat deze zich in de elektrodenhouder bevinden. 
Verzeker u ervan dat een datakaart is geïnstalleerd als u de testresultaten wilt 
vastleggen. Volg daarna onderstaande stappen:

BELANGRIJKE MEDEDELING: Verwijder de batterij niet tijdens de test. 
Om de test te annuleren, drukt u op de aan/uit-knop om het apparaat uit te 
schakelen.

1. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals 
op de knop om het statusscherm 
weer te geven.

2. Druk voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld* 
op de optieknop INSTELLINGEN.

3. Op het scherm INSTELLINGEN 
drukt u op de optieknop  om naar 
MANUELE ZELFTEST te gaan. Druk 
dan op de optieknop  om dit te 
selecteren. Er klinkt een toon en de 
test begint.

4. Volg de instructies op het scherm. 
Het eerste deel van de test is 
interactief. Volg de prompts en druk 
op de knoppen wanneer daarom 
wordt gevraagd, anders mislukt de 
test. Luister vervolgens of u twee 
audiosignalen hoort. Als u de signalen 
niet hoort, is er een probleem met 
de luidspreker of pieper. Neem 

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de test niet voltooid 
en de stand-bymodus geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.
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contact op met Philips via www.philips.com/AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

5. Het tweede deel van de test wordt 
automatisch uitgevoerd. De FR3 geeft 
tijdens het automatische deel van de 
test een voortgangsbalk weer, die de 
voortgang van de test aangeeft.

6. Wanneer de test is voltooid, worden 
de resultaten weergegeven. Verder 
worden het serienummer en de 
softwareversie weergegeven. Daarna 
wordt het scherm INSTELLINGEN 
weer getoond.

7. Druk op de aan/uit-knop om het 
statusscherm weer te geven en zet 
de defibrillator op stand-by.

8. Als bij de FR3 of een van de aangesloten accessoires de zelftest mislukt, 
wordt er informatie over het probleem weergegeven op het scherm. 
Zie ‘Probleemoplossing handleiding’ op pagina 4-14.

9. Als de test slaagt, knippert het groene Klaar-lampje om aan te geven dat de 
FR3 gereed is voor gebruik. 

HISTORISCH OVERZICHT VAN APPARAAT

De FR3 slaat belangrijke informatie over de historie op in het interne geheugen. 
Ga als volgt te werk om het historisch overzicht van de FR3 te bekijken:

1. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals 
op de knop om het statusscherm 
weer te geven.

2. Druk voordat de voortgangsbalk op het 
statusscherm helemaal is gevuld* op de 
optieknop INSTELLINGEN om naar 
het scherm INSTELLINGEN te gaan.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.
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3. Druk op de optieknop  om naar 
SYSTEEMINFORMATIE te gaan. 
Druk dan op de optieknop  om dit 
te selecteren.*

4. Op het scherm SYSTEEMINFORMATIE 
worden het modelnummer van het 
apparaat, serienummers en de 
apparaatstatus weergegeven 
(Klaar voor gebruik, Test mislukt of 
Onderhoud vereist). Het scherm biedt 
ook toegang tot de schermen 
HISTORISCH OVERZICHT VAN 
APPARAAT, HISTORISCH 
OVERZICHT BATTERIJ en 
SOFTWAREGEGEVENS. Druk op de optieknop  om naar HISTORISCH 
OVERZICHT VAN APPARAAT te gaan. Druk dan op de optieknop  om dit te 
selecteren.

5. De schermen van HISTORISCH 
OVERZICHT VAN APPARAAT 
bevatten gedetailleerde informatie 
over de historie van de FR3. Het 
eerste scherm bevat de volgende 
informatie: 

• Therapiesessies — hoe vaak de 
FR3 is ingeschakeld en de 
elektroden zijn aangebracht.

• Therapietijd — de totale tijd in 
uren en minuten (uu:mm) gedurende welke de FR3 is gebruikt terwijl de 
elektroden waren aangebracht.

• Aantal schokken — het totale aantal schokken dat is afgegeven.

• Trainingssessies — het totale aantal keren dat de FR3-trainingsbatterij is 
geïnstalleerd om training te activeren.†

* De optie Draadloze gegevensoverdracht wordt niet op het scherm weergegeven, tenzij de 
optionele draadloze Bluetooth-zendmodule in de FR3 is geïnstalleerd.

† Als de trainingsbatterij niet wordt verwijderd nadat er 30 minuten geen activiteit heeft 
plaatsgevonden, schakelt de FR3 over naar de stand-by trainingsmodus en worden 
waarschuwingspieptonen afgegeven. Niet alleen de volgende activering van het apparaat,maar 
ook alle periodieke zelftests die worden uitgevoerd in stand-bytijd tijdens training worden geteld 
als trainingssessies. Hierdoor loopt het aantal weergegeven trainingssessies in het scherm 
HISTORISCH OVERZICHT VAN APPARAAT op.
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• Trainingstijd — de totale tijd in uren en minuten (uu:mm) gedurende 
welke de FR3 is gebruikt met een trainingsbatterij.

• Dagelijkse zelftests — het totale aantal dagelijkse zelftests dat de FR3 
heeft uitgevoerd.

6. Druk op optieknop  om naar het 
tweede scherm van HISTORISCH 
OVERZICHT VAN APPARAAT te 
gaan. Dit scherm bevat de volgende 
informatie:

• Wekelijkse zelftests — het totale 
aantal wekelijkse zelftests dat de 
FR3 heeft uitgevoerd.

• Maandelijkse zelftests — het 
totale aantal maandelijkse zelftests dat de FR3 heeft uitgevoerd.

• Manuele zelftests — het totale aantal door de gebruiker geïnitieerde 
zelftests van de FR3 dat is uitgevoerd.

7. Als u andere toedieningstaken moet uitvoeren, drukt u op de optieknop  
om terug te keren naar het eerste scherm HISTORISCH OVERZICHT VAN 
APPARAAT, vervolgens drukt u daarna op optieknop  op dat scherm om 
terug te keren naar het scherm SYSTEEMINFORMATIE en drukt u op 
optieknop  op dat scherm om terug te keren naar het scherm 
INSTELLINGEN.

HISTORISCH OVERZICHT VAN DE BATTERIJ

Er is ook informatie beschikbaar over het gebruik van de batterij die in de FR3 is 
geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om het historische overzicht van de batterij te 
bekijken:

1. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals 
op de knop om het statusscherm 
weer te geven.

2. Druk voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld* 
op de optieknop INSTELLINGEN om 
naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 4-11
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3. Druk op de optieknop  om naar 
SYSTEEMINFORMATIE te gaan. 
Druk dan op de optieknop  om 
dit te selecteren.*

4. Het scherm SYSTEEMINFORMATIE 
geeft het serienummer en de status 
van het apparaat weer (Klaar voor 
gebruik, Test mislukt of Onderhoud 
vereist) en biedt toegang tot de 
schermen HISTORISCH OVERZICHT 
VAN APPARAAT, HISTORISCH 
OVERZICHT BATTERIJ en 
SOFTWAREGEGEVENS. Druk op de 
optieknop  om naar HISTORISCH 
OVERZICHT BATTERIJ te gaan. Druk dan op de optieknop  om dit te 
selecteren.

5. Op het scherm HISTORISCH 
OVERZICHT BATTERIJ worden de 
volgende gegevens getoond over de 
batterij die nu in de FR3 is 
geïnstalleerd:

• Gebruikstijd — de totale 
gebruikstijd in uren en minuten 
(uu:mm) inclusief de tijd die is 
gebruikt voor zelftests, voor 
deze batterij

• Ladingen — het totale aantal volle defibrillatieladingen dat door deze 
batterij is afgegeven met inbegrip van zelftestladingen en door de 
manuele zelftest ladingen.

• Stand-by — het totale aantal dagen dat de geïnstalleerde batterij in de 
stand-bymodus heeft doorgebracht.

• Manuele zelftests — het totale aantal door de manuele zelftests dat met 
deze batterij is uitgevoerd.

* De optie Draadloze gegevensoverdracht wordt niet op het scherm weergegeven, tenzij de 
optionele draadloze Bluetooth-zendmodule in de FR3 is geïnstalleerd.
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• Batterijstatus — de status van de batterij (Goed, Vervangen of Niet 
herkend).

• Batterijstatuscode — voor gebruik door Philips technische 
ondersteuning

6. Als u andere beheertaken moet uitvoeren, drukt u op de optieknop  
om het scherm af te sluiten en terug te keren naar het scherm 
SYSTEEMINFORMATIE en drukt u daarna op de optieknop  op dat scherm 
om terug te keren naar het scherm INSTELLINGEN. Anders drukt u op de 
aan/uit-knop om het statusscherm weer te geven en de defibrillator op stand-
by te zetten.

SOFTWAREGEGEVENS

Het interne geheugen van de FR3 bevat informatie over de software die in de 
FR3 is geïnstalleerd. U hoeft dit scherm alleen te openen op verzoek van 
technisch ondersteunend personeel van Philips. Voer in dat geval de volgende 
stappen uit:

1. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals 
op de knop om het statusscherm 
weer te geven.

2. Druk voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld* 
op de optieknop INSTELLINGEN om 
naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.

3. Druk op de optieknop  om naar 
SYSTEEMINFORMATIE te gaan. Druk 
dan op de optieknop  om dit te 
selecteren.†

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.

† De optie Draadloze gegevensoverdracht wordt niet op het scherm weergegeven, tenzij de 
optionele draadloze Bluetooth-zendmodule in de FR3 is geïnstalleerd.
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4. Het scherm SYSTEEMINFORMATIE 
geeft het serienummer en de status 
van het apparaat weer (Klaar voor 
gebruik, Test mislukt of Onderhoud 
vereist) en biedt toegang tot de 
schermen HISTORISCH OVERZICHT 
VAN APPARAAT, HISTORISCH 
OVERZICHT BATTERIJ en 
SOFTWAREGEGEVENS. Druk 
op de optieknop  om naar 
SOFTWAREGEGEVENS te gaan. Druk vervolgens op de optieknop  om dit 
item te selecteren.

5. Geef op verzoek van Philips technische ondersteuning de gegevens door die 
op de schermen SOFTWAREGEGEVENS verschijnen om de problemen bij 
het apparaat te helpen oplossen.

6. Als u andere beheertaken moet uitvoeren, drukt u op de optieknop  om het 
scherm af te sluiten en terug te keren naar het scherm SYSTEEMINFORMATIE 
en drukt u daarna op de optieknop  op dat scherm om terug te keren naar 
het scherm INSTELLINGEN. Anders drukt u op de aan/uit-knop om het 
statusscherm weer te geven en de defibrillator op stand-by te zetten.

PROBLEEMOPLOSSING HANDLEIDING

PROBLEEMOPLOSSING IN HET ALGEMEEN

Dankzij het groene Klaar-lampje op de FR3 weet u meteen of de defibrillator 
gereed is voor gebruik. Als het Klaar-lampje knippert, is de laatste zelftest of de 
laatste door de manuele zelftest geslaagd en is de FR3 gereed voor gebruik. Als 
het groene Klaar-lampje continu brandt, is de FR3 in gebruik of voert deze een 
periodieke zelftest uit. In de volgende tabel worden de omstandigheden 
aangegeven in welke het Klaar-lampje uit is, en welke handelingen aan te bevelen 
zijn.
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PROBLEEMOPLOSSING TIJDENS GEBRUIK BIJ EEN PATIËNT

OPMERKING: De informatie in dit hoofdstuk is bedoeld voor gebruik door 
beheerders bij het trainen van hulpverleners in de bediening van de FR3.

Als het groene Klaar-lampje knippert, drukt u op de aan/uit-knop om de FR3 in te 
schakelen. Volg dan alle gesproken prompts en schermprompts.

Als het groene Klaar-lampje uit is en de FR3 steeds één toon laat horen, kan de 
FR3 nog steeds worden gebruikt om een slachtoffer met plotselinge hartstilstand 
te behandelen. Druk op de aan/uit-knop en volg alle gesproken prompts en 
schermprompts.

In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat tijdens gebruik niet meer reageert, 
drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. Wacht één seconde en druk nogmaals op deze 
knop. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, haalt u de batterij er uit en 
installeert u deze opnieuw. Als er een andere FR3-batterij beschikbaar is, gebruikt u 
die. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, gebruikt u de FR3 niet. 

Als u bij een noodgeval de FR3 naar wens kunt gebruiken, maar het probleem 
niet kunt oplossen zoals aangegeven op het statusscherm en het groene Klaar-

INDICATOR AANBEVOLEN HANDELING

Klaar-lampje is uit en 
de FR3 laat een toon 
horen

Als de FR3 steeds één laat een toon horen, druk 
dan op de aan/uit-knop om de FR3 op te starten. 
Wanneer de gesproken prompts beginnen, drukt 
u nogmaals op de knop om het statusscherm weer 
te geven. Hier wordt de huidige statusinformatie 
van de FR3 aangegeven en wat u kunt doen om 
het probleem op te lossen.

Als de FR3 drie tonen laat horen, drukt u eenmaal 
op de aan/uit-toets. Als er op het statusscherm een 
fout wordt weergegeven, noteert u de fout, 
schakelt u de FR3 uit en gebruikt u deze niet meer. 
Neem vervolgens contact op met Philips via 
www.philips.com/AEDSupport voor technische 
ondersteuning. (Zie ‘Informatieberichten en 
foutmeldingen’ op pagina 4-19.)

Klaar-lampje is uit, de FR3 
Laat geen tonen horen en 
het scherm is leeg

De batterij is leeg of ontbreekt of de FR3 moet 
gerepareerd worden. Plaats of vervang de batterij. 
De FR3 voert automatisch een zelftest bij 
opstarten uit. Als het groene Klaar-lampje begint 
te knipperen, is de zelftest geslaagd en is de FR3 
gereed voor gebruik. Neem vervolgens contact op 
met Philips via www.philips.com/AEDSupport 
voor technische ondersteuning. 
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lampje niet knippert nadat de stand-bymodus op de FR3 is geactiveerd, neemt 
u contact op met Philips via www.philips.com/AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

OPMERKING: Verricht zo nodig reanimatie wanneer er een vertraging is 
voordat de FR3 kan worden gebruikt.

Als de FR3 tijdens gebruik een toestand aantreft die onmiddellijke aandacht 
vereist, wordt deze toestand aangeduid door middel van gesproken prompts en/
of schermprompts waarbij meestal ook aanwijzingen worden gegeven voor het 
oplossen van deze toestand. In de volgende tabel staan voorbeelden van 
probleemoplossingsprompts die de FR3 kan weergeven tijdens gebruik bij een 
patiënt, in combinatie met de mogelijke oorzaak van het probleem en de 
aanbevolen handeling ervoor. Zie ook ‘Herstartberichten tijdens gebruik bij een 
patiënt’ op pagina 4-23.

MELDING VAN 
DE FR3

MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING

Batterij bijna leeg • De batterijspanning is laag 
of de FR3 herkent de 
batterij niet.

• Installeer zo snel mogelijk 
een nieuwe batterij voor 
klinisch gebruik. Als er 
geen nieuwe batterij 
beschikbaar is, probeer 
dan het gebruik van de 
FR3 te voltooien. 

Vervang batterij • De batterij is leeg of de 
FR3 herkent de batterij 
niet en kan deze niet 
gebruiken.

• Installeer onmiddellijk 
een nieuwe FR3-batterij. 
De FR3 gaat uit als er 
geen nieuwe batterij 
wordt geïnstalleerd. 

Training • De trainingsbatterij is 
geïnstalleerd.

• Installeer een batterij 
voor klinisch gebruik.

Trainings-
elektroden
verwijderen

• De trainingselektroden 
zijn aangesloten op de 
FR3.

• Verwijder de trainings-
elektroden en sluit een 
set SMART-elektroden III 
aan. 
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Vervang 
elektroden

• Ondanks meerdere 
prompts om de 
elektroden bij de patiënt 
aan te brengen kan de 
FR3 niet vaststellen dat 
dit is gebeurd.

• De elektroden zijn 
beschadigd.

• Zorg dat de elektroden op 
de juiste wijze worden 
aangebracht. Als de 
prompt doorgaat, vervangt 
u de oorspronkelijke 
elektroden door nieuwe.

• Controleer de elektroden 
op beschadiging en 
vervang ze zo nodig. 

Steek 
elektroden-
connector in

• De elektrodenconnector 
is niet aangesloten of niet 
helemaal ingestoken.

• Steek de elektroden-
connector stevig in.

Steek stekker 
stevig in

• De elektrodenconnector 
is niet helemaal 
ingestoken.

• De elektroden zijn niet 
goed bij de patiënt 
aangebracht.

• Er is slechts één 
elektrode aangebracht op 
de patiënt.

• Steek de elektroden-
connector stevig in.

• Vervang de elektroden en 
breng deze op de patiënt 
aan om behandeling voort 
te zetten.

• Verwijder de tweede 
elektrode van de kaart en 
breng deze op de patiënt 
aan.

Druk de 
elektroden stevig 
op de aanblote 
huid van de 
patiënt

Zoeg dat connec-
tor van de elek-
troden helemaal 
is geplaatst

De elektroden 
mogen elkaar of 
de kleding niet 
raken

Verwijder indien 
nodig haar van de 
borst van de 
patiënt

• De elektroden zijn niet 
goed bij de patiënt 
aangebracht.

• De elektrodenconnector 
is niet helemaal 
ingestoken.

• De elektroden hebben 
contact met de kleding 
van de patiënt of met 
elkaar.

• De elektroden hebben 
geen goed contact met de 
ontblote borst van de 
patiënt vanwege vocht of 
overtollig haar.

• Zorg dat de elektroden 
helemaal op de huid van 
de patiënt zijn geplakt.

• Controleer of de 
elektrodenconnector 
helemaal is ingestoken.

• Controleer of de 
elektroden niet op de 
kleding van de patiënt 
zitten; breng de 
elektroden opnieuw aan.

• Als de elektroden niet 
blijven kleven vanwege 
vocht of overtollig haar, 
droogt u de borst van de 
patiënt en scheert of 
knipt u overtollig 
borsthaar af.

MELDING VAN 
DE FR3

MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING
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Analyse 
onderbroken … 
Stop alle 
beweging … Kan 
niet analyseren

• De patiënt wordt 
bewogen of aangestoten, 
waardoor problemen met 
de hartritmeanalyse 
optreden.

• De omgeving is droog en 
beweging rondom de 
patiënt veroorzaakt 
statische elektriciteit 
die de ECG-analyse 
verstoort.

• Radio- of elektrische 
bronnen verstoren de 
ECG-analyse.

• Radio- of elektrische 
bronnen verstoren de 
ECG-analyse, of de 
patiënt beweegt te veel.

• Stop met reanimatie; 
raak de patiënt niet aan. 
Beperk de beweging 
van de patiënt tot een 
minimum. Als de patiënt 
wordt vervoerd, stopt u 
het voertuig.

• Hulpverleners en 
omstanders moeten 
bewegingen 
minimaliseren, vooral in 
droge omgevingen die 
statische elektriciteit 
kunnen veroorzaken.

• Controleer op mogelijke 
oorzaken van radio- en 
elektrische storing en 
schakel ze uit of verwijder 
ze uit de omgeving.

• Controleer op mogelijke 
oorzaken van radio- en 
elektrische storing en 
schakel ze uit of verwijder 
ze uit de omgeving. 
Beperk de beweging van 
de patiënt tot een 
minimum. Druk 
vervolgens zo mogelijk op 
de knop ANALYSEREN.

Geen schok 
toegediend

• De elektroden maken 
geen goed contact met de 
huid van de patiënt. 

• De elektroden raken 
elkaar.

• De elektroden zijn defect 
of de lijm is uitgedroogd.

• Druk de elektroden stevig 
op de blote borst van de 
patiënt aan.

• Zorg dat de zelfklevende 
elektroden op de juiste 
wijze op de patiënt zijn 
geplaatst. De elektroden 
kunnen bijvoorbeeld met 
elkaar in aanraking komen 
als bij een zeer kleine 
patiënt de elektroden 
worden geplaatst zoals bij 
een volwassene. 

• Vervang de elektroden zo 
nodig.

MELDING VAN 
DE FR3

MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING
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INFORMATIEBERICHTEN EN FOUTMELDINGEN

De FR3 biedt ondersteuning bij het oplossen van intern waargenomen 
problemen bij de bediening en het gebruik van het apparaat zelf. Behalve het 
Klaar-lampje en waarschuwingsindicatoren met een kwetterend geluid geeft de 
FR3 een informatiebericht of foutmelding weer om de gebruiker te wijzen op 
situaties die de aandacht vereisen. De FR3 slaat foutmeldingen in het interne 
geheugen op.

Met uitzondering van foutmeldingen over noodzakelijk onderhoud die gedurende 
60 seconden worden weergegeven, worden informatieberichten en foutmeldingen 
gedurende 15 seconden weergegeven. Als er meerdere berichten van toepassing 
zijn, wordt elk scherm gedurende 15 seconden weergegeven. Naderhand geeft de 
FR3 kortstondig het statusscherm weer voordat deze naar de stand-bystand gaat. 

BERICHTEN TIJDENS HET AFSLUITEN

De FR3 geeft tijdens het afsluiten informatieberichten en foutmeldingen weer om 
door de FR3 gedetecteerde condities te identificeren die niet van invloed zijn op 
het gebruik van de FR3. Deze condities moeten worden opgelost zodat de FR3 de 
volgende zelftest met succes kan doorlopen. Meestal bevatten de berichten 
aanwijzingen voor het oplossen van het probleem. Volg de aanwijzingen op het 
scherm.

Schokknop is niet 
ingedrukt

• Er is een schok 
aanbevolen, maar er is 
niet binnen 30 seconden 
op de schokknop 
gedrukt.

• Bij de volgende prompt 
drukt u op de schokknop 
om een schok toe te 
dienen.

Behandel 
patiënt

• Er is een schok 
aanbevolen, maar er is 
niet binnen 30 seconden 
op de schokknop 
gedrukt.

• De AED heeft al meer 
dan 45 seconden niet 
kunnen analyseren.

• Voer zo nodig reanimatie 
uit. Bij de volgende 
prompt drukt u op de 
schokknop om een schok 
toe te dienen. 

• Voer zo nodig reanimatie 
uit of volg het 
gebruikelijke protocol.

Druk op de 
schokknop, 
anders wordt het 
apparaat 
ontladen

• Er is op de aan/uit-knop 
gedrukt terwijl de FR3 is 
opgeladen.

• Druk op de schokknop 
om een schok toe te 
dienen.

MELDING VAN 
DE FR3

MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING
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Als de FR3 steeds een toon laat horen omdat een zelftest is mislukt, lost u het 
aangegeven probleem op en initieert u vervolgens een zelftest om ervoor te 
zorgen dat de defibrillator klaar is voor gebruik. Als een foutcode wordt 
weergegeven, noteert u deze code en neemt u contact op met Philips via 
www.philips.com/AEDSupport om de fout door te geven.

Hieronder vindt u voorbeelden van foutmeldingen bij het afsluiten.

In de volgende tabel staan voorbeelden informatieberichten en foutmeldingen die 
de FR3 tijdens het afsluiten kan weergeven, de mogelijke oorzaak van en de 
aanbevolen handeling voor elk probleem.

TEKSTBERICHT MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING

Controleer 
opslag-
temperatuur

De FR3 is opgeslagen bij 
een temperatuur buiten 
het gespecificeerde 
temperatuurbereik. 
Zie pagina G-1.

Zorg ervoor dat de FR3 
wordt opgeslagen bij een 
temperatuur binnen het 
gespecificeerde 
opslagtemperatuurbereik.
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Klok niet 
ingesteld … Stel 
datum en tijd in

De interne klok van de 
FR3 is niet ingesteld of 
de instelling ervan is 
verloren gegaan omdat 
de batterij langer dan 
2 uur verwijderd is 
geweest.

Druk op de optieknop 
instellingen en selecteer 
DATUM EN TIJD in het 
INSTALLATIE-menu. Stel in 
de FR3 de datum en tijd in 
voordat u deze afsluit. De 
datum en tijd kunnen ook 
worden ingesteld via draadloze 
gegevensoverdracht en de 
HeartStart Configure-
software. Zie Hoofdstuk 7, 
‘Gegevensbeheer’.

Vervang 
elektroden en 
start opnieuw op

Na gedurende vijf 
minuten prompts te 
hebben weergegeven 
kan de FR3 geen 
aangebrachte elektroden 
detecteren.

Verzeker u ervan dat de 
elektroden onbeschadigd zijn 
en dat ze correct op de blote 
borst van de patiënt zijn 
aangebracht. Knip of scheer 
overmatig borsthaar weg op 
de plaatsen waar u de 
elektroden wilt aanbrengen. 
Sluit zo nodig een nieuwe set 
elektroden aan.

Vervang 
elektroden nu

De elektroden zijn niet 
klaar voor gebruik.

Verzeker u ervan dat de 
elektroden niet zijn 
beschadigd, dat hun 
houdbaarheidsdatum niet is 
verlopen en dat ze niet zijn 
uitgedroogd. Sluit zo nodig 
een nieuwe set elektroden 
aan.

Knop blijft hangen 
… Controleer op 
obstructie bij 
knop

Een knop op het paneel 
van de FR3 blijft hangen 
in ingedrukte stand. 

Zorg ervoor dat de draagtas 
pas wordt gesloten als bij 
geen van de knoppen een 
obstructie aanwezig is.

Onvolledige 
zelftest

De FR3 heeft driemaal 
geprobeerd een 
automatische periodieke 
zelftest uit te voeren en 
deze telkens afgebroken 
vanwege een probleem.

Initieer een zelftest om het 
probleem te identificeren.

Verwijder baby/
kindsleutel

De baby-/kindsleutel is 
nog geïnstalleerd.

Verwijder de baby-/
kindsleutel. De baby-/
kindsleutel mag alleen 
worden gebruikt bij kinderen.

TEKSTBERICHT MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING
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Datakaart vol … 
Vervang datakaart

De geïnstalleerde 
datakaart is vol.

Verwijder de datakaart, 
download de gegevens voor 
analyse, wis vervolgens de 
datakaart en installeer deze 
opnieuw of installeer een 
nieuwe datakaart. Nadat u de 
batterij opnieuw hebt 
geplaatst, druk dan op de aan/
uit-toets om de FR3 uit te 
schakelen en weer in te 
schakelen om de fout te 
verhelpen.

Ongeldige 
datakaart … 
Vervang datakaart

De geïnstalleerde 
datakaart is ongeldig.

Verwijder de ongeldige 
datakaart en installeer een 
geschikte datakaart. Nadat u 
de batterij opnieuw hebt 
geplaatst, druk dan op de aan/
uit-toets om de FR3 uit te 
schakelen en weer in te 
schakelen om de fout te 
verhelpen.

Verwijder 
trainings-
elektroden

De trainingselektroden 
zijn aangesloten.

Verwijder de trainings-
elektroden en vervang deze 
door geschikte elektroden 
voor klinisch gebruik.

Steek elektroden-
connector in

De FR3 is geconfigureerd 
voor het controleren van 
vooraf aangesloten 
elektroden tijdens de 
zelftest en detecteert de 
elektroden niet.

Zorg ervoor dat de 
elektroden vooraf worden 
aangesloten op de FR3.

Geen datakaart 
gedetecteerd … 
Installeer 
datakaart

De FR3 is geconfigureerd 
voor het controleren van 
de datakaart tijdens de 
zelftest en detecteert 
geen datakaart.

Installeer een datakaart in 
de FR3. Nadat u de batterij 
opnieuw hebt geplaatst, druk 
dan op de aan/uit-toets om 
de FR3 uit te schakelen en 
weer in te schakelen om de 
fout te verhelpen.

Knoptest niet 
afgerond

De gebruiker heeft 
tijdens het interactieve 
gedeelte van de 
geïnitieerde zelftest niet 
op de knop(pen) 
gedrukt. 

Herhaal de door u 
geïnitieerde zelftest en druk 
op elke knop waarvan u 
wordt gevraagd om deze in te 
drukken.

TEKSTBERICHT MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING
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HERSTARTBERICHTEN TIJDENS GEBRUIK BIJ EEN PATIËNT

In het onwaarschijnlijke geval dat de FR3 een fout detecteert tijdens gebruik bij 
een patiënt, slaat de FR3 de fout op, registreert alle gegevens over het huidige 
gebruik, geeft de foutmelding weer en wordt uitgeschakeld. Als de FR3 een 
probleem met de elektroden aangeeft, moet u de elektroden vervangen. Als er 
een bericht met foutcode wordt weergegeven, start u de defibrillator opnieuw 
door op de groene aan/uit-knop te drukken om het apparaat in te schakelen en 
het gebruik ervan te voltooien. Neem na gebruik contact op met Philips via 
www.philips.com/AEDSupport om de fout door te geven. 

Vervang batterij De FR3 herkent de 
batterij niet of de 
batterijspanning is laag.

Verwijder de lege of niet-
herkende batterij en vervang 
deze door een nieuwe FR3-
batterij.

OPMERKING: Als de batterij 
vrijwel leeg is, geeft de FR3 
kortstondig een afsluitscherm 
weer met de mededeling dat 
de batterij moet worden 
vervangen, waarna de stand-
bymodus wordt geactiveerd.

Install verloren 
gegaan … Laad 
installatie 
opnieuw

Het installatiebestand is 
beschadigd of verloren 
gegaan en op de FR3 is 
de standaard 
configuratie weer 
geactiveerd. (Dit komt 
uiterst zelden voor.)

Laad de gewenste aangepaste 
configuratie met behulp van 
HeartStart Configure en de 
modus instellingen. Voor 
aanwijzingen raadpleegt u 
Hoofdstuk 6, ‘Configuratie’. 
Neem contact op met Philips 
via www.philips.com/
AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

Test mislukt … 
Voer manuele 
zelftest uit … 
Foutcode W 
#### #### 
####

De FR3 heeft een fout 
aangetroffen. 

Noteer de foutcode. Initieer 
de zelftest. Neem contact 
op met Philips via 
www.philips.com/
AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

Resusltoat 
manuele zelftest 
… Test mislukt … 
Niet gebruiks-
klaar … Foutcode 
W #### #### 
####

De manuele zelftest is 
mislukt. 

Noteer de foutcode. Neem 
contact op met Philips via 
www.philips.com/
AEDSupport voor technische 
ondersteuning.

TEKSTBERICHT MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING
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Voorbeelden van schermen met een herstartbericht zijn hieronder weergegeven.

OPMERKING: Verricht zo nodig reanimatie wanneer er een vertraging is 
voordat de FR3 kan worden gebruikt.

In de volgende tabel staan voorbeelden van de herstartberichten bij een 
foutconditie, die door de FR3 worden weergegeven tijdens gebruik, in combinatie 
met de mogelijke oorzaak en de aanbevolen handeling.

FOUTMELDINGEN OVER NOODZAKELIJK ONDERHOUD

Wanneer bij een zelftest van de FR3 een fout wordt gedetecteerd waardoor het 
apparaat niet klaar is voor gebruik, geeft de FR3 gedurende 60 seconden een 
bericht over noodzakelijk onderhoud met een foutcode weer, wordt dan 
afgesloten en geeft steeds drie kwetterende geluiden om u attent te maken op 
het probleem. U kunt de FR3 niet gebruiken om therapie toe te dienen tot de fout is 
opgeheven. 

TEKSTBERICHT MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING

Fout … Druk op 
AAN om te 
herstarten … 
Vervang 
elektroden en 
start opnieuw op

De FR3 was na drie 
pogingen niet in staat om 
via de elektroden een 
schok af te geven en 
wordt nu afgesloten. 

Schakel de FR3 uit, vervang 
de elektroden en schakel de 
FR3 weer in.

Fout … Druk op 
AAN om te 
herstarten … 
Foutcode N 
####

De FR3 heeft een fout 
aangetroffen. 

Druk op de aan/uit-knop 
om de conditie op te heffen. 
Neem na gebruik contact 
op met Philips via 
www.philips.com/
AEDSupport voor technische 
ondersteuning.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 4-24
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Om de fout op te heffen, noteert u eerst 
de foutcode, de softwareversie en het 
serienummer van het apparaat. Druk 
vervolgens op de optieknop TEST om de 
zelftest te initiëren. Volg de aanwijzingen 
tijdens het interactieve gedeelte van de 
door de gebruiker geïnitieerde zelftest.

Als via de door de gebruiker geïnitieerde 
zelftest de fout niet kan worden 
opgeheven, geeft de FR3 een foutmelding 
weer over noodzakelijk onderhoud bij de 
testresultaten. Noteer de foutcode, 
softwareversie en het serienummer van 
het apparaat en neem contact op met 
Philips via www.philips.com/AEDSupport 
voor technische ondersteuning.

FOUTMELDINGEN TIJDENS CONFIGURATIE EN HET LADEN VAN TALEN

Als de FR3 een fout aantreft tijdens configuratie of het laden van talen, geeft deze 
een foutmelding weer. Hieronder zijn enkele voorbeeldschermen afgebeeld. 

OPMERKING: Als u fouten aantreft tijdens draadloze gegevensoverdracht 
van een nieuw apparaatconfiguratiebestand, raadpleeg dan de documentatie 
van de HeartStart Configure-software.

In de volgende tabel staan voorbeelden van de foutmeldingen die de FR3 kan 
weergeven tijdens configuratie en het laden van talen, in combinatie met de 
mogelijke oorzaak en aanbevolen actie bij elke fout

Serienummer

Softwareversie

C##X-#####

FR#.#

Installatiefout

Verwijder taalkaart
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TEKSTBERICHT MOGELIJKE OORZAAK AANBEVOLEN HANDELING

Geen 
installatiebestand

Tijdens pogingen om een 
nieuwe installatie te 
laden detecteert de FR3 
dat de datakaart 
ontbreekt of geen 
configuratiebestand voor 
het apparaat bevat.

Verzeker u ervan dat de 
datakaart is geïnstalleerd en dat 
deze het installatiebestand van 
HeartStart Configure bevat. 
Meer informatie over het 
wijzigen van de installatie van 
de FR3 vindt u in Hoofdstuk 6, 
‘Configuratie’.

Ongeldige 
installatie

Tijdens het laden van 
een nieuwe installatie 
detecteert de FR3 dat 
het installatiebestand op 
de datakaart is 
beschadigd.

Kopieer het installatiebestand 
naar een andere FR3-
datakaart en probeer het 
opnieuw of maak een nieuw 
installatiebestand met behulp 
van de HeartStart Configure-
software.

Installatiefout … 
Verwijder 
taalkaart

Installatie van de 
apparaatconfiguratie of 
nieuwe hoofdtaal is niet 
met succes voltooid. 
De configuratie wordt 
opnieuw ingesteld op de 
standaardinstellingen.

Probeer de configuratie of 
taal opnieuw te installeren of 
kopieer het bestand naar een 
andere FR3-datakaart en 
gebruik die kaart. 

Installatie niet 
opgeslagen … 
Controleer 
datakaart

Tijdens het opslaan van 
een installatie naar een 
datakaart detecteert de 
FR3 dat er geen bestand 
kan worden gemaakt op 
de datakaart of dat er 
geen datakaart is 
geïnstalleerd.

Zorg ervoor dat een 
datakaart is geïnstalleerd en 
dat deze voldoende capaciteit 
heeft voor het apparaat-
configuratiebestand.

Taal ongewijzigd 
… Zie de 
instructies voor 
beheerders

Tijdens het laden van 
nieuwe instellingen vanaf 
een datakaart detecteert 
de FR3 dat de 
configuratie 
taalbestanden bevat voor 
een nieuwe hoofdtaal of 
een geselecteerde 
secundaire taal.

De taalkaart van de FR3 is 
noodzakelijk om wijzigingen in 
de taal aan te brengen. 
Taalbestanden kunnen niet 
worden geladen met de 
opdracht Laad nieuwe 
installatie op het scherm 
INSTELLINGEN of via 
draadloze gegevensoverdracht. 
Zie ‘De taal van de FR3 
wijzigen’ op pagina 6-17.

OPMERKING: Andere 
wijzigingen in de configuratie 
dan wijzigingen van de taal 
kunnen worden geladen met 
behulp van een FR3-datakaart 
of, voor het gemak, met de 
FR3-taalkaart.
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5 VEILIGHEID

U dient zich bewust te zijn van de hier vermelde veiligheidsoverwegingen 
wanneer u de HeartStart FR3-defibrillator (FR3) gebruikt. Lees ze zorgvuldig. 
Ook zult u sommige van deze berichten in andere delen van deze handleiding 
zien. De berichten zijn geclassificeerd als Gevaar, Waarschuwing of Let op.

• GEVAAR — onmiddellijke gevaren die lichamelijk letsel of de dood tot gevolg 
hebben.

• WAARSCHUWING — omstandigheden, gevaren of onveilige praktijken 
die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

• LET OP — omstandigheden, gevaren of onveilige praktijken die minder 
ernstig lichamelijk letsel, beschadiging van de FR3 of verlies van gegevens 
die in het apparaat zijn opgeslagen, tot gevolg kunnen hebben.

Deze veiligheidsoverwegingen zijn verdeeld in vier groepen: 
veiligheidsoverwegingen voor de FR3 bij algemeen gebruik, defibrillatie, bewaking 
en onderhoudswerkzaamheden. De gevaren en waarschuwingen die in de 
volgende tabellen zijn gegeven, gelden zowel voor het FR3 ECG-model 861389 
als het FR3-tekstmodel 861388, tenzij anders aangegeven.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN 
VOORZORGSMAATREGELEN

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJK SCHOK-, BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR

GEVAAR ALS DE FR3 WORDT GEBRUIKT OM EEN SCHOK TE GEVEN 
IN DE NABIJHEID VAN BRANDGEVAARLIJKE GASSEN OF 
GECONCENTREERDE ZUURSTOF, BESTAAT ER 
EXPLOSIEGEVAAR. VERWIJDER DE ZUURSTOF EN 
APPARATEN VOOR DE AFGIFTE VAN ZUURSTOF UIT DE 
OMGEVING VAN DE DEFIBRILLATORELEKTRODEN. 
GEBRUIK VAN DE FR3 BIJ IEMAND DIE EEN 
ZUURSTOFMASKER DRAAGT IS ECHTER VEILIG.

GEVAAR DE FR3 IS NIET BEOORDEELD OF GOEDGEKEURD VOOR 
GEBRUIK OP GEVAARLIJKE PLAATSEN ZOALS 
GEDEFINIEERD IN DE AMERIKAANSE NATIONAL 
ELECTRICAL CODE (ARTIKEL 500–503). OVEREENKOMSTIG 
DE CLASSIFICATIES VAN DE IEC (SECTIE 5.5.) MAG DE FR3 
NIET WORDEN GEBRUIKT IN DE AANWEZIGHEID VAN 
MENGSELS VAN ONTVLAMBARE STOFFEN EN LUCHT.
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GEVAAR DE FR3-BATTERIJ VOOR PRIMAIR KLINISCH GEBRUIK IS NIET 
OPLAADBAAR. PROBEER NIET OM DE BATTERIJ TE LADEN, 
OPENEN, VERPLETTEREN OF VERBRANDEN: DE BATTERIJ 
KAN EXPLODEREN OF IN BRAND VLIEGEN.

WAAR-
SCHUWING

Gebruik de FR3 uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. 
Onjuist gebruik van de FR3 kan letsel of de dood veroorzaken. 
Druk niet op de schokknop als de defibrillatorelektroden elkaar 
raken of open en blootgelegd zijn.

WAAR-
SCHUWING

Als de batterij lekt/ontlucht, dient u onmiddellijk een arts te 
raadplegen in verband met eventueel lichamelijk contact/
inademing.

LET OP Gevaarlijke elektrische spanning. De FR3 dient uitsluitend door 
bevoegd personeel worden gebruikt

LET OP Dompel geen enkel deel van de FR3 onder in water of andere 
vloeistof. Zorg dat er geen vloeistof in de FR3 binnendringt. Zorg 
dat er geen vloeistof op de FR3 of het toebehoren wordt gemorst. 
Indien er vloeistof in de FR3 wordt gemorst, kan deze het 
apparaat beschadigen of brandgevaar of gevaar van elektrische 
schokken veroorzaken. Steriliseer de FR3 en het toebehoren niet.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJKE ONJUISTE WERKING VAN HET APPARAAT

WAAR-
SCHUWING

Als er langdurig of agressief reanimatie bij een patiënt wordt 
verricht terwijl de defibrillatorelektroden zijn aangesloten, kan dit 
de elektroden beschadigen. Vervang de defibrillatorelektroden als 
ze tijdens het gebruik of hanteren beschadigd worden.

WAAR-
SCHUWING

Het gebruik van beschadigde apparatuur of beschadigd 
toebehoren of apparatuur of toebehoren waarvan de uiterste 
gebruiksdatum is verstreken, kan een verkeerde werking van de 
FR3 en/of letsel van de patiënt of de gebruiker tot gevolg hebben.

WAAR-
SCHUWING

Reanimatiefrequenties die aanzienlijk hoger zijn dan honderd 
compressies per minuut, kunnen een onjuiste of vertraagde 
analyse door de FR3 tot gevolg hebben. In sommige gevallen kan 
dit resulteren in de prompt om alle beweging te stoppen zodat het 
apparaat de ritmeanalyse kan bevestigen.

WAAR-
SCHUWING

Bij slecht contact tussen de elektroden en de patiënt zal het 
apparaat soms een defibrillatorprompt of andere indicatie geven. 
Inspecteer alle elektrische en patiëntverbindingen.

LET OP De FR3 is uitsluitend bestemd voor gebruik met door Philips 
goedgekeurd toebehoren. De FR3 kan verkeerd werken als er 
niet-goedgekeurd toebehoren wordt gebruikt.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJK SCHOK-, BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR
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LET OP Volg alle instructies die met de HeartStart-defibrillatorelektroden 
zijn meegeleverd. Gebruik de defibrillatorelektroden vóór de 
uiterste gebruiksdatum die op de verpakking is aangegeven. 
Gebruik de defibrillatorelektroden niet opnieuw. Werp ze na 
gebruik weg.

LET OP Indien de elektroden tijdens opslag of vóór gebruik ruw 
worden gehanteerd, kunnen ze beschadigd raken. Werp de 
defibrillatorelektroden weg als ze beschadigd zijn.

LET OP Volg alle instructies die met de FR3-batterijen zijn meegeleverd. 
Plaats een niet-oplaadbare FR3-batterij vóór de uiterste 
installatiedatum.

LET OP Volg alle instructies die met de oplaadbare FR3-trainingsbatterij 
zijn meegeleverd. Laad deze batterij uitsluitend op met 
batterijlader 861394.

LET OP Laadapparaat 861394 is niet geschikt voor gebruik in vliegtuigen.

LET OP De FR3 is ontworpen om duurzaam en betrouwbaar te zijn in vele 
omstandigheden in de praktijk. Een overmatig ruwe behandeling 
kan echter beschadiging van de FR3 of de accessoires tot gevolg 
hebben. Inspecteer het apparaat en de accessoires periodiek 
overeenkomstig de instructies.

LET OP Wijziging van de standaardinstelling van de FR3 kan de werking 
beïnvloeden en moet met goedkeuring van de leidinggevende arts 
worden verricht. Tijdens de training van de gebruikers moet 
speciaal worden stilgestaan bij de veranderingen in de werking van 
het apparaat die het gevolg zijn van wijzigingen van de 
standaardinstellingen.

LET OP Gebruik uitsluitend door Philips goedgekeurde FR3-datakaarten. 
De FR3 kan verkeerd werken als er een niet-goedgekeurde 
datakaart wordt gebruikt. Installeer telkens na gebruik een lege 
FR3-datakaart om te voorkomen dat er data verloren gaan.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJKE ELEKTRISCHE INTERFERENTIE BIJ ECG-
BEWAKING

WAAR-
SCHUWING

Hoogfrequentiestoring (RF-storing) door apparaten als mobiele 
telefoons, zendontvangers, chirurgische apparatuur, elektronische 
artikelbeveiliging en metaaldetectors kan leiden tot een onjuiste 
werking van de FR3. Verwijder de FR3 van mogelijke RF-bronnen 
wanneer de FR3 aangeeft dat deze niet kan analyseren. Verplaats 
of schakel de RF-bron anders uit.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJKE ONJUISTE WERKING VAN HET APPARAAT
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WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
VOOR DEFIBRILLATIE

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN

WAAR-
SCHUWING

De defibrillatiestroom kan de gebruiker of omstanders letsel 
toebrengen. Raak de patiënt tijdens defibrillatie niet aan. Zorg dat de 
defibrillatorelektroden geen metalen oppervlakken raken. Trek de 
stekker van de elektroden uit de FR3 voordat u een andere 
defibrillator te gebruikt.

WAAR-
SCHUWING

Voordat er een schok wordt afgegeven, is het belangrijk dat de 
patiënt wordt losgekoppeld van andere medische elektrische 
apparatuur (zoals bloedflowmeters) die mogelijkerwijze niet 
voorzien zijn van defibrillatiebescherming. Overtuig u er tevens 
van dat de elektroden geen contact maken met metalen 
voorwerpen zoals het bedframe of een brancard.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJK VERKEERDE INTERPRETATIE VAN HET ECG

WAAR-
SCHUWING

Om veiligheidsredenen zullen sommige hartritmen met zeer lage 
amplitude of lage frequentie door de FR3 niet geïnterpreteerd 
worden als schokbare VF-ritmen. Ook is het mogelijk dat bepaalde 
VT-ritmen niet als schokbare ritmen kunnen worden 
geïnterpreteerd.

WAAR-
SCHUWING

Het verrichten van reanimatie of op andere wijze behandelen of 
bewegen van de patiënt terwijl de FR3 het hartritme analyseert, 
kan een foutieve of vertraagde analyse veroorzaken. In sommige 
gevallen kan dit resulteren in de prompt om alle beweging te 
stoppen zodat het apparaat de ritmeanalyse kan bevestigen.

WAAR-
SCHUWING

Hanteren of transporteren van de patiënt tijdens hartritmeanalyse 
kan een onjuiste of vertraagde analyse tot gevolg hebben. Als de 
FR3 de prompt Schok Aanbevolen geeft, houdt u de patiënt ten 
minste vijftien seconden lang zo stil mogelijk zodat de FR3 de 
analyse van het ritme kan bevestigen voordat er een schok wordt 
toegediend.

LET OP Plaats de elektroden niet recht boven een geïmplanteerde 
pacemaker of defibrillator. U kunt de positie hiervan zien aan een 
opvallende bobbel met een chirurgielitteken.
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR BEWAKING

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ONDERHOUD

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJKE BRANDWONDEN EN ONDOELTREFFENDE 
THERAPIE

WAAR-
SCHUWING

Zorg dat de defibrillatorelektroden niet in contact komen met 
elkaar of met andere ECG-elektroden, geleidingsdraden, verband, 
transdermale patches of metalen delen die in contact staan met de 
patiënt, zoals een bedframe of brancard. Dergelijk contact kan 
elektrische boogvorming en brandwonden op de huid van de 
patiënt veroorzaken tijdens de defibrillatie en kan de 
defibrillatiestroom van het hart vandaan leiden.

WAAR-
SCHUWING

Tijdens de defibrillatie kunnen luchtzakken tussen de huid en de 
defibrillatorelektroden brandwonden op de huid van de patiënt 
veroorzaken. Om luchtzakken te voorkomen controleert u of de 
defibrillatorelektroden helemaal op de huid kleven. Gebruik geen 
uitgedroogde elektroden.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJK LETSEL BIJ DE PATIËNT

LET OP De functie voor handmatig opladen in de modus gevorderd van de 
FR3 dient uitsluitend voor gebruik door daartoe gemachtigde 
gebruikers die specifiek zijn opgeleid in het herkennen van 
hartritmen en in defibrillatietherapie met behulp van handmatig 
opladen en het toedienen van schokken.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJKE VERKEERDE INTERPRETATIE VAN ECG-
OPNAMEN

LET OP Het LCD-scherm op het FR3 ECG-model 861389 dient uitsluitend 
voor de identificatie van het basis-ECG-ritme. De frequentieresponsie 
van het FR3-scherm van de monitor dient niet om de resolutie 
te verstrekken die nodig is voor diagnose en interpretatie van 
ST-segmenten.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJK BRAND- OF SCHOKGEVAAR

LET OP Gevaar van elektrische schokken. Er is gevaarlijke hoogspanning 
en stroom aanwezig. Open de FR3 niet, verwijder de dekplaten 
niet en probeer niet om de FR3 te repareren. De FR3 bevat geen 
onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. 
De FR3 moet voor reparatie naar Philips worden geretourneerd.
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LET OP Onjuist verricht onderhoud kan de FR3 beschadigen of een 
verkeerde werking tot gevolg hebben. Onderhoud de FR3 
uitsluitend zoals beschreven in deze aanwijzingen voor gebruik of 
zoals aangegeven door de leidinggevende arts van uw programma.

VEILIGHEIDS-
NIVEAU

MOGELIJK BRAND- OF SCHOKGEVAAR
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6 CONFIGURATIE

De HeartStart FR3-defibrillator (FR3) wordt geleverd met standaard 
fabrieksinstellingen die geoptimaliseerd zijn om te voldoen aan de richtlijnen 2010, 
en zo geschikt zijn voor de meeste gebruikers. De FR3 kan echter in allerlei 
opzichten worden geconfigureerd. Alle wijzigingen aan standaardinstellingen 
moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de leidinggevende arts.

De configuratieparameters en -instellingen die worden beschreven in dit 
hoofdstuk, gelden voor FR3 softwarerevisie 1.#. Upgrades voor FR3-software 
kunt u bestellen wanneer deze beschikbaar komen. Nieuwe softwareversies 
worden op een FR3-datakaart geleverd en zijn voorzien van installatie-instructies.

Zie ‘Instelling wijzigen’ op pagina 6-11 voor meer informatie over het wijzigen 
van de instellingen van de FR3 ten opzichte van de fabrieksinstellingen. De tabel 
hieronder bevat een overzicht van de wijzigingen die u kunt aanbrengen met de 
modus instellingen van de FR3, een FR3-taalkaart en/of de HeartStart Configure-
software. Zie Bijlage A, “Accessoires” voor informatie over het bestellen van 
HeartStart Configure en de FR3-taalkaart.

Wijziging
FR3 in 
modus 

instellingen

FR3
taalkaart*

HeartStart 
Configure

Draadloze 
zendmodule

Apparaatwerking 
wijzigen (uitgezonderd 
optie voor primaire en 
secundaire taal): 
zelftestopties, 
patiëntbehandeling, 
defibrillatie en 
parameters van de 
modus gevorderd 
(pagina 6-11)

  

Alleen de hoofdtaal 
wijzigen (pagina 6-18)



Tweetalige optie 
inschakelen en 
secundaire taal 
selecteren (pagina 6-20)

 

Datum en tijd voor FR3 
instellen (pagina 2-5 en 
pagina 6-14)
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PARAMETERS DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET 
PROTOCOLLEN

De onderstaande tabellen bevatten de instellingen voor parameters die niet 
direct verband houden met het patiëntbehandelingsprotocol. 
Standaardinstellingen worden aangegeven door een sterretje (*).

OPMERKING: Zie ‘Datum en tijd instellen’ op pagina 2-5 voor informatie 
over hoe u de datum en tijd op de FR3 instelt.

PARAMETERS VOOR TAALSELECTIE

U kunt de FR3 gebruiken met verschillende talen. Als u de FR3 wilt instellen op 
een niet-standaard taal, moet u over de FR3-taalkaart beschikken. Als u tweetalig 
gebruik wilt inschakelen, hebt u zowel de taalkaart als de HeartStart Configure-
software nodig.

Datum en tijd van de 
computer gebruiken 
voor FR3 (pagina 7-6)

 

* De FR3-taalkaart wordt met bepaalde versies van de FR3 meegeleverd en is ook 
afzonderlijk verkrijgbaar. Als u de configuratie van andere parameters dan de taal wilt 
wijzigen, kunt u een FR3-datakaart gebruiken in plaats van de taalkaart.

PARAMETER
INSTEL-
LINGEN

BESCHRIJVING

Hoofdtaal * Engels (VS), 
Engels (VK) 
of Japans 
(afhankelijk 
van model)

• elke taal op 
de taalkaart

Hiermee kunt u de taal instellen die wordt 
gebruikt voor de tekstprompts en de 
gesproken prompts van de FR3. Zie ‘Alleen de 
hoofdtaal wijzigen’ op pagina 6-18.

Wijziging
FR3 in 
modus 

instellingen

FR3
taalkaart*

HeartStart 
Configure

Draadloze 
zendmodule
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PARAMETERS DIE BETREKKING HEBBEN OP DE APPARAATWERKING

Deze parameters bepalen de basisinstellingen van de FR3, onafhankelijk van de 
individuele protocollen.

Tweetalige 
optie

* uit
• elke taal op 

de taalkaart

Hiermee kunt u het gebruik van een 
secundaire taal uitschakelen (UIT) of 
inschakelen (AAN). Deze secundaire taal kan 
door een hulpverlener in een noodgeval 
desgewenst worden geactiveerd. 
OPMERKING: Om de tweetalige optie te kunnen 
selecteren, moet de FR3-taalkaart in een 
computer zijn geïnstalleerd waarop HeartStart 
Configure-software is geïnstalleerd. Zie ‘De 
tweetalige optie inschakelen of overige 
configuratie-instellingen wijzigen’ op pagina 6-20.

PARAMETER
INSTELLIN-

GEN
BESCHRIJVING

Volume * hoog
• gemiddeld
• laag

Hiermee stelt u het luidsprekervolume van de 
FR3 in.

ECG-
weergave
(alleen FR3-
model 
861389)

* aan
• uit

Hiermee kunt u de weergave van het ECG van 
de patiënt op het scherm van de FR3 
inschakelen (AAN) of uitschakelen (UIT).*

Geluid 
opnemen

• aan
* uit

Hiermee kunt u geluidsregistratie op de 
datakaart tijdens het gebruik inschakelen 
(AAN) of uitschakelen (UIT).
OPMERKING: als metronoomtikken zijn 
ingeschakeld, worden omgevingsgeluiden gedempt 
bij het opnemen van geluid tijdens reanimatie.

PARAMETER
INSTEL-
LINGEN

BESCHRIJVING
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 6-3
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PARAMETERS VOOR ZELFTESTOPTIES

De FR3 kan worden ingesteld om de aanwezigheid van bepaalde vooraf 
aangesloten accessoires te controleren tijdens de periodieke zelftests en door de 
manuele zelftest. De standaardinstelling is UIT; als het accessoire niet wordt 
gedetecteerd, mislukt de zelftest niet. Als de zelftest voor een accessoire echter 
is ingesteld op AAN en de FR3 het accessoire niet detecteert, laat de FR3 
waarschuwingstonen horen.

OPMERKING: De FR3 test automatisch de functionele integriteit van 
gedetecteerde accessoires tijdens de zelftest, zelfs als de test voor de 
aanwezigheid is ingesteld op UIT. Op deze wijze kunnen beheerders 
eenvoudig controleren of de accessoires die zij willen gebruiken, zijn 
geïnstalleerd en gebruiksklaar zijn.

Draadloze 
PIN

* 2071
• aangepast

Hiermee geeft u aan dat de standaard PIN-
code voor de draadloze Bluetooth-technologie 
moet worden gebruikt of dat een aangepaste 
PIN-code moet worden gebruikt die zelf door 
de beheerder met behulp van HeartStart 
Configure is gemaakt. Voor het activeren 
van een aangepaste PIN moet de FR3 
achtereenvolgens worden uitgeschakeld en 
ingeschakeld.
OPMERKING: Dit is vereist voor gebruik met de 
optionele draadloze zendmodule.
OPMERKING: Uit veiligheidsoverwegingen wordt 
de PIN-code niet op de FR3 weergegeven. 
In INSTALLATIE BEKIJKEN in de modus 
instellingen wordt de PIN-code weergegeven als 
'Standaard' als de code nooit is gewijzigd, of als 
'****' als de code is aangepast.

* Ook als ECG-weergave is uitgeschakeld in het FR3-model 861389, wordt de ECG in 
de modus gevorderd weergegeven op het FR3-scherm.

PARAMETER
INSTELLIN-

GEN
BESCHRIJVING

Elektroden 
testen

• aan
* uit

Hiermee wordt het controleren van de 
aanwezigheid van vooraf aangesloten 
elektroden bij de zelftest ingeschakeld (AAN) 
of uitgeschakeld (UIT).

PARAMETER
INSTELLIN-

GEN
BESCHRIJVING
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PARAMETERS VOOR PATIËNTBEHANDELING

De FR3 volgt een protocol voor patiëntbehandeling, gedefinieerd aan de hand 
van de parameters in onderstaande tabel. De standaardinstellingen zijn 
geoptimaliseerd om te voldoen aan de richtlijnen 2010. Wijzigingen aan de 
FR3-configuratie moeten worden uitgevoerd door of onder toezicht van een 
leidinggevende arts en met behulp van de HeartStart Configure-software.

Veel van deze parameters werken met elkaar samen. Het is dus belangrijk dat u 
begrijpt hoe elke parameter het protocol beïnvloedt. In de omschrijving van elke 
parameter worden alle met elkaar werkende parameters aangegeven; deze zijn 
onderstreept.

SOORTEN REANIMATIEPROTOCOLLEN

De FR3 beschikt over drie soorten reanimatieprotocollen, die afzonderlijk 
kunnen worden geconfigureerd. Welk reanimatieprotocol wordt gebruikt, is 
afhankelijk van de context in de patiëntbehandelingscyclus.

• Basisreanimatie — Na voltooiing van een serie schokken* of bij het gebruik van 
een geconfigureerde optieknop Reanimatie tijdens een ritmeanalyse biedt de FR3 
een reanimatieprotocol.

• Eerst Reanimeren — De FR3 biedt een reanimatieprotocol vóór de 
defibrillatietherapie, gebaseerd op het geselecteerde SMART-
reanimatiealgoritme of de instelling Gebruiker. 

• NSA-reanimatie — Na een NSA-beslissing (geen schok aanbevolen) biedt de FR3 
een periode voor patiëntverzorging met een optieknop Reanimatie, of de 
FR3 biedt een NSA-reanimatieprotocol als NSA-reanimatie op AAN is 
geconfigureerd.

Elk van deze drie protocollen kan ook afzonderlijk voor toepassingen voor 
volwassenen en baby's/kinderen worden geconfigureerd. U beschikt zo over zes 
specifieke reanimatieprotocollen.

Datakaart 
testen

• aan
* uit

Hiermee wordt het controleren van de 
aanwezigheid van de geïnstalleerde datakaart 
bij de zelftest ingeschakeld (AAN) of 
uitgeschakeld (UIT).

* De de standaardserie schokken van de FR3 bestaat uit één schok.

PARAMETER
INSTELLIN-

GEN
BESCHRIJVING
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REANIMATIEPROTOCOLPARAMETERS

De reanimatieprotocolparameters voor de FR3 zijn ‘algemeen’ of ‘specifiek’. 
Algemene reanimatieparameters zijn van toepassing op alle reanimatieprotocollen. 
Specifieke reanimatieparameters zijn van toepassing op elk individueel 
reanimatieprotocol. 

De volgende tabellen bevatten de beschikbare instellingen, de standaardinstelling 
en een beschrijving van elke algemene en specifieke reanimatieprotocolparameter. 
Standaardinstellingen worden aangegeven door een sterretje (*).

ALGEMENE REANIMATIEPARAMETERS

Tenzij anders vermeld, hebben deze parameters betrekking op alle 
reanimatieprotocollen voor volwassenen en baby's/kinderen (Basisreanimatie, 
Eerst Reanimeren en NSA CPR) die door de FR3 worden geïnitieerd. Als u een 
algemene instelling van een reanimatieparameter wijzigt, wordt deze wijziging 
toegepast op ieder reanimatieprotocol. 

OPMERKING: Reanimatieprotocollen zijn tijdgebaseerd en maken gebruik 
van de geselecteerde instelling van de reanimatieduur.

-

PARAMETER
INSTEL-
LINGEN

BESCHRIJVING

Metronoom • aan
* uit

Hiermee worden metronoomtikken voor 
reanimatiecompressies ingeschakeld (AAN) 
of uitgeschakeld (UIT).
OPMERKING: als metronoomtikken zijn 
ingeschakeld, worden omgevingsgeluiden 
gedempt bij het opnemen van geluid tijdens 
reanimatie.

Eerst 
Reanimeren

* uit
• SMART 

CPR 
AUTO1

• SMART 
CPR 
AUTO2

• gebruiker

Hiermee kunt u instellen of de FR3 tijdens 
gebruik in de eerste ritmeanalyse vóór de 
defibrillatie een interval biedt waarin 
reanimatie kan worden uitgevoerd.

Zie Bijlage D, “SMART CPR” voor informatie 
over instellingen, selectiecriteria en 
apparaatwerking voor deze parameter.
OPMERKING: De knop Analyseren is in elk 
protocol Eerst Reanimeren altijd beschikbaar. 
Druk op deze knop als u de FR3 een analyse van 
het hartritme wilt laten uitvoeren.
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Knop
Reanimatie

• aan
* uit

Hiermee kunt u de mogelijkheid om een 
basisreanimatieprotocol te starten 
inschakelen (AAN) of uitschakelen (UIT) 
tijdens een ritmeanalyse of een serie 
schokken. Dit doet u door op de 
desbetreffende optieknop, indien actief, 
op het voorpaneel van de FR3 te drukken.

Knop
Analyseren

• aan
* uit

Met deze optie kunt u aangeven of de 
hulpverlener in staat moet zijn om een 
reanimatieprotocol, NSA-bewaking of 
verzorgingsperiode voor de patiënt te 
onderbreken en de ritmeanalyse te hervatten. 
Als de optie is ingeschakeld (AAN), kan de 
hulpverlener de desbetreffende optieknop 
op het voorpaneel van de FR3 gebruiken.

NSA-
Handeling

* NSA-
reanimatie

• NSA 
bewaken

Hiermee stelt u het gedrag in dat beschikbaar 
is voor de FR3 gedurende de periode om de 
patiënt te verzorgen die volgt op een NSA-
beslissing (geen schok aanbevolen). Tijdens 
deze periode kan de hulpverlener reanimatie 
op de patiënt toepassen of deze op een 
andere manier verzorgen.

Zie Bijlage E, “NSA-Handeling” voor 
informatie over instellingen, selectiecriteria 
en apparaatwerking voor deze parameter.
OPMERKING: Als de FR3 op NSA-reanimatie 
is ingesteld, wordt configuratie van NSA-
reanimatiebegeleiding ingeschakeld voor gebruik 
tijdens de periode voor patiëntverzorging. 
Instellingen voor NSA-reanimatiebegeleiding zijn 
ALTIJD en GEBRUIKER.

NSA 
reanimatie-
begeleituing

• Gebruiker
* Altijd

Bij de instelling NSA-reanimatie kunt u NSA 
reanimatiebegeleiding selecteren na een NSA-
beslissing, op aangeven van de gebruiker 
(GEBRUIKER) of ALTIJD. Zie Bijlage E, “NSA-
Handeling” voor informatie over instellingen, 
selectiecriteria en apparaatwerking voor deze 
parameter.

Herh. freq. 
tidjens NSA-
bewaken 
(minuten) 

* 1,0
• 2,0
• 3,0
• oneindig

Hiermee stelt u (als NSA-handeling is ingesteld 
op BEWAKEN) de herhalingsfrequentie voor 
prompts voor patiëntverzorging in die door de 
FR3 worden gegeven.
OPMERKING: Selectie van ONEINDIG houdt in 
dat er geen herhaalde prompts worden gegeven 
tijdens de achtergrondbewaking.

PARAMETER
INSTEL-
LINGEN

BESCHRIJVING
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 6-7
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PROTOCOLSPECIFIEKE REANIMATIEPARAMETERS

De parameter Reanimatieduur kan afzonderlijk worden geconfigureerd voor 
ieder reanimatieprotocol voor volwassenen en kinderen.

PARAMETER
INSTEL-
LINGEN

BESCHRIJVING

Basisreani-
matieduur
volwassene 
(minuten) 

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Hiermee stelt u de duur van het reanimatie-
protocol in voor basisreanimatie 
bij volwassenen.

Eerste reani-
matieduur
volwassene
(minuten)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Hiermee stelt u de duur van het reanimatie-
protocol in voor Eerst Reanimeren 
bij volwassenen.

NSA-reani-
matieduur
volwassene
(minuten)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Hiermee stelt u de duur van de periode 
voor patiëntverzorging voor het NSA-
reanimatieprotocol voor volwassenen in.

Basisreani-
matieduur-
baby's/
kinderen
(minuten)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Hiermee stel u de duur van het reanimatie-
protocol voor Eerst Reanimeren bij baby's/
kinderen in.

Eerste reani-
matieduur
baby's/
kind.eren
(minuten)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Hiermee stel u de duur van het reanimatie-
protocol voor Eerst Reanimeren bij baby's/
kinderen in.

NSA-reani-
matieduur 
baby's/
kinderen
(minuten)

• 1,0
• 1,5
* 2,0
• 2,5
• 3,0

Hiermee stelt u de duur van de periode 
voor patiëntverzorging van het NSA-
reanimatieprotocol voor baby's/kinderen in.
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DEFIBRILLATIEPARAMETERS

Deze parameters bepalen het aantal defibrillatieschokken in een reeks schokken 
en de periode tussen de schokken. De FR3 gebruikt een bifasische schokcurve. 
Het niveau van de schoktherapie kan niet worden geconfigureerd. Wanneer u 
de optionele baby-/kindsleutel in de FR3 steekt, wordt de therapiedosis 
automatisch verlaagd tot een niveau dat geschikt is voor baby's en kinderen.

PARAMETERS VOOR DE MODUS GEVORDERD

De modus gevorderd is alleen bedoeld voor gebruik door daartoe gemachtigde 
gebruikers. Als Gebruik modus gevorderd op AAN is geconfigureerd, kunnen 
bepaalde functies van de FR3 handmatig worden overschreven. Ook kan de 
herhalingsfrequentie voor prompts worden aangepast. Zie Bijlage F, “Modus 
Gevorderd” voor instructies over het gebruik van de modus Gevorderd.

PARAMETER
INSTEL-
LINGEN

BESCHRIJVING

Serie 
schokken
(aantal 
gebundelde
schokken)

* 1
• 2
• 3
• 4

Hiermee stelt u het aantal schokken in een 
serie in dat moet worden toegediend voordat 
de FR3 automatisch een nieuw 
basisreanimatieprotocol activeert.

Er begint een nieuwe serie schokken wanneer 
een schok wordt toegediend:

• nadat de FR3 is aangezet

• nadat een reanimatieprotocol is voltooid

• Als de tijd sinds de vorige schok groter is 
dan het ingestelde interval voor de serie 
schokken (als de instelling voor Serie 
schokken groter is dan 1).

Schokserie-
interval
(minuten)

* 1,0
• 2,0
• oneindig

Stelt het tijdsinterval in dat wordt gebruikt 
om te bepalen of een toegediende schok 
meegeteld moet worden als deel van de 
huidige Serie schokken. Deze parameter is 
alleen van toepassing als de waarde van Serie 
schokken groter is dan 1.
OPMERKING: Selectie van oneindig houdt in 
dat er pas een time-out voor een schokprotocol 
optreedt als het geconfigureerde aantal 
gebundelde schokken (serie schokken) is 
toegediend.
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INSTELLINGEN BEKIJKEN

U kunt de huidige instellingen van de FR3 altijd bekijken. Als de stand-bymodus 
op de FR3 actief is, begint u met stap 1 hieronder. Als u net nieuwe instellingen 
hebt geladen, geeft de FR3 automatisch het instellingsscherm weer. Ga naar stap 
4 hieronder.

Ga als volgt te werk om de instellingen van de FR3 weer te geven:

1. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals 
op de knop om het statusscherm 
weer te geven.

2. Druk voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld* 
op de optieknop INSTELLINGEN om 
naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.†

PARAMETER
INSTEL-
LINGEN

BESCHRIJVING

Gebruik 
modus 
gevorderd

• analyseren
• laden
* uit

Hiermee kunt u de modus gevorderd 
inschakelen (ANALYSEREN en LADEN) of 
uitschakelen (UIT).

ANALYSEREN — Wanneer de modus 
gevorderd is ingeschakeld, kan de gebruiker 
een ritmeanalyse opstarten door op de 
optieknop ANALYSEREN te drukken.

LADEN — Wanneer de modus gevorderd is 
ingeschakeld, kan de gebruiker een ritmeanalyse 
opstarten, in combinatie met het laden, het 
toedienen van de schok en het ontladen, door 
op de optieknop ANALYSEREN te drukken.
OPMERKING: De instelling LADEN is alleen 
beschikbaar voor het FR3 ECG-model.

Herh. freq. 
tidjens gev. 
gebruik
(minuten)

* 0,5
• 1,0
• 2,0

Hiermee stelt u de herhalingsfrequentie voor 
prompts voor patiëntverzorging in die door 
de FR3 worden gegeven als Gebruik modus 
gevorderd is geconfigureerd op ANALYSE of 
LADEN.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.

† De optie Draadloze gegevensoverdracht wordt niet op het scherm weergegeven, tenzij de 
optionele draadloze Bluetooth-zendmodule in de FR3 is geïnstalleerd.
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3. Op het scherm INSTELLINGEN 
drukt u op de optieknop  om naar 
INSTALLATIE te gaan. Druk dan op 
de optieknop  om dit te selecteren.

4. Op het scherm INSTALLATIE drukt 
u op de optieknop  om naar 
INSTELLINGEN BEKIJKEN te gaan. 
Druk dan op de optieknop  om dit 
te selecteren.

5. De configuratie van de FR3 wordt op 
meerdere schermen weergegeven. 
Druk op de optieknop  om naar het 
volgende scherm te gaan. Als u naar 
een vorig scherm wilt terugkeren, 
drukt u op de optieknop . Als u een 
scherm wilt verlaten, drukt u op de 
optieknop  om de gemarkeerde 
optie TERUG op het scherm te 
selecteren. 

OPMERKING: Als een parameter in de configuratie van het apparaat niet 
actief is, wordt de parameter weergegeven met ‘—’ als instelling.

INSTELLING WIJZIGEN

LET OP: Wijziging van de standaardinstelling van de FR3 kan de werking 
beïnvloeden en moet met goedkeuring van de leidinggevende arts worden 
uitgevoerd. Tijdens de training van de gebruikers moet speciaal worden 
stilgestaan bij de veranderingen in de werking van het apparaat die het gevolg 
zijn van wijzigingen van de standaardinstellingen.

Zoals wordt getoond in de tabel op pagina 6-1, hebt u de volgende items nodig 
om de standaardinstellingen van de FR3 te wijzigen:
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• HeartStart Configure-software (afzonderlijk verkrijgbaar), geïnstalleerd op 
een computer, en een lege FR3-datakaart of FR3-taalkaart, geïnstalleerd in de 
computer of in de optionele USB-datakaartlezer die is aangesloten op de 
computer OF

• HeartStart Configure-software (afzonderlijk verkrijgbaar), geïnstalleerd op 
een computer die is voorzien van seriële-poortprofielondersteuning voor 
Bluetooth, en een draadloze Bluetooth-zendmodule, geïnstalleerd op de FR3.*

OPMERKING: Als u van plan bent om de FR3 te wijzigen, raadt Philips u aan 
dit te doen voordat u de instellingen wijzigt. U kunt de datakaart niet 
gebruiken om de taal te wijzigen. 

HEARTSTART CONFIGURE EN EEN FR3-DATAKAART GEBRUIKEN

OPMERKING: U kunt de taal of 
de tweetalige optie van de FR3 niet 
wijzigen met een FR3-datakaart 
en de optie LAAD NIEUWE 
INSTALLATIE. U moet de FR3-
taalkaart gebruiken als u de taal 
wilt wijzigen. Als er nieuwe 
taalinstellingen in het 
installatiebestand op een datakaart 
worden gevonden, worden deze 
bestanden genegeerd en verschijnt er een scherm TAAL ONGEWIJZIGD 
nadat de nieuwe instellingen zijn geladen. Zie ‘De taal van de FR3 wijzigen’ op 
pagina 6-17 voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om instellingen met behulp van een computer, voorzien van 
HeartStart Configure-software en een FR3-datakaart, te wijzigen:

1. Start HeartStart Configure in het menu Start van de computer.

2. Plaats een lege FR3-datakaart in de datakaartsleuf op de computer of in de 
optionele USB-datakaartlezer die is aangesloten op de computer.

3. Volg de aanwijzingen van HeartStart Configure om de gewenste instellingen 
te selecteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van HeartStart Configure 
voor meer informatie.

4. Schrijf via HeartStart Configure de gewijzigde instellingen naar de datakaart.

* U kunt de taal van de FR3 niet met behulp van draadloze transmissie wijzigen. Als de 
configuratie via een draadloze zendmodule wordt gedownload, kan de taal niet worden 
gewijzigd. Zie ‘De taal van de FR3 wijzigen’ op pagina 6-17 voor informatie over het wijzigen van 
een taal.

Serienummer

Softwareversie

C##X-#####

FR#.#

Taal ongewijzigd
Zie de instructies voor beheerders
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5. Haal de datakaart uit de computer of de USB-datakaartlezer.

6. Haal de batterij uit de FR3 en installeer de datakaart in de datakaartsleuf 
onder de batterijruimte. Zie ‘De optionele FR3-datakaart installeren’ op 
pagina 2-2 voor instructies.

7. Plaats de batterij terug.

8. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals 
op de knop om het statusscherm 
weer te geven.

9. Druk voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld* 
op de optieknop INSTELLINGEN om 
naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.

10. Op het scherm INSTELLINGEN 
drukt u op de optieknop  om naar 
INSTALLATIE te gaan. Druk dan op 
de optieknop  om dit te 
selecteren.†

11. Op het scherm INSTALLATIE drukt u 
op de optieknop  om naar LAAD 
NIEUWE INSTALLATIE te gaan. 
Druk dan op de optieknop  om dit 
te selecteren.

12. De FR3 laadt het configuratiebestand 
automatisch van de geïnstalleerde 
datakaart.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.

† De optie Draadloze gegevensoverdracht wordt niet op het scherm weergegeven, tenzij de 
optionele draadloze Bluetooth-zendmodule in de FR3 is geïnstalleerd.
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13. Als de nieuwe instellingen zijn 
geladen, wordt op de FR3 het bericht 
INSTALLATIE VOLTOOID 
weergegeven. Na 10 seconden geeft 
de FR3 het scherm INSTELLINGEN 
weer.

Als er tijdens het laden een fout 
optreedt, wordt op de FR3 het bericht 
INSTALLATIEFOUT weergegeven.

HEARTSTART CONFIGURE EN DRAADLOZE TRANSMISSIE 
GEBRUIKEN

OPMERKING: U kunt de taal van de FR3 niet wijzigen via draadloze transmissie. 
Als u de configuratie downloadt via een draadloze zendmodule, kunt u de 
hoofdtaal niet aanpassen, de tweetalige optie niet inschakelen/uitschakelen en 
een geconfigureerde secundaire taal niet wijzigen. Zie ‘De taal van de FR3 
wijzigen’ op pagina 6-17 voor informatie over het wijzigen van een taal.

Ga als volgt te werk om de instellingen van de FR3 met behulp van een computer, 
voorzien van HeartStart Configure-software en draadloze transmissie, te 
wijzigen:

1. Start de HeartStart Configure-software via het menu Start van een computer 
die is voorzien van ondersteuning voor Bluetooth seriële poortprofielen.

2. Volg de aanwijzingen van HeartStart Configure om de gewenste instellingen 
te selecteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van HeartStart Configure 
voor meer informatie.

OPMERKING: Met HeartStart Configure kunt u de datum en tijd voor de 
FR3 zo instellen dat deze overeenkomen met die van de klok van de 
computer. 

3. Controleer of er een draadloze Bluetooth-zendmodule op de FR3 is 
geïnstalleerd. Zie ‘De optionele draadloze Bluetooth-zendmodule installeren’ 
op pagina 2-3 voor installatie-instructies.

4. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals op de knop om het statusscherm weer 
te geven.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 6-14
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5. Druk, voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld*, 
op de optieknop INSTELLINGEN om 
naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.

6. Op het scherm INSTELLINGEN 
drukt u op de optieknop  
om naar DRAADLOZE 
GEGEVENSOVERDRACHT te gaan. 
Druk vervolgens op de optieknop 
om dit te selecteren. 

OPMERKING: Als de optie Draadloze 
gegevensoverdracht niet op het 
scherm wordt weergegeven, 
controleer dan of de optionele 
draadloze Bluetooth-zendmodule 
in de FR3 is geïnstalleerd.

7. Op het scherm DRAADLOZE 
GEGEVENSOVERDRACHT 
verschijnen het bericht GEREED 
VOOR GEGEVENSOVERDRACHT 
en de optieknop . Als dit scherm 
wordt weergegeven, kunt u via een 
computer die is voorzien van 
HeartStart Configure en seriële-
poortprofielondersteuning voor 
Bluetooth, nieuwe instellingen naar de FR3 verzenden. U sluit het scherm af 
door te drukken op , waarna u terugkeert naar het scherm 
INSTELLINGEN.

8. Start HeartStart Configure en volg de instructies voor het verzenden van 
nieuwe instellingen naar de FR3.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.
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9. Wanneer de overdracht is voltooid, 
wordt op het scherm het bericht 
INSTALLATIE VOLTOOID 
weergegeven.

10. Druk op de optieknop  om 
TERUG te selecteren en verlaat 
het scherm DRAADLOZE 
GEGEVENSOVERDRACHT om terug 
te gaan naar het scherm INSTELLINGEN.

11. Als u in het scherm INSTELLINGEN geen andere taken hoeft uit te voeren, 
drukt u op de groene aan/uit-knop om het statusscherm weer te geven. 
De defibrillator wordt uitgeschakeld en in de stand-bymodus gezet.

Als er tijdens de overdracht een fout optreedt, wordt een foutmelding 
weergegeven.

DE INSTELLING NAAR EEN FR3-DATAKAART SCHRIJVEN

Ga als volgt te werk om de huidige FR3-instellingen naar een FR3-datakaart te 
schrijven:

1. Als er nog geen FR3-datakaart in de defibrillator is geïnstalleerd, haalt u de 
batterij uit de batterijruimte aan de achterkant van de FR3 en installeert u de 
datakaart in de gelabelde sleuf. Zie ‘De optionele FR3-datakaart installeren’ 
op pagina 2-2 voor instructies voor het installeren van de datakaart. Plaats de 
batterij terug.

2. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 op 
te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals op 
de knop om het statusscherm weer te 
geven.

3. Druk voordat de voortgangsbalk op het 
statusscherm helemaal is gevuld* op de 
optieknop INSTELLINGEN om naar het 
scherm INSTELLINGEN te gaan.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.
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4. Op het scherm INSTELLINGEN 
drukt u op de optieknop  om naar 
INSTALLATIE te gaan. Druk dan op 
de optieknop  om dit te selecteren.

5. Op het scherm INSTALLATIE drukt u 
op de optieknop  om naar 
INSTELLING NAAR DATAKAART 
SCHRIJVEN te gaan. Druk dan op de 
optieknop  om dit te selecteren. 
De FR3 slaat de huidige configuratie 
automatisch op de geïnstalleerde 
datakaart op.

6. Als de gegevens zijn opgeslagen, wordt op het FR3-scherm het bericht 
INSTALLATIE VOLTOOID weergegeven. Na 10 seconden geeft de FR3 het 
scherm INSTELLINGEN weer.

OPMERKING: U kunt het configuratiebestand dat op deze manier op de 
datakaart wordt opgeslagen, niet gebruiken om een andere FR3 te 
configureren. HeartStart Configure kan deze gegevens echter wel gebruiken 
om een installatiebestand op andere FR3-datakaart te maken, die voor het 
configureren van meerdere FR3-eenheden kan worden gebruikt.

DE TAAL VAN DE FR3 WIJZIGEN

De FR3 kan worden geconfigureerd om te werken in elke taal die aanwezig is op 
de FR3-taalkaart. Als de tweetalige optie is ingeschakeld, kan de hulpverlener 
tijdens het gebruik ook een geconfigureerde secundaire taal op de FR3 
selecteren.

Zoals u kunt zien in de tabel op pagina 6-1, kan de FR3-taalkaart op twee 
manieren worden gebruikt:

1. Alleen de standaardhoofdtaal op de FR3 wijzigen.

2. In combinatie met HeartStart Configure de tweetalige optie inschakelen en 
een secundaire taal kiezen.
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OPMERKING: Het wijzigen van de taal heeft geen invloed op andere 
geconfigureerde instellingen. 

ALLEEN DE HOOFDTAAL WIJZIGEN

De hoofdtaal is de taal die de FR3 automatisch gebruikt voor gesproken en 
tekstprompts. De FR3 gebruikt de taalkaart om de beschikbare talen te 
identificeren. Voer de volgende stappen uit om de hoofdtaal te wijzigen:

DE TAALKAART PLAATSEN

1. Verwijder de batterij uit de FR3-defibrillator en 
verwijder de datakaart, indien aanwezig. Als u 
de datakaart wilt verwijderen, pakt u het lipje 
vast, verwijdert u de klem van de kaart en trekt 
u de kaart eruit. Zie de afbeelding op 
pagina 6-19.

2. Plaats de FR3-taalkaart in de datakaartsleuf in 
de bodem van de batterijruimte van de FR3. 
Een label op de bodem van de batterijruimte 
geeft de juiste richting aan waarin de kaart 
moet worden geplaatst. De kaart wordt met 
behulp van een klem in de sleuf vastgezet. Aan 
het uitstekende lipje van de kaart kunt u zien 
dat er een kaart is geïnstalleerd. Ook kunt u 
hiermee de kaart gemakkelijk verwijderen.

3. Plaats de batterij opnieuw terwijl u de rechter 
optieknop ingedrukt houdt. Houd de knop 
ingedrukt totdat het taalselectiescherm wordt 
weergegeven.

EEN NIEUWE HOOFDTAAL SELECTEREN

1. Op het scherm van de FR3 verschijnt 
automatisch een lijst met talen. 
De talen staan mogelijk op meer 
dan een scherm vermeld.

2. Druk op de optieknop  om naar 
de gewenste taal te gaan en druk 
vervolgens op de optieknop  om 
de taal te selecteren. (Als er binnen 
60 seconden geen taal wordt 
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS 6-18
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geselecteerd, wordt de FR3 afgesloten. Verwijder de batterij en plaats deze 
opnieuw terwijl u de rechter optieknop ingedrukt houdt, om het proces 
opnieuw op te starten.) 

OPMERKING: als u per ongeluk de verkeerde taal selecteert, verwijder dan 
de batterij. Plaats de batterij opnieuw terwijl u de rechter optieknop 
ingedrukt houdt. Houd de knop ingedrukt terwijl het scherm voor taalkeuze 
wordt weergegeven. Kies vervolgens een nieuwe taal.

3. Het nieuwe taalbestand wordt automatisch geladen. Op het scherm van de 
FR3 verschijnt de naam van de taal, samen met een voortgangsbalk. Tijdens 
de taalinstallatie kan de FR3 niet worden uitgeschakeld. (Als de nieuwe 
taalinstallatie niet wordt voltooid, keert de FR3 terug naar de standaard-
hoofdtaal en wordt er een installatiefoutscherm weergegeven.)

4. Als de taal is gedownload, werkt de 
FR3 in de nieuwe taal en wordt een 
scherm weergegeven waarop wordt 
aangegeven dat de installatie is 
voltooid en u de taalkaart dient te 
verwijderen.

DE TAALKAART VERWIJDEREN

1. Verwijder de batterij en FR3-taalkaart 
nu. Hiermee wordt het apparaat 
uitgeschakeld. Bewaar de taalkaart op 
een veilige plaats, zodat u de kaart later 
weer kunt gebruiken of raadplegen.

OPMERKING: Als u de taalkaart wilt 
verwijderen, pakt u het lipje vast, 
verwijdert u de klem van de kaart en 
trekt u de kaart eruit.

2. Plaats desgewenst een FR3-datakaart in 
de datakaartsleuf en plaats de batterij 
terug. Zodra de batterij is geplaatst, 
wordt er op de FR3 automatisch een 
gedetailleerde zelftest uitgevoerd. Druk 
op de knoppen wanneer daarom wordt 
gevraagd, anders wordt de test niet uitgevoerd. Zie ‘Manuele zelftest’ op 
pagina 4-7 voor instructies. 

Verwijder taalkaart

Serienummer

Softwareversie

C##X-#####

FR#.#

Installatie voltooid

Lipje van taalkaart

Klem

Batterijcompartiment
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3. Nadat de test is voltooid, worden de resultaten weergegeven op de FR3. 
Vervolgens wordt het hoofdmenu Instellingen weergegeven. Als de klok van 
de FR3 nog niet is ingesteld, wordt u eraan herinnerd dit alsnog te doen. Zie 
‘Datum en tijd instellen’ op pagina 2-5 voor instructies. Het apparaat wordt 
automatisch uitgeschakeld na enige minuten.

OPMERKING: Als u de hoofdtaal wijzigt of een secundaire taal kiest voor 
tweetalig gebruik, raadt Philips u aan de groene aan/uit-knop op de FR3 
opnieuw te labelen met de juiste taal volgens de bij de taalkaart geleverde set.

DE TWEETALIGE OPTIE INSCHAKELEN OF OVERIGE CONFIGURATIE-
INSTELLINGEN WIJZIGEN

Onder toezicht van de leidinggevende arts kunt u de hoofdtaal wijzigen en ook de 
tweetalige optie inschakelen, een secundaire taal voor tweetalig gebruik inschakelen 
of andere wijzigingen in de FR3-configuratie aanbrengen. Voor deze wijzigingen zijn 
zowel de taalkaart vereist als HeartStart Configure (afzonderlijk verkrijgbare 
software). HeartStart Configure gebruikt de FR3-taalkaart om beschikbare talen te 
identificeren en geeft aanwijzingen voor het wijzigen van de configuratie-instellingen. 
Ga als volgt te werk om configuratie-instellingen te wijzigen:

1. Installeer HeartStart Configure op een computer.

2. Start HeartStart Configure in het menu Start van de computer.

3. Plaats de FR3-taalkaart in de datakaartsleuf van de computer of in een 
optionele USB-datakaartlezer die afzonderlijk bij Philips verkrijgbaar is. 
Deze kaartlezer moet op de computer zijn aangesloten.

4. Volg de aanwijzingen in HeartStart Configure voor het inschakelen van de 
tweetalige optie, indien gewenst, en het selecteren van de secundaire taal OF 
voor het aanbrengen van wijzigingen in configuratie-instellingen, indien 
gewenst.

5. Volg de aanwijzingen voor het opslaan van de gewijzigde instelling op 
de computer en het schrijven van de opgeslagen installatie naar de 
FR3-taalkaart.

6. Haal de taalkaart uit de computer of de USB-datakaartlezer.

DE NIEUWE INSTALLATIECONFIGURATIE LADEN MET DE TAALKAART

1. Plaats de taalkaart in de FR3 zoals beschreven op pagina 6-18. Plaats de 
batterij opnieuw terwijl u de rechter optieknop ingedrukt houdt.

2. De nieuwe configuratiewijzigingen worden automatisch naar de FR3 geladen. 
Tijdens het laden van de instellingen kan de FR3 niet worden uitgeschakeld. 
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3. Als er een nieuwe instelling is geladen, wordt er gedurende vijf minuten een 
scherm weergegeven op de FR3 dat aangeeft dat de installatie is voltooid en u 
de taalkaart dient te verwijderen. (Als er tijdens het laden een fout optreedt, 
wordt op de FR3 het bericht INSTALLATIEFOUT in de standaardtaal 
weergegeven.)

4. Volg de aanwijzingen voor het verwijderen van de taalkaart zoals beschreven 
op pagina 6-19. Plaats indien gewenst een FR3-datakaart in de datakaartsleuf.

5. Plaats de batterij opnieuw.

6. Op de FR3 wordt automatisch een zelftest uitgevoerd. Druk op de knoppen 
wanneer daarom wordt gevraagd, anders wordt de test niet uitgevoerd. 
De FR3 werkt nu bij elke inschakeling in de nieuwe configuratie-instellingen.

OPMERKING: Als u de hoofdtaal wijzigt of een secundaire taal kiest voor 
tweetalig gebruik, raadt Philips u aan de groene aan/uit-knop op de FR3 
opnieuw te labelen met de juiste taal volgens de bij de taalkaart geleverde set. 
Met de decals kunt u nieuwe labels maken voor de hoofdtaal en de 
secundaire taal identificeren.

APPARAATGEDRAG BIJ TWEETALIG GEBRUIK

Als de FR3 is geconfigureerd voor 
tweetalig gebruik, kunt u na het 
inschakelen van de FR3 de secundaire taal 
inschakelen om te gebruiken. U wordt 
direct gevraagd om de primaire of de 
secundaire taal te selecteren via een van 
de optieknoppen. De selectieprompts 
zijn beschikbaar in elke taal.

Als u de secundaire taal selecteert, geeft de FR3 de taalselectie aan en wordt 
deze taal voor alle bewerkingen gebruikt totdat de FR3 overschakelt op de stand-
bymodus. Als u niet binnen 10 seconden een secundaire taal selecteert, blijft de 
FR3 werken in de hoofdtaal.

U dient steeds de hoofdtaal of de secundaire taal te selecteren als u de FR3 
inschakelt.
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Wanneer u de taal selecteert, geeft de 
FR3 een scherm weer om de taalselectie 
te bevestigen. 

OPMERKING: Als u per ongeluk de 
verkeerde taal selecteert, drukt u twee 
keer op de aan/uit-knop om de FR3 
opnieuw op te starten. Selecteer 
vervolgens de juiste taal.

English
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7 GEGEVENSBEHEER

De HeartStart FR3-defibrillator (FR3) is speciaal ontworpen met het oog op 
eenvoudig beheer van voorvalgegevens. Informatie over het laatste gebruik wordt 
automatisch opgeslagen in het interne geheugen van de FR3. U kunt deze 
gegevens op het scherm van de FR3 bekijken. Deze gegevens worden 
overschreven als de FR3 opnieuw wordt gebruikt.

U kunt desgewenst op een FR3-datakaart* meer gedetailleerde informatie opslaan. 
U kunt optionele HeartStart Event Review-software voor gegevensbeheer op een 
computer gebruiken om de gegevens die op de FR3-datakaart zijn geregistreerd, 
op te slaan en te bekijken. Ga voor informatie over het bestellen van het juiste 
programma uit het HeartStart Event Review-softwarepakket voor gegevensbeheer 
naar www.philips.com/EventReview of zie Bijlage A, “Accessoires”.

GEREGISTREERDE VOORVALGEGEVENS

De FR3 kan op twee manieren informatie over een noodgeval registreren, zodat 
deze na het noodgeval kan worden bekeken: overzichtsgegevens van het laatste 
gebruik in het interne geheugen en gedetailleerde noodgevalgegevens op een 
optionele FR3-datakaart.

OPMERKING: U dient de FR3 uit te schakelen voordat u de batterij gaat 
verwijderen tijdens gebruik bij een patiënt. Doet u dit niet, dan kunnen 
sommige gegevens van dat moment verloren gaan. Gegevens van eerder 
gebruik worden bewaard op de datakaart.

GEGEVENS OVER HET LAATSTE GEBRUIK DIE IN HET INTERNE 
GEHEUGEN WORDEN OPGESLAGEN

De FR3 registreert tijdens het gebruik automatisch overzichtsgegevens van een 
voorval in het interne geheugen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

• Duur voorval — de verstreken tijd van het geregistreerde voorval vanaf het 
moment dat de FR3 werd ingeschakeld in uren (indien van toepassing), 
minuten en seconden (u:mm:ss).

• Afgegeven schokken — het totale aantal schokken dat tijdens het 
geregistreerde voorval is afgegeven.

* Niet door Philips geleverde datakaarten werken mogelijk niet goed met de FR3.
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• Tijd eerste schok — de verstreken tijd vanaf het moment dat de FR3 werd 
ingeschakeld totdat de eerste schok werd afgegeven in uren (indien van 
toepassing), minuten en seconden (u:mm:ss).

• Initieel ECG — Maximaal 15 seconden van het initiële ECG vanaf het 
moment dat de elektroden op de patiënt zijn aangebracht.*

GEGEVENS DIE OP DE FR3-DATAKAART WORDEN GEREGISTREERD

U kunt een FR3-datakaart gebruiken om een paar uur aan gedetailleerde 
voorvalgegevens op te slaan.

Als u een FR3-datakaart na het gebruik wilt verwijderen of vervangen, verwijdert 
u de batterij uit de FR3. U hebt dan toegang tot de datakaartsleuf onder in de 
batterijruimte. Verwijder de kaart en geef deze aan de verantwoordelijke 
persoon in uw organisatie. Installeer een lege FR3-datakaart en zet de batterij 
terug zodat de FR3 gereed is voor gebruik in een noodgeval. U kunt de gegevens 
ook draadloos verzenden zonder de gegevenskaart te verwijderen en de kaart 
vervolgens wissen met een computer die is voorzien van het optionele 
softwareproduct Event Review. Zie “Draadloze gegevensoverdracht” op 
pagina 7-6 voor informatie over de vereisten.

De volgende gegevens worden onder andere geregistreerd op de datakaart:

• ECG.† Het geregistreerde ECG van de patiënt vanaf het moment dat de 
elektroden werden toegepast op de patiënt tot het moment waarop de FR3 
werd uitgeschakeld.

• Uitgebreide tijdslijn van de voorvallen. Een registratie van de voorvallen die 
tijdens het gebruik bij de patiënt zijn opgetreden, met de verstreken tijd van 
ieder voorval.

• Geluidsregistratie,† als de FR3 hiervoor is geconfigureerd.

* De FR3 registreert de gebruiksgegevens telkens wanneer deze wordt ingeschakeld. Wanneer de 
FR3 wordt ingeschakeld zonder dat de elektroden zijn aangebracht, dan bevatten de 
geregistreerde gegevens geen ECG-registratie.

† ECG- en geluidsregistratie starten binnen seconden na de initiële gesproken prompts van de 
FR3. Als gevolg daarvan, is het mogelijk dat de eerste gesproken prompt niet wordt vastgelegd. 
Wanneer de elektroden al zijn aangebracht bij de patiënt voordat de FR3 wordt geactiveerd, 
wordt de eerste seconde van het initieel ECG mogelijk niet vastgelegd.
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OPMERKING: De FR3 reageert niet op de vergrendelschakelaar aan de 
zijkant van de datakaart. De FR3 schrijft gegevens weg op de datakaart tot 
deze vol is. Als de kaart vol is, verschijnt bij het afsluiten van de FR3 het 
bericht DATAKAART VOL, VERVANG DATAKAART. Installeer telkens na 
gebruik een lege FR3-datakaart om te voorkomen dat er data verloren gaan.

VOORVALGEGEVENS BEKIJKEN

GEGEVENS OVER HET LAATSTE GEBRUIK IN HET INTERNE 
GEHEUGEN BEKIJKEN

Ga als volgt te werk om overzichtsgegevens te bekijken van het laatste voorval 
dat in het interne geheugen van de FR3 is opgeslagen:

1. Druk op de aan/uit-toets om de FR3 
op te starten. Wanneer de gesproken 
prompts beginnen, drukt u nogmaals 
op de knop om het statusscherm 
weer te geven.

2. Druk voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld* 
op de optieknop INSTELLINGEN om 
naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.

3. VOORVALGEGEVENS is 
gemarkeerd. Het aantal schokken en 
de totale tijd van het laatste gebruik 
worden weergegeven. Druk op de 
knop  om het scherm 
VOORVALGEGEVENS te selecteren.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.
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4. Het scherm VOORVALGEGEVENS 
geeft de duur van het voorval weer in 
uren (indien van toepassing), minuten 
en seconden (u:mm:ss); het totale 
aantal schokken dat is afgegeven, en 
de verstreken tijd vanaf het moment 
dat de FR3 werd ingeschakeld totdat 
de eerste schok werd afgegeven in 
uren (indien van toepassing), minuten 
en seconden (u:mm:ss). Het biedt 
ook toegang tot het scherm INITIEEL ECG.

5. Als u de eerste 15 seconden van het 
initieel ECG wilt bekijken, drukt u op 
de optieknop  om naar INITIEEL 
ECG te gaan. Druk dan op om dit 
te selecteren.

6. Het initieel ECG wordt weergegeven 
op opeenvolgende schermen in 
segmenten van 4 seconden. Als u 
naar het volgende ECG-scherm wilt 
gaan, drukt u op de optieknop . 
Als u naar het vorige ECG-scherm 
wilt terugkeren, drukt u op de 
optieknop . U kunt elk scherm 
afsluiten door op te drukken, 
waarna u terugkeert naar het scherm 
VOORVALGEGEVENS.

7. Als u de gegevens hebt bekeken, drukt u op de optieknop  om terug naar 
het vorige scherm te gaan. Herhaal dit tot u terug bent bij het scherm 
VOORVALGEGEVENS.

8. Druk op  en vervolgens op  om TERUG te selecteren en terug te keren 
naar het scherm INSTELLINGEN. Als u verder geen taken hebt in het 
scherm INSTELLINGEN, drukt u op de aan/uit-knop om het statusscherm 
weer te geven en de stand-bymodus te activeren.

Samenvattende gegevens van het meest recente gebruik worden opgeslagen in 
het interne geheugen van de FR3 totdat de FR3 opnieuw gebruikt wordt. 
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GEGEVENS OP EEN FR3-DATAKAART BEKIJKEN

Als er een FR3-datakaart is geïnstalleerd wanneer de FR3 wordt aangezet, neemt 
de FR3 automatisch gedetailleerde voorvalgegevens op de datakaart op. 

Na het voorval kunt u de informatie op de datakaart op twee manieren inzien. 
Deze worden hieronder beschreven.

DOWNLOADEN VAN DATAKAART

Als u gedetailleerde voorvalgegevens rechtstreeks van de FR3-datakaart wilt 
downloaden naar een computer waarop een adequaat HeartStart Event Review-
softwareproduct voor gegevenbeheer is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

OPMERKING: Als de kaart niet na ieder gebruik voor registratie wordt 
gewist, is het mogelijk dat er gegevens van meer voorvallen op de kaart 
worden geregistreerd. Als de datakaart vol is, stopt de FR3 met opnemen 
van gegevens op de kaart.

1. Haal de batterij uit de FR3 om toegang te krijgen tot de FR3-datakaart.

2. Haal de datakaart uit de datakaartsleuf 
in de bodem van het 
batterijcompartiment.

OPMERKING: Als u de datakaart wilt 
verwijderen, pakt u het lipje vast, 
verwijdert u de klem van de kaart 
en trekt u de kaart eruit.

3. Installeer de datakaart in een computer 
waarop een adequaat Event Review-
softwareproduct is geïnstalleerd of in 
een USB-datakaartadapter die is 
aangesloten op een computer waarop 
de software is geïnstalleerd.

4. Klik op Start op de menubalk van de computer, open de Event Review-
software en volg de aanwijzingen van de software voor het downloaden van 
de geregistreerde gegevens.

5. U kunt desgewenst het Event Review-programma gebruiken om de gegevens 
van de datakaart te wissen, zodat u de kaart weer kunt gebruiken in de FR3. 
Philips adviseert een reservekopie van de gegevens te maken en ze dan na 
ieder voorval van de datakaart te wissen teneinde verlies of beschadiging van 
de gegevens te voorkomen.

Lipje van datakaart

Klem

Batterijcompartiment
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6. Installeer een lege FR3-datakaart en zet de batterij terug zodat de FR3 
gereed is voor gebruik in een noodgeval. 

DRAADLOZE GEGEVENSOVERDRACHT

Als er een optionele draadloze Bluetooth-zendmodule in de FR3 is geïnstalleerd, 
hoeft u de FR3-datakaart niet te verwijderen om voorvalgegevens te kunnen 
verzenden. Bij een FR3 waarin de Philips draadloze Bluetooth-zendmodule is 
geïnstalleerd, kunnen gemakkelijker gegevens worden uitgewisseld met een 
gekoppeld hoofdapparaat, zoals een computer met HeartStart Event Review- 
of HeartStart Configure-software. Met een FR3 met draadloze Bluetooth-
technologie kunt u:

• Gegevens over voorvallen verzenden;

• De huidige configuratie-instellingen verzenden;

• Configuratie-instellingen van het apparaat ontvangen en bijwerken 
(met uitzondering van taalwijzigingen);

• De datum- en tijdklok van de FR3 aflezen en synchroniseren met de klok van 
de computer waarop HeartStart Configure of een HeartStart Event Review-
softwareproduct is geïnstalleerd.

Als de FR3 in de modus instellingen staat, kunnen de bestanden op de FR3-
datakaart via de draadloze zender worden verzonden naar een nabijgelegen 
apparaat dat Bluetooth bestandsoverdrachtprofielen ondersteunt. Bepaalde 
versies van Event Review-softwareproducten zijn vereist om de gegevens te 
bekijken.

Ga als volgt te werk om gegevens op de 
datakaart draadloos te verzenden:

1. Druk op de aan/uit-toets om de 
defibrillator op te starten. Wanneer 
de gesproken prompts beginnen, 
drukt u nogmaals op de knop om het 
statusscherm weer te geven.

2. Druk voordat de voortgangsbalk op 
het statusscherm helemaal is gevuld* 
op de optieknop INSTELLINGEN om naar het scherm INSTELLINGEN te 
gaan.

* Als u geen optie kiest terwijl het statusscherm wordt weergegeven, wordt de stand-bymodus 
geactiveerd. De FR3 is dan klaar voor gebruik.
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3. Op het scherm INSTELLINGEN 
drukt u op de optieknop  
om naar DRAADLOZE 
GEGEVENSOVERDRACHT te gaan. 
Druk vervolgens op de optieknop 
om dit te selecteren.

4. Op het scherm DRAADLOZE 
GEGEVENSOVERDRACHT 
verschijnen het bericht GEREED 
VOOR GEGEVENSOVERDRACHT 
en de optieknop . Door middel van 
dit scherm kan de FR3 
communiceren via draadloze 
Bluetooth-technologie. Als u het 
scherm wilt afsluiten, drukt u op de 
optieknop om terug te keren naar het scherm INSTELLINGEN.*

5. Als u een computer gebruikt waarop een van deze HeartStart Event Review-
softwareproducten is geïnstalleerd, opent u de software en volgt u de instructies 
om gegevens draadloos op te halen van de FR3. Anders gebruikt u de software 
die beschikbaar is op het apparaat met draadloze Bluetooth-technologie om met 
de FR3 te verbinden via de geconfigureerde Bluetooth PIN. (Zie de informatie 
over de PIN van de draadloze verbinding onder “Parameters die betrekking 
hebben op de apparaatwerking” op pagina 6-3.) Gebruik dan de Bluetooth 
bestandsoverdrachtfunctie op het apparaat om het bestand over te brengen.

6. Tijdens de gegevensoverdracht naar Event Review geeft het FR3-scherm het 
bericht VERZENDEN weer. 

7. Na de overdracht verschijnt 
op het scherm het bericht 
GEGEVENSOVERDRACHT 
BEËINDIGD.†

8. Druk op de optieknop  om de 
opdracht TERUG te selecteren en 
terug te keren naar het scherm 
GEREED VOOR 
GEGEVENSOVERDRACHT.

* Wanneer er gedurende tien (10) minuten geen Bluetooth-activiteit is, keert de FR3 terug naar 
het scherm BEHEER. Als u de activiteit wilt hervatten, selecteer dan opnieuw DRAADLOZE 
GEGEVENSOVERDRACHT.

† De overdrachtsnelheid voor bestanden met patiëntgegevens die geluidsregistraties bevatten is 
ongeveer 14 seconden voor elke minuut aan geluidsopname
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9. Als u geen extra taken hoeft uit te voeren in het scherm DRAADLOZE 
GEGEVENSOVERDRACHT, drukt u op de optieknop  om het scherm 
INSTELLINGEN weer te geven. U kunt vervolgens op het scherm 
INSTELLINGEN op de aan/uit-knop drukken en de defibrillator in stand-by 
zetten.

OPMERKING: Met deze stappen kunt u bestanden op de FR3-datakaart 
bekijken en kopiëren met alle apparaten en software die ondersteuning 
bieden voor bestandsoverdracht via draadloze Bluetooth-technologie. Om te 
voorkomen dat patiëntgegevens per ongeluk worden gewist, kunnen de 
voorvalgegevens op de datakaart alleen worden gewist met de Event Review-
software. Er worden nieuwe voorvalgegevens op de kaart geregistreerd 
totdat de kaart vol is. Als u er zeker van wilt zijn dat er voldoende ruimte op 
de kaart is om alle gegevens van een voorval te registreren, gebruikt u 
HeartStart Event Review-software voor gegevensbeheer om de gegevens 
over te brengen naar een computer en wist u de datakaart voor een volgend 
gebruik of vervangt u deze na een voorval zo snel mogelijk door een nieuwe 
kaart.
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A ACCESSOIRES

LIJST MET ACCESSOIRES

De volgende accessoires* voor de HeartStart FR3-defibrillator (FR3) zijn 

afzonderlijk bij Philips verkrijgbaar:

• FR3-batterij voor klinisch gebruik (het is aan te bevelen een reservebatterij 
aan te schaffen) [REF: 989803150161]

• Defibrillatorelektroden (reserve-elektroden worden aanbevolen)
— HeartStart SMART-elektroden III, 1 set [REF: 989803149981]
— HeartStart SMART-elektroden III, 5 sets [REF: 989803149991]
— HeartStart-defibrillatorelektroden voor volwassenen, 1 set 

[REF: 989803158211]†

— HeartStart-defibrillatorelektroden voor volwassenen, 5 sets 
[REF: 989803158221]†

— HeartStart SMART-elektroden III, 1 set [REF: 989803139261] 

• FR3 baby-/kindsleutel met kabelverbinding [REF: 989803150031]

• Draagtassen en verwante items
— Stevige FR3-systeemtas met inzetstukken boven- en onderaan en een 

elektrodenhouder [REF: 989803149971]; biedt ruimte aan extra 
elektroden, extra batterij, baby-/kindsleutel en fast response-set

— Inzetstuk voor de bodem van de stevige FR3-systeemtas 
989803149971met elektrodenhouder [REF: 989803150211]

— Soepele FR3-systeemtas met elektrodenhouder; biedt ruimte aan extra 
elektroden, extra batterij en baby-/kindsleutel [REF: 989803179161]

— Kleine soepele FR3-tas met elektrodenhouder; biedt ruimte aan extra 
elektroden en baby-/kindsleutel [REF: 989803179181]

— Verzegeling voor tas [REF: M3859A]
— Vervangende FR3-elektrodenhouder voor HeartStart SMART-elektroden 

III [REF: 989803150011]

• FR3-datakaart [REF: 989803150061]

• USB-datakaartlezer [REF: M3524A]

• FR3-taalkaart en taaldecals [REF: 989803150101]

• Draadloze Bluetooth-zendmodule [REF: 989803150081]

* Voor bepaalde accessoires is in de Verenigde Staten een doktersvoorschrift vereist. Niet alle 
onderdelen zijn wereldwijd leverbaar; neem contact op met Philips over de leverbaarheid van 
optionele accessoires.

† Deze elektroden zijn geïndiceerd voor externe defibrillatie, pacing, bewaking en cardioversie. 
De FR3 biedt alleen defibrillatie en kan niet vooraf worden aangesloten op de FR3.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS A-1



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

• Kasten en steunen
— Wandbeugel voor defibrillator [REF: 989803170891]
— AED-alarmkast voor inbouw [REF: PFE7023D]
— AED-alarmkast voor opbouw [REF: PFE7024D]
— Basis-AED-alarmkast [REF: 989803136531]

• Fast response-sets
— FR3 fast response-set (doos met zakmasker, wegwerpscheermes, twee 

paar handschoenen, hulpverlenersschaar en een absorberend doekje) 
[REF: 989803150111]

— Fast response-set (ritszakje met zakmasker, wegwerpscheermes, twee 
paar handschoenen, hulpverlenersschaar en een absorberend doekje) 
[REF: 68-PCHAT]

• Gegevensbeheer- en configuratiesoftware
— HeartStart Event Review versie 4.2* of hoger [REF: 861489]
— HeartStart Event Review Pro versie 4.2* of hoger [REF: 861431]
— HeartStart Event Review Pro-upgrade of hoger [REF: 861436]
— HeartStart Configure 3.0 of hoger [REF: 861487]
— HeartStart Data Messenger versie 4.2* of hoger [REF: 861451]

• Training
— HeartStart FR3-trainingspakket (oplaadbare FR3-trainingsbatterij, 1 paar 

HeartStart-trainingselektroden III, aansluitkabel en externe adapter voor 
oefenpop) [REF: 989803150191]

— Lader voor de oplaadbare FR3-989803150191trainingsbatterij, inclusief 
netsnoer [REF: 861394]

— Vervangende HeartStart-trainingselektroden III [REF: 989803150181]
— Reserveaansluitkabel voor HeartStart-trainingselektroden III 

[REF: 989803150201]
— AED-trainer 3 [REF: 861467]
— FR2-trainingselektroden voor volwassenen† [REF: 07-10900]
— Gids voor elektrodeplaatsing bij volwassenen [REF: M5090A] 
— Gids voor elektrodeplaatsing bij baby’s/kinderen [REF: 989803139281] 
— Externe adapter-oefenpoppen, 5 stuks [REF: M5089A] 

* Verkrijgbaar om de FR3 in 2011 te ondersteunen.
† Sluit deze elektroden niet van te voren aan tijdens de training.
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BESCHRIJVINGEN VAN GESELECTEERDE OPTIONELE 
ACCESSOIRES

STEVIGE FR3-SYSTEEMTAS

In deze sterke stevige tas kunt u de FR3 en het voornaamste toebehoren heel 
handig en compact organiseren. Verder wordt de FR3 automatisch gestart als u 
de vergrendeling opent. Dit spaart tijd bij noodgevallen. De FR3 hoeft bij gebruik 
niet uit de tas te worden gehaald.

Het inzetstuk voor de bodem van de tas is ook afzonderlijk verkrijgbaar om de 
FR3 en accessoires handig te kunnen organiseren in een andere tas. Dit omvat 
een compartiment voor de defibrillator, een elektrodenhouder met vooraf 
aangesloten elektroden (die zo bij de periodieke zelftests van de FR3 kunnen 
worden getest), en ruimte voor een reservebatterij.

Boven in de tas kunt u een aantal optionele accessoires vastklikken, onder andere 
een tas met een Fast Response-set, een tas voor extra elektroden en een baby-/
kindsleutel. De baby-/kindsleutel kan via een kabelverbinding worden bevestigd 
aan de tas, zodat de sleutel altijd beschikbaar is.

OPMERKING: Er zijn ook twee andere draagtassen beschikbaar: de soepele 
FR3-systeemtas met elektrodenhouder biedt ruimte aan extra elektroden, 
een extra batterij en de baby-/kindsleutel en de kleine soepele FR3-tas met 
elektrodenhouder biedt ruimte aan extra elektroden en de baby-/kindsleutel. 
Zie pagina A-1.

HeartStart FR3-
defibrillator

optionele FR3 Fast 
Response-set

optionele reserve-
elektroden

optionele FR3 baby-/
kindsleutel

Vooraf aangesloten 
HeartStart SMART-

elektroden III in 
elektrodenhouder

optionele 
reservebatterij 
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BABY-/KINDSLEUTEL

De FR3 baby-/kindsleutel heeft een opvallende roze kop in de vorm van een 
teddybeer en een cilindrische staaf die in de FR3 wordt gestoken als deze wordt 
gebruikt bij slachtoffers van plotselinge hartstilstand die minder wegen dan 25 kg 
of jonger zijn dan 8 jaar. De baby-/kindsleutel wordt geleverd met een 
kabelverbinding die door de sleutel kan worden gehaald en vervolgens 
desgewenst door een sleuf in de bovenkant van de sleutelruimte kan worden 
gestoken in het bovenste deel van de FR3-systeemtas. De aansluiting is niet 
vereist voor het gebruik van de sleutel.

Als de sleutel is geplaatst, verlaagt de FR3 automatisch het therapieniveau tot een 
waarde die speciaal geschikt is voor deze patiënten en implementeert het 
apparaat de geconfigureerde reanimatieprotocollen voor baby's/kinderen.

DRAADLOZE BLUETOOTH-ZENDMODULE 

Als u de draadloze Philips Bluetooth-zendmodule installeert, kunt u hiermee heel 
gemakkelijk gegevens uitwisselen tussen de defibrillator en een ermee verbonden 
hoofdapparaat, bijvoorbeeld een computer met HeartStart Event Review Pro of 
HeartStart Configure, of een elektronisch patiëntenzorgrapportagesysteem (ePCR) 
of runrapportagesysteem van derden. De FR3 kan met een seriële verbinding via het 
draadloze Bluetooth-systeem gegevens over voorvallen verzenden, configuratie-
instellingen ontvangen en bijwerken, de datum en tijd lezen en instellen die zijn 
ingesteld in de klok van de FR3 om deze te synchroniseren met een andere klok 
en de huidige configuratie-instellingen verzenden.

FR3-TAALKAART

Via de FR3-taalkaart kunt u op de FR3 een andere hoofdtaal instellen. 
Aanwijzingen voor het gebruik van de taalkaart worden bij de taalkaart geleverd.

De FR3-taalkaart en de HeartStart Configure-software, die afzonderlijk 
verkrijgbaar zijn, zijn nodig om een secundaire taal te downloaden. Hiervoor 
moet de tweetalige optie op de FR3 zijn ingeschakeld. Als de tweetalige optie is 
ingeschakeld, kan de hulpverlener na het inschakelen van de FR3 de hoofdtaal of 
de secundaire taal kiezen. Alle gesproken prompts en schermprompts van de FR3 
zijn in de geselecteerde taal.

< 55lbs  /  25kg

Installatie van de 
FR3-taalkaart.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS A-4
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FR3-TRAININGSPAKKET

Het FR3-trainingspakket bevat de FR3-trainingsbatterij, een set HeartStart-
trainingselektroden III, een aansluitkabel voor HeartStart-trainingselektroden III 
en een externe adapter voor de oefenpop. Deze herbruikbare optionele 
accessoires zijn bestemd voor gebruik met de FR3, voor demonstratie- en 
trainingsdoeleinden. De FR3-trainingsbatterij kan alleen met de batterijlader 
861394 worden opgeladen. Reservetrainingselektroden kunnen afzonderlijk 
worden besteld. De aansluitkabel is bedoeld voor hergebruik; een 
reserveaansluitkabel kan afzonderlijk worden besteld. Met het trainingspakket 
kunt u een keuze maken uit drie vooraf ingestelde noodscenario's die erop zijn 
gericht hulpverleners vertrouwd te maken met het bedienen van de FR3.

Trainingsbatterij, 
trainingselektroden en 

aansluitkabel.
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B WOORDENLIJST

De in deze verklarende woordenlijst opgenomen termen worden gedefinieerd 
in de context van de HeartStart FR3-defibrillator (FR3) en het gebruik van dat 
apparaat.

TERM BETEKENIS

Achtergrondanalyse/
bewaken

Analyse voor mogelijke schokbare ritmes tijdens de 
NSA-bewakingsmodus.

AED Automatische externe defibrillator.

AED-modus De standaardbehandelingsmodus van de FR3, met 
tekst- en gesproken prompts die de hulpverlener 
helpen bij het aansluiten van de defibrillatorelektroden, 
het wachten op ritmeanalyse en het zonodig toedienen 
van een schok. In deze modus worden de analyse en 
bewaking van het hartritme, de beslissing al dan niet 
een schok toe te dienen en het opladen van het 
apparaat om een schok toe te dienen automatisch 
verricht door de FR3.

ALS Voortgezette reanimatie, ofwel Advanced Life 
Support.

Alternatieve taal Zie ‘Secundaire taal’.

Analyse Zie ‘SMART-analyse’.

Aritmie Een ongezonde, vaak onregelmatige hartslag.

Artefact Een signaal afkomstig van beweging of een andere 
bron, dat op het ECG zichtbaar is.

Batterij voor klinisch 
gebruik

De door 989803150161 batterij. Dit zijn lithium-
mangaandioxide wegwerpbatterijen met lange 
levensduur (primaire cellen 12 V gelijkspanning, 
4,7 Ah).

Beschermlaag De laag waarmee HeartStart defibrillator- en 
trainingselektroden worden geleverd. De elektroden 
mogen niet worden losgehaald van de beschermlaag 
totdat deze nodig is voor het gebruik.

BLS Basale reanimatie, ofwel Basic Life Support.

Bluetooth 
bestandsoverdracht-
profiel en Bluetooth 
serieel profiel

De Bluetooth-toepassingen die vereist zijn op een 
computer met een Bluetooth-zendmodule en 
HeartStart Event Review Pro voor het draadloos 
overbrengen van gegevens met een FR3 waarop een 
Bluetooth -zendmodule is geïnstalleerd.
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Configuratie De instellingen voor alle bedrijfsopties van de FR3. 
De standaardfabrieksinstellingen kunnen door 
geautoriseerd personeel worden gewijzigd met behulp 
van de HeartStart Configure-software die afzonderlijk 
verkrijgbaar is. Zie ‘Installatie’.

Curve Zie ‘SMART tweefasige curve’.

Defibrillatie Beëindiging van hartfibrillatie door middel van het 
toedienen van elektrische therapie aan het hart.

Defibrillatie bij 
kinderen

Defibrillatie bij baby's of kinderen die minder dan 
25 kg wegen of jonger zijn dan 8 jaar. Het is aan te 
raden om bij kinderen de FR3 baby-/kindsleutel 
te gebruiken, indien beschikbaar. Deze sleutel is 
afzonderlijk bij Philips verkrijgbaar.

Defibrillatielading Elektrische energie die opgeslagen wordt in de 
condensator van de FR3 wanneer deze wordt geladen 
voor het toedienen van een schok.

Defibrillatieschok Zie ‘SMART tweefasige curve’.

Defibrillator-
elektroden

De zelfklevende elektroden die op de patiënt worden 
aangebracht en die worden gebruikt om het hartritme 
van de patiënt te detecteren en de defibrillatieschok 
over te brengen.

Draadloze 
verzending

Gebruik van een optionele draadloze FR3 Bluetooth-
zendmodule om gegevens van de FR3 naar een 
computer met draadloze Bluetooth-technologie te 
sturen of gegevens van een dergelijke computer met 
behulp van HeartStart Configure of een HeartStart 
Event Review-toepassing naar de FR3 te sturen.

ECG Elektrocardiogram. Het elektrische ritme van het hart 
zoals gedetecteerd door de defibrillatorelektroden.

Elektroden Zie ‘Defibrillatorelektroden’.

EMI Elektromagnetische interferentie.

ESD Elektrostatische ontlading.

Fibrillatie Zie ‘Ventrikelfibrilleren’.

Gebeurtenis De reeks voorvallen die plaatsvinden bij behandeling 
van een patiënt met de FR3.

Geluid opnemen Een functie van de FR3 die het mogelijk maakt geluid 
op een FR3-datakaart op te nemen bij gebruik van het 
apparaat tijdens een gebeurtenis.

Gevoeligheid Een maatstaf voor het vermogen van de FR3 om 
schokbare hartritmen betrouwbaar te detecteren en 
identificeren.

TERM BETEKENIS
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Hartritme (ECG)-
analyse

Een systeem dat door de FR3 wordt gebruikt om te 
bepalen of het hartritme van de patiënt schokbaar is – 
ventrikelfibrilleren (VF) of bepaalde vormen van 
ventriculaire tachycardie (VT’s). Zie ‘SMART-analyse’.

HeartStart Configure Een softwaretoepassing (afzonderlijk verkrijgbaar) 
waarmee de leidinggevende arts de standaard-
fabrieksinstellingen van de FR3 kan wijzigen.

HeartStart Event 
Review

Een speciaal softwaresysteem voor gegevensbeheer, 
dat door daartoe opgeleid personeel kan worden 
gebruikt bij de FR3. Informatie hierover is van Philips 
via internet verkrijgbaar op www.philips.com/
EventReview.

Hoofdtaal De hoofdtaal is de taal die de FR3 gebruikt voor 
gesproken prompts en tekstprompts als de tweetalige 
optie niet is ingeschakeld.

Impedantie Elektrisch gezien is dit de totale weerstand die door 
het lichaam wordt geboden tegen de doorstroom van 
de elektrische schokcurve die door de FR3 wordt 
geleverd. De FR3 bewaakt automatisch de elektrische 
impedantie tussen de defibrillatorelektroden die op de 
ontblote huid van de patiënt zijn geplaatst en stelt de 
schokcurve naar behoefte in. 

Initieel ECG Het hartritme dat door de FR3 wordt aangetroffen 
wanneer het apparaat voor het eerst wordt 
aangesloten op de patiënt (via de defibrillator-
elektroden) en met ritmeanalyse begint. De eerste 15 
seconden van het initieel ECG worden opgeslagen in 
het interne geheugen van de FR3.

Installatie Zie ‘Configuratie’.

Interval voor serie 
schokken 

Een programmeerbaar interval tussen schokken dat 
door de FR3 wordt gebruikt om te bepalen of de 
schokken deel van dezelfde serie schokken uitmaken.

Klaar-lampje Het groene LED-lampje boven in het midden van het 
voorpaneel dat knippert om aan te geven dat de FR3 
in de stand-bymodus staat en dat continu brandt 
wanneer de FR3 wordt gebruikt.

Manueel ontwapenen Een functie van de modus Gevorderd waarmee de 
gebruiker op een veilige manier de opgeslagen 
schokenergie van de FR3 intern kan laten oplossen.

Manueel opladen Een functie van de modus Gevorderd waarmee de 
gebruiker de FR3 oplaadt voor het toedienen van een 
schok.

Manuele zelftest Gedetailleerde test van de FR3 inclusief interactief en 
automatisch testen.

TERM BETEKENIS
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Modus gevorderd Een programmeerbare behandelingsmodus die een 
gemachtigde hulpverlener in staat stelt te bepalen 
wanneer de FR3 begint met ritmeanalyse (alleen 
model 861389) en het laden voor instellingen van 
een schok.

Niet-schokbaar ritme Een hartritme waarvan de FR3 vaststelt dat het niet 
geschikt is voor het toedienen van een schok.

NSA Beslissing Geen schok aanbevolen (No Shock 
Advised), genomen door de FR3 op basis van analyse 
van het hartritme van de patiënt.

NSA-
bewakingsmodus

Een modus voor achtergrondanalyse die beschikbaar 
is na een NSA-beslissing (geen schok aanbevolen) 
wanneer NSA-handeling is geconfigureerd op NSA 
bewaken. In de NSA-bewakingsmodus bewaakt de 
FR3 op de achtergrond het hartritme van de patiënt. 
Er wordt automatisch overgegaan op ritmeanalyse 
wanneer een schokbaar ritme wordt gedetecteerd.

Oplaadbare 
trainingsbatterij

De oplaadbare FR3-trainingsbatterij die deel uitmaakt 
van het FR3-trainingspakket 989803150191, alleen 
gebruikt met de 861394-lader.

Optieknop Een van de drie knoppen onder het scherm van de 
FR3. Als een knop actief is, staat er een label op het 
scherm erboven. 

Periode om patiënt 
te verzorgen

Een periode na een NSA-beslissing (geen schok 
aanbevolen) gedurende welke de hulpverlener zonodig 
reanimatie kan toedienen of de patiënt op een andere 
manier kan verzorgen.

Periodieke zelftests Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse tests die 
automatisch worden uitgevoerd door de FR3 wanneer 
deze in de stand-bymodus staat. De tests bewaken 
vele van de belangrijkste functies en parameters van 
de FR3, met inbegrip van de batterijcapaciteit en de 
conditie van de interne schakelingen.

Piekstroom De hoogste stroomsterkte die wordt bereikt tijdens 
de bifasische curve. Dit vindt plaats bij het begin van 
de eerste fase. 

Plotselinge 
circulatiestilstand 

Het plotseling stoppen van het pompritme van het 
hart.

Primaire batterij Zie ‘Batterij voor klinisch gebruik’.

Prompts De gesproken opdrachten en schermtekst die de 
hulpverlener begeleiden bij gebruik van de FR3 ter 
behandeling van de patiënt.

TERM BETEKENIS
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Protocol Een reeks handelingen die door de FR3 wordt verricht 
om de behandeling van de patiënt in de modus AED te 
leiden.

Reanimatieduur Een programmeerbare periode die door de FR3 
wordt gegeven en waarin de hulpverlener reanimatie 
kan verrichten.

Ritmeanalyse Zie ‘SMART-analyse’.

Schokbaar ritme Ventrikelfibrilleren en bepaalde vormen van 
ventriculaire tachycardie die met plotselinge 
circulatiestilstand gepaard gaan. 

Schokcurve Zie ‘SMART tweefasige curve’.

Secundaire taal De alternatieve taal die de FR3 gebruikt voor 
schermprompts en gesproken prompts wanneer de 
tweetalige optie is ingeschakeld en de gebruiker deze 
optie selecteert na het inschakelen van de FR3 voor 
gebruik. 

Serie schokken Ook wel ‘shock stack’ genoemd. Een serie van een of 
meer schokken, van elkaar gescheiden door een 
maximale vooringestelde tijd. Na beëindiging van een 
serie schokken biedt de FR3 automatisch een 
reanimatieprotocol. Zie ‘Interval voor serie 
schokken’.

SMART CPR Een algoritme, dat de belangrijkste kenmerken 
evalueert van de aanwezige VF en dat de eerste 
therapie bepaalt: eerst een schok, of eerst reanimatie 
snel gevolgd door een schok.

SMART tweefasige 
curve

De geoctrooieerde defibrillatieschokcurve die door 
de FR3 wordt gebruikt. Deze curve is een 
impedantiegecompenseerde afgeknotte tweefasige 
curve. Hiermee wordt defibrillatietherapie voor 
volwassenen bij een piekstroom van 32 ampère 
(150 joule, nominaal) aan een lading van 50 ohm 
geleverd. Wanneer defibrillatie bij kinderen wordt 
toegepast waarbij de optionele FR3 baby-/kindsleutel 
is geïnstalleerd, wordt de therapie bij een piekstroom 
van 19 ampère (50 joule, nominaal) aan een lading van 
50 ohm geleverd.

SMART-analyse De geoctrooieerde algoritme die door de FR3 wordt 
gebruikt voor analyse van het hartritme van de patiënt 
en om te bepalen of een schok aanbeveling verdient.

Snelle Schok Een functie van de FR3 waarmee in minder dan 
8 seconden kan worden overgeschakeld van het einde 
van de prompt ‘Stop CPR’ naar de geladen toestand, 
waarin een schok kan worden afgegeven.

TERM BETEKENIS
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Specificiteit Een maatstaf voor het vermogen van de FR3 om niet-
schokbare hartritmen betrouwbaar te detecteren en 
identificeren.

Statusindicator Zie ‘Klaar-lampje’.

Tijdens stand-by De bedrijfsmodus van de FR3 wanneer er een batterij 
is geïnstalleerd en het apparaat is uitgezet. Wanneer 
de FR3 stand-by staat en klaar voor gebruik is, 
knippert het groene Klaar-lampje. Wanneer de FR3 
stand-by staat maar tussenkomst van de gebruiker 
vereist is, wordt een waarschuwingstoon 
weergegeven.

Trainingsmodus Gebruik van de FR3 met een FR3-trainingsbatterij en 
trainingselektroden. Bij de trainingsmodus kunnen 
vooraf gedefinieerde trainingsscenario’s met ECG-
invoer zonder daadwerkelijke instellingen van 
schokken worden gebruikt.

Tweetalige optie Een functie van de FR3 waarmee, indien geactiveerd, 
de gebruiker tussen twee geconfigureerde talen kan 
kiezen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Ventrikelfibrilleren 
(VF)

Een storing van het normale hartritme die een 
chaotische, ongeorganiseerde activiteit tot gevolg 
heeft waardoor het hart niet op doeltreffende wijze 
bloed kan pompen. Ventrikelfibrilleren (fibrillatie in de 
onderste kamers van het hart) is de meest 
gebruikelijke oorzaak van acute hartstilstand.

Ventrikeltachycardie 
(VT)

Een abnormaal snel hartritme dat ontstaat in de 
ventrikels van het hart. De FR3 neemt bepaalde 
vormen van VT’s waar en adviseert vervolgens 
toedienen van een schok.

Voorval Een handeling die door de FR3 wordt herkend of 
verricht als stap in de reeks handelingen van het 
gebruik van het apparaat tijdens een voorval. 
Voorbeelden: aanbrengen van de elektroden op de 
patiënt, analyse van het hartritme, toedienen van een 
schok, enz.

Waarschuwingstonen Op deze manier communiceert de FR3 met de 
gebruiker. Enkelvoudige waarschuwingstonen geven 
aan dat de FR3 moet worden gecontroleerd; druk 
twee keer op de aan/uit-knop om het statusscherm 
weer te geven voor informatie. Drievoudige 
waarschuwingstonen geven aan dat de FR3 uit gebruik 
moet worden genomen; neem contact op met Philips.

TERM BETEKENIS
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C SYMBOLEN EN BEDIENINGSORGANEN

De onderstaande tabel bevat een uitleg van de symbolen die gebruikt worden op 
de HeartStart FR3-defibrillator, het toebehoren en het verpakkingsmateriaal.

SYMBOOL BESCHRIJVING

ALGEMENE SYMBOLEN EN SYMBOLEN M.B.T. REGELGEVING

Voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijn voor 
medische hulpmiddelen 93/42/EU.

Voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese 
richtlijn.

Dit product heeft relevante, door de CSA verrichte 
veiligheidsproeven voor de VS en Canada doorstaan.

Dit product is gecertificeerd door de Australian 
Communication Authority.

Erkend vertegenwoordiger voor de Europese Unie.

LET OP: volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit 
medische hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift 
van een arts worden verkocht.

Gedrukt op kringlooppapier.

Zie bedieningsinstructies.

Voorzichtig hanteren.

Tegen vocht beschermen.

Wegwerpen volgens de nationale voorschriften.

Fabrikant.

Serienummer.

Referentie-/bestelnummer.

N11695
V00341
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Lotnummer.

Dit is een wegwerpproduct, dat éénmaal bij een patiënt 
mag worden gebruikt.

FR3-DEFIBRILLATOR

Aan/uit-knop (groen). Zet de FR3 aan of uit; ontlaadt de 
FR3, stopt de automatische zelftest.

Schokknop (oranje). Dient de patiënt een schok toe 
wanneer de FR3 opgeladen is.

Optieknoppen (grijs). Druk in de modus Instellingen op 
de desbetreffende optieknop, die wordt aangegeven door 
een label op het scherm van de FR3, om de menu's in het 
scherm te doorlopen en items te selecteren. Druk in 
de AED-modus of de gevorderd-modus op de 
desbetreffende optieknop om apparaatfuncties in te 
schakelen die relevant zijn voor de modus.

Geeft de locatie van de poort voor de FR3 baby-/
kindsleutel op de FR3 aan.

Installeer de FR3-datakaart of de FR3-taalkaart in de 
aangegeven richting.

Bescherming tegen defibrillatie. Beschermd tegen 
defibrillatie, aansluiting op de patiënt van type BF.

Gevaar op elektrische schok.

Met batterij geïnstalleerd: voldoet aan IEC 529 klasse IP55.

Deze defibrillator werkt op de aangegeven batterij voor 
klinisch gebruik.

Gebruik de FR3 niet in een omgeving met magnetische 
resonantie.

DEFIBRILLATOR EN TRAININGSELEKTRODEN

Inhoud van de doos = 5 zakken met elektroden.

SYMBOOL BESCHRIJVING

5
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Inhoud van de tas: één stel elektroden.

Bewaar de elektroden bij een temperatuur tussen 0 en 
55 °C.

Niet steriel.

Dit product bevat geen natuurlijke rubberlatex.

Het apparaat mag niet langer dan 24 uur op de patiënt zijn 
aangesloten.

Gebruik deze elektroden vóór de aangegeven uiterste 
gebruiksdatum. Het datumformaat is MM-JJJJ.

Voor gebruik met Philips Heartstream/HeartStart en 
Laerdal HeartStart ForeRunner, FR, FR2/FR2+ en FR3 
AED's.

Plaatsing van elektroden bij volwassenen.

Plaatsing van elektroden bij baby's/kinderen onder 25 kg 
of jonger dan 8 jaar.

Gebruik deze elektroden niet met Laerdal HeartStart 
AED's van het model 911, 1000, 2000 of 3000.

Gebruik deze elektroden niet met Philips HeartStart HS1 
AED's van het model M5066A, M5067A en M5068A.

Deze elektroden mogen met de HeartStart FR3 bij baby's 
of kinderen die minder dan 25 kg wegen of jonger zijn dan 
8 jaar worden gebruikt, in combinatie met de FR3 baby-/
kindsleutel.

SYMBOOL BESCHRIJVING

> 24h
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Deze elektroden mogen met de HeartStart FRx bij baby's 
of kinderen die minder dan 25 kg wegen of jonger zijn dan 
8 jaar worden gebruikt, in combinatie met de FRx baby-/
kindsleutel.

BATTERIJEN

Lithiummangaandioxidechemie. 12 volt gelijkstroomuitgang. 
4,7 ampère-uur. Bevat < 7 gram lithium.

Lithiumionbatterijchemie. 10,8 volt gelijkstroomuitgang. 
4,5 ampère-uur. < 50 wattuur. (2 reeksen van 3 in serie 
geschakelde cilindrische lithium-ion-kobaltcellen, parallel 
verbonden, elk met een maximale diameter van 18 mm en 
een algehele hoogte van maximaal 65 mm.)

Bevat één batterij.

Deze batterij is bestemd voor gebruik met de FR3.

Deze verpakking is getest volgens standaarden van de 
Verenigde Naties en zijn gecertificeerd met betrekking tot 
het beschermen van de lithiumbatterij in de verpakking.

Gevaarlijke goederen van klasse 9: Diverse. (Symbool 
vereist op buitenste verpakkingsmateriaal volgens 
regelgeving expeditiebedrijven, om zendingen met 
lithiumbatterijen aan te duiden.)

Batterij installeren vóór de datum op dit etiket. Om de 
batterij gedurende de opgegeven levensduur te kunnen 
gebruiken. Het datumformaat is JJJJ-MM.

Druk de batterij niet ineen.

Stel de batterij niet bloot aan sterke hitte of open vuur. 
Niet verbranden.

Niet beschadigen of openen.

SYMBOOL BESCHRIJVING

DC 12 V
4.7 Ah
<7g Li

DC 10.8 V
4.5 Ah
<50 Wh
3ICR18/65-2

LiION
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Vervoer en bewaar de batterij onder de aangegeven 
omgevingscondities. Stel de batterij niet bloot aan een 
relatieve vochtigheid van meer dan 85% gedurende meer 
dan 48 uur.

Vereisten voor transport (zie bijbehorend 
thermometersymbool).

Vereisten voor opslag (zie bijbehorend 
thermometersymbool).

Voer de batterij af volgens de nationale voorschriften.

BATTERIJLADER

Elektrische ingangsstroom.

Elektrische uitgangsstroom.

Uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Klasse II-apparaat met betrekking tot bescherming tegen 
elektrische schok, volgens de vereisten van IEC 60335-1.

Dit product heeft relevante, door de UI verrichte 
veiligheidsproeven voor de VS en Canada doorstaan. 
De UI is een nationaal erkend testlaboratorium.

DATAKAART EN TAALKAART

FR3-datakaart.

FR3-taalkaart.

Symbool voor 'vergrendelbare' schakelaar op FR3- 
datakaart of FR3-taalkaart. (De FR3 negeert deze 
schakelaar.)

FR3 BABY-/KINDSLEUTEL

Bedoeld voor gebruik bij patiënten jonger dan 8 jaar of 
lichter dan 25 kg.

SYMBOOL BESCHRIJVING
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DRAADLOZE BLUETOOTH-MODULE

Draadloze Bluetooth-technologie.

Zorg dat uw vinger er niet tussen komt wanneer u de klep 
van het modulecompartiment voor draadloze technologie 
terugplaatst.

Dit apparaat voldoet aan de vereisten betreffende 
radiostraling van de FCC-regel onderdeel 15C.

Er is interferentie mogelijk in de buurt van apparatuur die 
is voorzien van dit symbool.

Voldoet aan het Technical Regulations Conformity 
Certificate of Specified Radio equipment in Japan 
(MPT-verordening nr. 37, 1981)

FR3 FAST RESPONSE-SET

Zakmasker.

Handschoenen.

Wegwerpscheermes.

Hulpverlenersschaar.

Absorberend doekje.

SYMBOOL BESCHRIJVING
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D SMART CPR

Via de parameter Eerst Reanimeren kunnen leidinggevende artsen bestaande of in 
ontwikkeling zijnde protocollen implementeren op de HeartStart FR3-
defibrillator (FR3). Momenteel omvatten sommige protocollen voor eerste hulp 
een reanimatieprotocol voordat de AED gebruikt wordt. Hoewel dit tijd biedt 
voor initiële reanimatie, is het apparaat niet bij de patiënt aangebracht en kan het 
dus geen gegevens verzamelen of de hulpverlener bijstaan met prompts of een 
initieel reanimatieprotocol tot de elektroden zijn aangebracht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat sommige slachtoffers van plotselinge 
circulatiestilstand − met name patiënten met VF-ritme met een lage amplitude of 
lage frequentie, kenmerkend voor langere stilstandtijden − soms geen profijt 
hebben van een initiële schok, en dat bij deze patiënten een protocol van 
reanimatie voorafgaand aan defibrillatie kan leiden tot een beter resultaat. 1-3

Daarom zullen sommige leidinggevende artsen er misschien de voorkeur aan 
geven de FR3 zo te configureren dat deze een initieel reanimatieprotocol 
verzorgt voordat defibrillatie plaatsvindt. Alvorens hiertoe te besluiten, dient 
de leidinggevende arts de algehele impact te overwegen die de geselecteerde 
instelling zal hebben op het hulpverleningssysteem voor plotselinge 
circulatiestilstand en de hulpverleners dienovereenkomstig op te leiden. 
Andere factoren waarmee rekening dient te worden gehouden, omvatten:

• Aanrijtijden

• Vaardigheid van de hulpverleners

• Belangrijkste protocollen en de tijd en kosten van opleiding

• Te verwachten wijzigingen in de hulpverleningsprotocollen

Op basis van deze overwegingen kan de leidinggevende arts de FR3 configureren 
volgens een van de volgende vier instellingen voor Eerst Reanimeren: UIT, 
SMART CPR AUTO1, SMART CPR AUTO2, en GEBRUIKER. Deze worden 
hieronder nader beschreven.

1 Wik L, Hansen TB, Fylling F, Steen T, Vaagenes P, Auestad B, Steen PA. Delaying 
defibrillation to give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-
hospital ventricular fibrillation: a random trial. JAMA 19 maart 2003. 289:11:1389-1395.

2 Cobb LA, Fahrenbruch CE, Walsh TR, Copass MK, Olsufka M, Breskin M, Hallstrom 
AP. The influence of cardiopulmonary resuscitation prior to defibrillation in patients 
with out-of-hospital ventricular fibrillation. JAMA, April 7, 1999, 281:13:1182-1188.

3 Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation after cardiac arrest: a 3-phase time-sensitive 
model. JAMA, 18 december 2002. 288:23:3035-3038.
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INSTELLING ‘UIT’

De instelling UIT betekent dat de FR3 geen initieel reanimatieprotocol verzorgt 
vóór defibrillatie van een schokbaar ritme. In dit geval raadt de FR3 zodra deze is 
aangesloten een onmiddellijke schok aan voor alle slachtoffers van plotselinge 
circulatiestilstand bij wie initieel een schokbaar ritme wordt geconstateerd — 
zelfs voor slachtoffers die voordeel zouden kunnen hebben van eerst reanimatie — 
voordat het apparaat een reanimatieprotocol verzorgt. Deze instelling weerspiegelt 
de werking van AED’s in het verleden, en is daarom de standaardinstelling van 
Eerst Reanimeren.

DE INSTELLINGEN 'SMART CPR AUTO1’ EN 'SMART CPR AUTO2’

De hulpverlener weet dikwijls niet of een patiënt voordeel zou kunnen hebben 
van eerst reanimatie dan wel eerst defibrillatie. Wanneer de FR3 wordt ingesteld 
op AUTO1 of AUTO2, analyseert de FR3 het initiële ritme van de patiënt en 
wordt het besluit tot toediening van een initiële schok of Eerst Reanimatie 
automatisch genomen. Op basis van een database met ECG-opnamen van 
daadwerkelijke reanimatiepogingen,* beoordeelt het SMART-reanimatiealgoritme 
de amplitude- en frequentiekarakteristieken van het initiële ECG — beide 
bekende predictors van het succes van schokken — en berekent deze de kans op 
herstel van spontane circulatie (return of spontaneous circulation; ROSC) na een 
defibrillatieschok. Als deze kans klein is, verzorgt de FR3 een reanimatieprotocol 
voordat defibrillatie plaatsvindt. Als de kans groot is, wordt er een advies tot 
onmiddellijke defibrillatie gegeven. In beide gevallen past het apparaat de tekst- en 
gesproken prompts aan naar behoefte.

WAARSCHUWING: De prestaties van de instellingen SMART CPR AUTO1 
en AUTO2 zijn niet vastgesteld bij patiënten die minder dan 25 kg wegen of 
jonger zijn dan 8 jaar. 

SMART CPR AUTO1. Zorgt voor onmiddellijke defibrillatie bij meer dan 90%† 
van de schokbare patiënten met een aanzienlijke kans op herstel van de spontane 
circulatie (minder dan 10% ondergaat eerst reanimatie). Van de schokbare 
patiënten voor wie herstel van de spontane circulatie onwaarschijnlijk is, krijgt 
meer dan 50% eerst reanimatie.

* Gegevens verzameld op basis van hartritmen bij volwassen slachtoffers van plotselinge 
circulatiestilstand in meerdere locaties en meerdere landen, zowel tijdens 
ziekenhuisopname als elders. De SMART reanimatiealgoritme is ontwikkeld op basis 
van VF-, polymorfe VT- en ventriculaire flutterritmen.

† Gebaseerd op waargenomen prestaties. Herstel van spontane circulatie werd 
vastgesteld op basis van diverse parameters, waaronder beoordeling van de patiënt, 
ECG-analyse en/of cardiografie van de impedantie van de patiënt.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS D-2
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SMART CPR AUTO2. Zorgt voor onmiddellijke defibrillatie bij meer dan 80%† 
van de schokbare patiënten met een aanzienlijke kans op herstel van de spontane 
circulatie (minder dan 20% ondergaat eerst reanimatie). Van de schokbare 
patiënten voor wie herstel van de spontane circulatie onwaarschijnlijk is, krijgt 
meer dan 60% eerst reanimatie.

WAARSCHUWING: De SMART reanimatiealgoritme kan gevoelig zijn voor 
artefacten in het ECG, inclusief pacemakerartefacten bij patiënten met een 
geïmplanteerde pacemaker.

DE INSTELLING 'GEBRUIKER'

De instelling GEBRUIKER biedt de hulpverlener de mogelijkheid om handmatig 
een reanimatieprotocol te initiëren door op de knop Reanimatie te drukken 
tijdens de eerste ritmeanalyse en schokcyclus, op basis van een protocol voor 
beoordeling van de patiënt of vaste orders van de leidinggevende arts. Op deze 
wijze kan de FR3 onmiddellijk bij de patiënt aangebracht worden en kan het 
apparaat gegevens verzamelen en de gebruiker er middels tekstprompts eraan 
herinneren dat de optieknop Reanimatie beschikbaar is. De hulpverlener drukt 
op de optieknop Reanimatie om een reanimatieprotocol te starten. De FR3 gaat 
door met ritmeanalyse, tenzij er op de optieknop Reanimatie wordt gedrukt.

Als de instelling voor ‘Eerst Reanimeren’ op de FR3 is ingesteld op GEBRUIKER, 
biedt de FR3 de hulpverlener de gelegenheid een reanimatieprotocol te initiëren 
voor alle patiënten. Bovendien is een knop Analyseren beschikbaar, zodat de 
hulpverlener een reanimatieprotocol kan afsluiten en de analyse opnieuw kan 
starten.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS D-3
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E NSA-HANDELING

De HeartStart FR3-defibrillator (FR3) heeft een parameter voor NSA-handeling 
waarmee leidinggevende artsen bestaande of in ontwikkeling zijnde protocollen 
kunnen implementeren met betrekking tot het gedrag van het apparaat tijdens 
de periode waarin de patiënt wordt verzorgd. Deze periode volgt na een NSA-
beslissing (geen schok aanbevolen). Tijdens deze periode kan de hulpverlener 
reanimatie op de patiënt toepassen of deze op een andere manier verzorgen.

De geselecteerde instelling voor NSA-handeling moet gebaseerd zijn op het niveau 
van het trainingsprogramma voor hulpverleners, het verwachte contextuele gebruik 
van de FR3 en de vereisten van plaatselijke protocollen. Alvorens hiertoe te 
besluiten, dient de leidinggevende arts de algehele impact te overwegen die de 
geselecteerde instelling zal hebben op het hulpverleningssysteem voor plotselinge 
circulatiestilstand en de hulpverleners dienovereenkomstig op te leiden.

De paramater NSA-handeling kan voor NSA-reanimatie of NSA bewaken 
worden geconfigureerd.

OPMERKING: De ECG-weergave van de FR3 dient niet voor diagnostiek of 
interpretatie van ST-segmenten.

INSTELLING ‘NSA-REANIMATIE’

Dit is de standaardinstelling voor NSA-handeling. Wanneer de FR3 op NSA-
reanimatie is ingesteld, wordt na elke NSA-beslissing (geen schok aanbevolen) 
een periode voor patiëntverzorging door de FR3 ingesteld.

• De duur van de periode voor patiëntverzorging is gebaseerd op de 
geconfigureerde NSA-reanimatieduur volwassene of NSA-reanimatieduur 
baby's/kind.

OPMERKING: De FR3 voert tijdens de periode voor patiëntverzorging geen 
achtergrondbewaking uit. Aan het einde van de periode keert de FR3 
automatisch terug naar ritmeanalyse, tenzij de gebruiker op een knop heeft 
gedrukt, zoals hieronder is beschreven.

Als de FR3 is ingesteld op NSA-reanimatie, kan NSA-reanimatiebegeleiding 
tijdens de periode voor patiëntverzorging worden ingesteld op ALTIJD of 
GEBRUIKER, de standaardinstelling.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS E-1
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INSTELLING ‘NSA-REANIMATIEBEGELEIDING - GEBRUIKER’

Dit is de standaard reanimatiebegeleidingsinstelling voor NSA-reanimatie. Deze 
instelling is bedoeld voor gebruik in systemen waarbij het de hulpverlener is 
toegestaan te bepalen of reanimatiebegeleiding nodig is tijdens de periode voor 
patiëntverzorging.

• Als de metronoom is ingesteld op AAN: Op de FR3 komt automatisch een 
optieknop Reanimatie* beschikbaar gedurende de eerste 30 seconden van de 
periode voor patiëntverzorging.

• Na het gesproken bericht dat geen schok wordt aanbevolen, vraagt de FR3 
de hulpverlener om op de knop te drukken zodat reanimatie kan worden 
gestart.

• Als de hulpverlener op de optieknop Reanimatie drukt terwijl deze actief is, 
start de FR3 het geconfigureerde NSA-reanimatieprotocol (op basis van de 
geconfigureerde NSA-reanimatieduur volwassene of NSA-reanimatieduur 
baby's/kind) en laat voor elke compressie een metronoomtik horen.

Als de hulpverlener niet op de optieknop Reanimatie drukt terwijl deze actief is, 
omdat hij/zij bepaalt dat reanimatie niet nodig is of liever reanimatie toepast 
zonder de metronoom, worden de metronoomtikken niet beschikbaar gesteld. 
Als de optieknop Analyseren is ingesteld op AAN (geen standaardinstelling):

• De knop Analyseren komt automatisch beschikbaar voor de volledige duur van de 
periode voor patiëntverzorging, tenzij NSA-handeling is ingesteld op NSA bewaken 
(zie verderop).

• De knop Analyseren is beschikbaar tijdens NSA-reanimatie of NSA bewaken als de 
opties Reanimatie of Bewaken eerst zijn geselecteerd. 

INSTELLING ‘NSA-REANIMATIEBEGELEIDING - ALTIJD’

Deze instelling is bedoeld ter ondersteuning van plaatselijke protocollen waarvoor 
toediening van reanimatie na elke NSA-beslissing (geen schok aanbevolen) altijd 
vereist is. Indien geconfigureerd voor NSA-reanimatiebegeleiding - Altijd:

Na het bericht dat geen schok wordt aanbevolen, wordt door de FR3 
onmiddellijk het geconfigureerde NSA-protocol gestart met de metronoom 
(indien geconfigureerd). Als de optieknop Analyseren is ingesteld op AAN:

• De knop is beschikbaar gedurende de volledige periode van het NSA-
reanimatieprotocol.

• Als de hulpverlener op een willekeurig moment op de optieknop Analyseren drukt, 
wordt het NSA-reanimatieprotocol door de FR3 beëindigd en wordt analyse 
van het hartritme gestart.

* De parameter voor de optieknop Reanimatie, welke wordt beschreven op pagina 6-7, 
geldt niet voor instellingen voor NSA-handeling.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS E-2
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INSTELLING ‘NSA BEWAKEN’

Deze instelling is bedoeld voor gebruik in systemen waarbij het opgeleide 
hulpverleners, met goedkeuring van een leidinggevende arts, is toegestaan het FR3 
ECG-model te gebruiken voor de beoordeling van patiënten die een verhoogd 
risico op een levensbedreigend cardiaal event lopen. De instelling NSA bewaken 
stelt de hulpverlener in staat om desgewenst de FR3 achtergrondbewaking te laten 
uitvoeren na een NSA-beslissing (geen schok aanbevolen). Hierdoor kan de patiënt 
gedurende een relatief lange periode, bijvoorbeeld tijdens vervoer van de patiënt 
of in een vliegtuig, worden beoordeeld.

• Wanneer de FR3 is ingesteld op NSA bewaken, wordt bij een NSA-beslissing 
(geen schok aanbevolen) een periode voor patiëntverzorging door de FR3 
ingesteld. Gedurende deze periode kan ook de optieknop Bewaken worden 
gebruikt. De duur van de periode voor patiëntverzorging is gebaseerd op de 
geconfigureerde NSA-reanimatieduur volwassene of NSA-reanimatieduur 
baby's/kind.

Als metroonoominstelling AAN is, gebeurt het volgende: 

• Op de FR3 komt een optieknop Reanimatie beschikbaar gedurende de eerste 
30 seconden van de periode voor patiëntverzorging.*

• Na het gesproken bericht dat geen schok wordt aanbevolen, vraagt de FR3 
de hulpverlener om op de knop te drukken zodat reanimatie kan worden 
gestart.

• Als de hulpverlener op de optieknop Reanimatie drukt terwijl deze actief is, 
wordt de periode voor patiëntverzorging door de FR3 beëindigd en wordt 
het geconfigureerde NSA-reanimatieprotocol gestart en laat de FR3 ook een 
metronoomtik horen voor elke compressie.

Als de hulpverlener niet op de optieknop Reanimatie drukt terwijl deze actief is 
of liever reanimatie toepast zonder de metronoom, worden de 
metronoomtikken niet beschikbaar gesteld. Als de hulpverlener tijdens de 
periode voor patiëntverzorging op de optieknop Bewaken drukt:

• De patiëntverzorging wordt door de FR3 beëindigd en continue 
achtergrondbewaking met een actieve optieknop Reanimatie voor de 
bewakingsperiode wordt gestart. 

OPMERKING: De optieknop Reanimatie wordt actief zodra op de knop 
Bewaken wordt gedrukt en blijft gedurende de NSA-bewakingsmodus actief.

* De aparte parameter voor de optieknop Reanimatie geldt niet voor instellingen voor 
NSA-handeling.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS E-3
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• Als de elektroden losraken of slecht contact maken, wordt de modus NSA 
bewaken afgesloten en worden er prompts weergegeven om de elektroden 
te bevestigen.

• Als de FR3 een mogelijk schokbaar ritme tijdens de NSA-bewakingsmodus 
waarneemt, laat de FR3 één waarschuwingstoon horen. Vervolgens wordt de 
NSA-bewakingsmodus beëindigd en wordt ritmeanalyse door de FR3 gestart. 

• Als de FR3 15 seconden aan artefacten detecteert, wordt de hulpverlener 
zonodig gevraagd op de knop Reanimatie te drukken ten einde te beginnen 
met de reanimatie.

• Als gedurende 60 seconden een artefact wordt gedetecteerd, wordt 
ritmeanalyse gestart.

• Als het ECG-scherm voor het FR3 ECG-model is ingeschakeld, geeft de FR3 
tijdens de achtergrondbewaking zowel het ECG als de hartfrequentie van de 
patiënt weer. 

• Als de bewaakte hartfrequentie onder 30 slagen per minuut daalt, vraagt de 
FR3 de patiënt te controleren en zonodig op de knop Reanimatie te drukken 
om te beginnen met de reanimatie. Als de hulpverlener op de optieknop 
Reanimatie drukt, wordt de NSA-bewakingsmodus door de FR3 beëindigd en 
wordt het geconfigureerde NSA-reanimatieprotocol gestart.

Als de optieknop Analyseren is ingesteld op AAN:

• De knop is beschikbaar gedurende de volledige periode van de NSA-
bewakingsmodus.

• Als de hulpverlener op een willekeurig moment op de optieknop Analyseren drukt, 
wordt de NSA-bewakingsmodus door de FR3 beëindigd en wordt analyse 
van het hartritme gestart.
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F MODUS GEVORDERD

De HeartStart FR3-defibrillator (FR3) heeft een modus gevorderd waarmee 
hulpverleners die daartoe zijn opgeleid, het geprogrammeerde protocol van de 
FR3 kunnen opheffen en de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor 
bepaalde aspecten van de door de FR3 gebruikte bedieningsreeks voor 
behandeling van de patiënt.

De FR3 kan zodanig worden geconfigureerd dat de functies voor analyse en 
(alleen bij het FR3 ECG-model 861389) het opladen voor het schokken, 
handmatig kunnen worden bediend. Zoals beschreven in Hoofdstuk 6, 
‘Configuratie’, moet de standaardfabrieksconfiguratie van de FR3 worden 
gewijzigd om toegang tot functies van de modus gevorderd te bieden.

LET OP: Wijziging van de standaardfabrieksconfiguratie van de FR3 kan de 
werking beïnvloeden en moet met goedkeuring van de leidinggevende arts 
worden verricht. Tijdens de training van de gebruikers moet speciaal worden 
stilgestaan bij de veranderingen in de werking van het apparaat die het gevolg 
zijn van wijzigingen van de standaardinstellingen.

LET OP: De functie Handmatig opladen van de modus gevorderd van de FR3 
dient uitsluitend voor gebruik door daartoe gemachtigde gebruikers die specifiek 
zijn opgeleid in het herkennen van hartritmen en in defibrillatietherapie met 
behulp van manueel opladen en het toedienen van schokken. Zie pagina 5-5, 
‘voorzorgsmaatregelen voor bewaking’.

De functies van de modus gevorderd zijn met name handig voor organisaties met 
hulpverleners die een opleiding in basale reanimatie (BLS, ofwel Basic Life 
Support) hebben genoten en met hulpverleners met een meer omvattende 
opleiding die een diploma in voortgezette reanimatie (ALS, ofwel Advanced Life 
Support) kunnen hebben. In dergelijke situaties kan de leidinggevende arts een 
tweelagig hulpverleningssysteem instellen. De FR3 is specifiek ontworpen met 
verschillende productfuncties die voor de twee typen hulpverlener geschikt zijn.

In een scenario waar een BLS-hulpverlener als eerste bij de plaats van het voorval 
aankomt, is hij of zij opgeleid om de patiënt onmiddellijk te behandelen – 
bijvoorbeeld om te controleren op ademhaling en reacties, om de 
defibrillatorelektroden aan te brengen en om de tekstprompts en gesproken 
prompts te volgen die door de FR3 in de automatische modus (AED-modus) 
worden gegeven. Wanneer een in ALS opgeleide hulpverlener arriveert, geeft de 
BLS-hulpverlener de behandeling van de patiënt over aan de hoger opgeleide 
hulpverlener.
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Omdat deze hulpverleners van de tweede laag een gevorderde opleiding hebben 
genoten en klinische vaardigheden hebben ontwikkeld, is het mogelijk dat zij 
gemachtigd zijn om de functies voor analyse en opladen van de modus gevorderd 
van de FR3 op te roepen. Verder kan, wanneer de FR3 is geconfigureerd voor de 
modus gevorderd, de herhalingsfrequentie voor prompts voor patiëntverzorging 
ook worden ingesteld op een van drie mogelijke waarden.

OPMERKING: Wanneer de secundaire taal is ingeschakeld in een apparaat 
waarop de tweetalige optie wordt gebruikt, blijft de secundaire taal in 
gebruik wanneer de optie geavanceerd wordt ingeschakeld. Als u naar de 
hoofdtaal wilt overschakelen, drukt u tweemaal op de aan/uit-knop om de 
FR3 opnieuw op te starten, selecteert u de taal en selecteert u vervolgens 
de handmatige modus.

DE FUNCTIE HANDMATIG ANALYSEREN GEBRUIKEN

De functie handmatig analyseren is beschikbaar op het FR3-tekstmodel 861388 
als de parameter Gebruik modus gevorderd wordt ingesteld op ANALYSEREN 
en op het FR3 ECG-model 861389 als de parameter Gebruik modus gevorderd 
wordt ingesteld op ANALYSEREN of OPLADEN.

Om de modus gevorderd op te roepen tijdens gebruik van een FR3 waarop die 
functie geactiveerd is, controleert u eerst of de elektroden bij de patiënt zijn 
aangebracht. Vervolgens drukt u tegelijkertijd op de optieknoppen links en rechts.

Het hoofdscherm van de MODUS 
GEVORDERD wordt vervolgens 
weergegeven met de verstreken tijd sinds 
het begin van het gebruik, het totale 
aantal schokken sinds het apparaat is 
ingeschakeld en (alleen op het FR3 ECG-
model) de huidige hartfrequentie (indien 
beschikbaar). De optieknop links heeft 
het label ANALYSEREN. Verder worden 
bij het FR3 ECG-model 861389 op het 
scherm eveneens de hartfrequentie en het ECG van de patiënt weergegeven, 
zelfs als het apparaat niet is geconfigureerd voor ECG in de AED-modus. 
De AED begint onmiddellijk met achtergrondbewaking van het hartritme.

Behandel patiënt

Analyseren

### ## ##:##
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OPMERKING: Als door de FR3 bij een patiënt een hartfrequentie van 
minder dan 30 slagen per minuut wordt gedetecteerd, vraagt een gesproken 
prompt om de patiënt te controleren. Zo lang deze lage hartfrequentie blijft 
aanhouden, wordt deze prompt herhaald met de geconfigureerde 
herhalingsfrequentie voor gevorderd gebruik. Als door de FR3 een 
pacemaker wordt gedetecteerd, wordt de waarschuwing PACEMAKER 
GEDETECTEERD weergegeven. Pacemakerartefacten worden weergegeven 
op het FR3 ECG-model. Op het FR3 ECG-model en het FR3-tekstmodel is 
het FR3-ritmeanalysealgoritme ontworpen om pacemakerartefacten uit het 
signaal te verwijderen voor analyse. Vanwege de verschillen tussen 
pacemakertherapieën kunnen artefacten evenwel niet altijd worden 
verwijderd.

U kunt op elk moment op de optieknop ANALYSEREN drukken om ritmeanalyse 
te starten. Als de FR3 tijdens de bewaking een schokbaar ritme detecteert, geeft 
een gesproken prompt aanwijzingen om op de knop ANALYSEREN te drukken. 
Zo lang het schokbare ritme blijft aanhouden, wordt deze prompt herhaald met de 
geconfigureerde herhalingsfrequentie voor gevorderd gebruik.

LET OP: Als u niet op de optieknop ANALYSEREN drukt wanneer daarom wordt 
gevraagd, voert de FR3 geen analyse uit en worden geen prompts gegeven als 
een schok wordt geadviseerd. Het is belangrijk dat u begrijpt dat het gebruik 
van de modus gevorderd inhoudt dat u de verantwoordelijkheid voor deze 
functie op u neemt.

Zodra de analyse begint, wordt u 
gewaarschuwd de patiënt niet aan te 
raken. 

Als de ritmeanalyse het resultaat Geen 
schok aanbevolen heeft, geeft de FR3 aan 
dat er geen schok wordt aanbevolen. 
Vervolgens wordt het hoofdscherm van 
de MODUS GEVORDERD opnieuw 
weergegeven en wordt de bewaking van 
het hartritme van de patiënt voortgezet.
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Als de ritmeanalyse resulteert in het 
besluit om een schok aan te bevelen, 
wordt de instructie gegeven om de 
ruimte rondom de patiënt vrij te houden 
en worden prompts Schok aanbevolen 
weergegeven. Als het laden is voltooid, 
klinkt een constante toon en wordt u 
gevraagd op de knipperende oranje 
schokknop te drukken.* 

Als de FR3 tijdens het opladen bepaalt dat het hartritme is veranderd in een niet-
schokbaar ritme, wordt de schok automatisch afgebroken. Een gesproken 
prompt meldt dat de schok is geannuleerd en dat geen schok wordt aanbevolen, 
waarna het hoofdscherm van de MODUS GEVORDERD wordt weergegeven.

Na toediening van de schok keert de FR3 terug naar het scherm van de MODUS 
GEVORDERD en blijft hij het hartritme van de patiënt bewaken.

Om terug te keren naar de normale werking van de AED-modus zet u de FR3 uit 
en weer aan door tweemaal op de aan/uit-knop te drukken.

DE FUNCTIE HANDMATIG OPLADEN GEBRUIKEN 
(ALLEEN 861389)

De functie Manueel opladen is alleen beschikbaar in het FR3 ECG-model 861389 
wanneer de parameter Gebruik modus gevorderd is ingesteld op OPLADEN.

Om de modus gevorderd op te roepen tijdens gebruik van een FR3 die hiervoor 
is geconfigureerd, controleert u eerst of de elektroden bij de patiënt zijn 
aangebracht en drukt u vervolgens tegelijkertijd op de optieknoppen links en 
rechts.

* Als u op de aan/uit-knop drukt wanneer de FR3 een schok heeft aanbevolen en heeft aangegeven 
dat u op de knipperende oranje schokknop moet drukken, geeft een gesproken prompt de 
aanwijzing ‘Druk op de oranje schokknop, anders wordt het apparaat ontladen’. Deze prompt 
wordt herhaaldelijk weergegeven gedurende 30 seconden, waarna de FR3 ‘Schokknop is niet 
ingedrukt. Behandel patiënt’ zegt. Op dit moment kunt u de FR3 desgewenst uitschakelen.
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Het hoofdscherm van de modus 
gevorderd wordt dan weergegeven met 
het ECG van de patiënt, de verstreken 
tijd sinds het begin van het gebruik, het 
totale aantal schokken sinds het apparaat 
is ingeschakeld en de huidige 
hartfrequentie (indien beschikbaar). Het 
ECG wordt weergegeven, zelfs als deze 
parameter op UIT is ingesteld. De 
optieknoppen links en rechts zijn gelabeld 
met ANALYSEREN respectievelijk HANDMATIG. 

U kunt op de optieknop ANALYSEREN drukken om ritmeanalyse te starten. Als 
de FR3 tijdens de bewaking een schokbaar ritme detecteert, geeft een gesproken 
prompt aanwijzingen om op de knop ANALYSEREN te drukken. Zo lang het 
schokbare ritme blijft aanhouden, wordt deze prompt herhaald met de 
geconfigureerde herhalingsfrequentie voor gevorderd gebruik.

OPMERKING: Als door de FR3 bij een patiënt een hartfrequentie van 
minder dan 30 slagen per minuut wordt gedetecteerd, vraagt een gesproken 
prompt om de patiënt te controleren. Zo lang deze lage hartfrequentie blijft 
aanhouden, wordt deze prompt herhaald met de geconfigureerde 
herhalingsfrequentie voor gevorderd gebruik. Als door de FR3 een 
pacemaker wordt gedetecteerd, wordt de waarschuwing PACEMAKER 
GEDETECTEERD weergegeven. Pacemakerartefacten worden weergegeven 
op het FR3 ECG-model. Op het FR3 ECG-model en het FR3-tekstmodel is 
het FR3-ritmeanalysealgoritme ontworpen om pacemakerartefacten uit het 
signaal te verwijderen voor analyse. Vanwege de verschillen tussen 
pacemakertherapieën kunnen artefacten evenwel niet altijd worden 
verwijderd.

Als u de handmatige initiatie van het 
opladen voor de afgifte van een schok 
wilt inschakelen, drukt u op de optieknop 
MANUEEL. Een gesproken prompt 
bevestigt de keuze en op het scherm 
wordt een optieknop OPLADEN 
weergegeven.

Observeer het weergegeven ECG. Als u 
concludeert dat een schok vereist is, 
drukt u op de optieknop OPLADEN. De FR3 wordt onmiddellijk opgeladen om 
een schok toe te dienen.

Behandel patiënt

###

Analyseren Handmatig

## ##:##
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Zodra het opladen begint, geeft de FR3 
aan dat het apparaat bezig is met opladen 
en wordt de instructie gegeven om de 
ruimte rondom de patiënt vrij te houden. 
Tijdens het opladen geeft de FR3 
onderbroken tonen. Als volgens uw 
deskundig oordeel een schok niet vereist 
is, kunt u op de optieknop ONTLADEN 
drukken om de defibrillator te ontladen 
en over te gaan op ritmeanalyse.

Als het opladen is voltooid geeft de FR3 
een constante toon. Het schermbericht 
verandert in OPGELADEN en het lampje 
van de schokknop knippert. Druk op de 
schokknop om de schok toe te dienen. 
Als volgens uw deskundig oordeel een 
schok niet vereist is, kunt u op de 
optieknop ONTLADEN drukken om de 
defibrillator te ontladen en over te gaan 
op ritmeanalyse.

LET OP: Als u na de desbetreffende prompt niet binnen 30 seconden op de 
knipperende schokknop drukt, wordt de FR3 automatisch intern ontladen en 
wordt geen schok gegeven. Er wordt een gesproken prompt weergegeven 
met het bericht dat de schokknop niet is ingedrukt en het hoofdscherm van 
de MODUS GEVORDERD wordt opnieuw weergegeven.

OPMERKING: U kunt de FR3 niet uitschakelen wanneer het apparaat u een 
prompt geeft om een schok toe te dienen.*

Na toediening van een schok keert de FR3 terug naar het initiële scherm van de 
MODUS GEVORDERD. Om terug te keren naar de normale werking van de 
AED-modus zet u de FR3 uit en weer aan door tweemaal op de aan/uit-knop te 
drukken.

* Als u op de aan/uit-knop drukt wanneer de FR3 is opgeladen om een schok te geven en heeft 
aangegeven dat u op de knipperende oranje schokknop moet drukken, geeft een gesproken 
prompt de aanwijzing ‘Druk op de schokknop, anders wordt het apparaat ontladen’. Deze 
prompt wordt herhaaldelijk weergegeven totdat de schokknop wordt ingedrukt of 30 seconden 
zijn verstreken, waarna de FR3 ‘Schokknop is niet ingedrukt. Behandel patiënt’ zegt. Op dit 
moment kunt u de FR3 desgewenst uitschakelen.
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G SPECIFICATIES

De specificaties voor de HeartStart FR3-defibrillator (FR3) in dit hoofdstuk zijn van 
toepassing op het FR3 ECG-model 861389 en het FR3-tekstmodel 861388, tenzij 
anders wordt aangegeven. Nadere informatie kunt u online vinden in de Technical 
Reference Manual voor de FR3 op het adres www.philips.com/productdocs.

SPECIFICATIES VAN DE FR3

FYSIEKE GEGEVENS

OMGEVINGSGEGEVENS

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Afmetingen 6,9 cm hoog x 13,5 cm breed x 22,1 cm diep.

Gewicht 1,6 kg met een FR3-batterij voor klinisch gebruik.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Temperatuur 
en relatieve 
vochtigheids-
graad

Gebruik (batterij geplaatst, elektroden aangesloten): 0 °C tot 50 °C; 
5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend).
Stand-by/opslag (batterij geplaatst en defibrillatorelektroden vooraf 
aangesloten): 0 °C tot 50 °C; 10% tot 75% relatieve vochtigheid 
(niet-condenserend).
Transport: -20 °C tot 60 °C; 0% tot 85% relatieve vochtigheid 
(niet-condenserend) gedurende maximaal 2 dagen, daarna maximaal 
65% relatieve vochtigheid.

Hoogte Voldoet aan IEC 60601-1:5.3 [1.013 tot 572 mbar (hPa), equivalent 
voor luchtdruk van 0 tot 15.000 voet; 0 tot 4.572 meter].

Tolerantie 
voor vallen/
schokken/
verkeerde 
behandeling

Voldoet aan MIL-810F 516.5, Procedure IV (na val in stand-by van 
1,0 meter op elke rand, hoek of oppervlak).

Trilling Voldoet aan MIL-810F 514.5C-17.

Verzegeling Voldoet aan IEC529 klasse IP55 met batterij geïnstalleerd.

ESD/EMI Zie Bijlage H, ‘Aanvullende technische gegevens’.

EMI - Vliegtuig Voldoet aan RTCA/DO-160E:2004 sectie 20 (categorie D - 
uitgestraalde immuniteit, categorie K - uitgevoerde immuniteit) en 
sectie 21 (categorie M - opladen).
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DEFIBRILLATOR

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Laadregeling Geregeld door SMART-analyse voor automatische bediening. 
Kan worden geprogrammeerd op manueel starten met de modus 
gevorderd van de 861389.

Timing van de 
schokcyclus

Zie pagina H-5, ‘Timing van de schokcyclus’.

Indicator 
‘Oplading 
voltooid’

Oranje schokknop knippert, de FR3 laat een constante toon horen 
en de gebruiker wordt gevraagd een schok af te geven.

Curve-
parameter

Dubbelfasig afgeknot exponentieel.
De curveparameters worden 
automatisch ingesteld als functie van 
de defibrillatie-impedantie van de 
patiënt. In het diagram rechts is D de 
duur van fase 1 en E de duur van fase 
2 van de golfvorm, is F de vertraging 
tussen de fasen (500 μs) en is lp de 
piekstroom.
De FR3 dient schokken toe om impedanties van 25 tot 180 ohm 
te laden. De duur van elke fase van de curve wordt dynamisch 
aangepast op grond van de geleverde lading, teneinde voor de 
variaties in de impedantie van de patiënt te compenseren, zoals 
hieronder afgebeeld:

Defibrillatie bij volwassenen

Laadweerstand 
(Ω)

Duur fase 1 
(ms)

Duur fase 2 
(ms)

Piekstroom 
(A)

Afgege-
ven ver-

mogen (J)
25  2,8  2,8  55,2  128
50  4,5  4,5  32,3  150
75  6,3  5,0  22,8  155
100  8,0  5,3  17,6  157
125  9,7  6,4  14,4  159
150  11,5  7,7  12,1  160
175  12,0  8,0  10,5  158

Defibrillatie bij kinderen 
(met 989803150031 FR3 baby-/kindsleutel)

Laadweerstand 
(Ω)

Duur fase 1 
(ms)

Duur fase 2 
(ms)

Piekstroom 
(A)

Afgege-
ven ver-

mogen (J)
25  2,8 2,8  32,0  43,4
50 4,5 4,5 18,7 50,2
75 6,3 5,0 13,2 51,8
100  8,0  5,3  10,2  52,4
125  9,0  6,0  8,3  52,3
150  9,0  6,0  7,0  50,2
175  9,0  6,0  6,1  48,1

OPMERKING: De vermelde waarden zijn nominaal.

tijd (ms)

st
ro

om
 (

A
)
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ECG-ANALYSESYSTEEM

Ontladen 
(AED-modus)

Wanneer de FR3 is geladen, dumpt hij de lading:
• als het hartritme van de patiënt in een niet-schokbaar ritme verandert;
• als er niet binnen 30 seconden na het opladen van de FR3 een 

schok wordt toegediend;
• als er op de reanimatieknop wordt gedrukt (als deze geactiveerd is);
• als er op de aan/uit-knop wordt gedrukt om de FR3 uit te zetten;
• als de ritmeanalyse 45 seconden heeft geduurd maar geen 

beslissing over een schok kan worden genomen door artefacten;
• als de batterij bijna leeg is;
• als de defibrillatorelektroden van de patiënt worden verwijderd of 

de stekker van de elektroden uit de FR3 wordt getrokken;
• als de baby-/kindsleutel is geplaatst.

Ontladen 
(modus 
gevorderd)

Indien geladen wordt de FR3 ontladen als aan een van de voorwaarden 
voor het ontladen van de AED (hierboven) wordt voldaan of:
• als er op de aan/uit-knop wordt gedrukt om de FR3 uit te zetten;
• er niet binnen 30 seconden na het opladen een schok wordt 

toegediend;
• als er op de knop manueel ontwapenen wordt gedrukt;
• als de defibrillatorelektroden van de patiënt worden verwijderd of 

de stekker van de elektroden uit de FR3 wordt getrokken;
• als bij de analyse in de modus gevorderd het hartritme van de 

patiënt in een schokbaar ritme verandert.

Schoktoedie-
ningsvector

Via defibrillatorelektroden in anterieur-anterieur configuratie 
(afleiding II) of voor baby's en kinderen met een gewicht van minder 
dan 25 kg of jonger dan 8 jaar, via defibrillatorelektroden in de 
anterieur-posterieur configuratie.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Functie Beoordeelt de impedantie van de defibrillatorelektroden voor een 
juist contact met de huid van de patiënt en beoordeelt het ECG-
ritme en de kwaliteit van het signaal om vast te stellen of een schok 
dient te worden aanbevolen.

Protocollen Volgt vooraf geprogrammeerde instellingen om te voldoen aan de 
plaatselijke richtlijnen voor EMS of aan de medische protocollen. 
De instellingen kunnen worden gewijzigd met de instellingsopties.

Schokbare 
ritmen

Ventrikelfibrillatie (VF) en sommige vormen van ventrikeltachycardie, 
waaronder ventrikelflutter en polymorfe ventrikeltachycardie (VT). 
De FR3 gebruikt diverse parameters om te bepalen of een ritme 
schokbaar is.
OPMERKING: Omwille van de veiligheid van de patiënt worden 
bepaalde ritmen met zeer lage amplitude of lage frequentie soms 
niet geïnterpreteerd als schokbare VF-ritmen. Ook is het mogelijk 
dat bepaalde VT-ritmen niet als schokbare ritmen kunnen worden 
geïnterpreteerd. Reanimatiefrequenties die aanzienlijk hoger zijn dan 
honderd compressies per minuut, kunnen een onjuiste of vertraagde 
analyse door de FR3 tot gevolg hebben.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES
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ECG-ANALYSEPRESTATIE

Asystolie Bij detectie van asystolie geeft de FR3 een reanimatieprompt met 
geprogrammeerde intervallen.

Detectie van 
pacemaker

Pacemakerartefacten worden weergegeven op het FR3 ECG-model. 
Op het FR3 ECG- en FR3 tekstmodel is het FR3-ritmeanalysealgoritme 
ontworpen om pacemakerartefacten uit het signaal te verwijderen voor 
analyse. Vanwege de verschillen tussen pacemakertherapieën kunnen 
artefacten evenwel niet altijd worden verwijderd. Na het detecteren 
van een pacemaker wordt in de modus gevorderd de waarschuwing 
PACEMAKER GEDETECTEERD weergegeven door de FR3.

RITMEKLASSE
ECG-TEST* 
MONSTER-
GROOTTE

* Uit de ECG-ritmedatabases van Philips Medical Systems.

VOLDOET AAN AHA-AANBEVELINGEN† 
VOOR DEFIBRILLATIE BIJ VOLWASSENEN

† Speciale eenheid voor AED van de American Heart Association (AHA), subcomité over 
veiligheid en doeltreffendheid. Automatic External Defibrillators for Public Access Use: 
Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, 
Incorporation of New Waveforms, and Enhancing Safety. Circulation 1997;95:1677-1682.

WAARGENOMEN 
PRESTATIES

90%, EENZIJDIGE 
PRESTATIES ONDER-

STE BETROUW-
BAARHEIDSGRENS

Schokbaar ritme – 
ventrikelfibrillatie

300 gevoeligheid >90%
(voldoet aan vereiste 

AAMI DF80.)

(87%)

Schokbaar ritme – 
ventrikeltachy-
cardie

100 gevoeligheid >75%
(voldoet aan vereiste 

AAMI DF80.)

(67%)

Niet-schokbaar 
ritme – normaal 
sinusritme

300 specificiteit >99%
(voldoet aan vereiste 

AAMI DF80) 

(97%)

Niet-schokbaar 
ritme – asystolie

100 specificiteit >95%
(voldoet aan vereiste 

AAMI DF80)

(92%)

Niet-schokbaar 
ritme – Alle 
andere niet-
schokbare 
ritmen‡

‡ Supraventriculaire tachycardie (SVT) maakt specifiek deel uit van de klasse niet-schokbare ritmes, 
conform de AHA-aanbevelingen† en AAMI-norm DF80.

450 specificiteit >95%
(voldoet aan vereiste 

AAMI DF80)

(88%)

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-4



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

ST
E

M
S

SCHERM

BEDIENINGSORGANEN EN SIGNALERING

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Bewaakte 
ECG-afleiding

De ECG-informatie wordt ontvangen door de defibrillatorelektroden 
in de positie anterieur-anterieur (afleiding II) of in de positie anterieur-
posterieur. (Alleen weergegeven op FR3 ECG-model 861389.)
OPMERKING: De ECG-weergave van de FR3 dient niet voor 
diagnostiek of interpretatie van ST-segmenten.

Schermtype en 
resolutie

Hogeresolutie LCD-kleurenscherm.

Afmetingen 
van het 
scherm

72 mm breed x 54 mm hoog.

Zwaaisnelheid 
(uitsluitend 
861389)

18 mm/s nominaal.

ECG-
weergave

Segmenten van 4 seconden weergegeven (uitsluitend 861389).

Frequentieres-
ponsie (band-
breedte)

Niet-diagnostische ritmemonitor 1 Hz tot 30 Hz (–3 dB), nominaal.

Gevoeligheid 9 mm/mV nominaal.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Scherm Hogeresolutie LCD-kleurenscherm. Geeft tekstberichten, 
statusberichten en ECG-segmenten van 4 seconden weer 
(uitsluitend bij model 861389).

Bedienings-
organen

Aan/uit-toets
Schokknop
Optieknoppen

Sensoren FR3-waarschuwing als:
• de systeemtas is geopend;
• de baby-/kinderselutel is geïnstalleerd;
• de connector van de behandelingselektroden of 

trainingselektroden is ingestoken.

LED-
indicators

Klaar-lampje knippert om aan te geven dat het apparaat klaar is voor 
gebruik.
LED met stekkerbus, knippert om de plaats van de stekker aan te 
duiden. (De LED wordt bedekt wanneer de stekker van de 
defibrillatorelektroden naar behoren is ingestoken.)
De LED van de schokknop knippert wanneer de defibrillator is 
opgeladen.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-5
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SPECIFICATIES VOOR ACCESSOIRES

989803150161 BATTERIJEN VOOR KLINISCH GEBRUIK BATTERIJ

Luidspreker Geeft gesproken prompts en tonen (het volume is instelbaar via het 
instellingsscherm).

Pieper Kwettert om de gebruiker te waarschuwen bij problemen, 
bijvoorbeeld als de zelftest mislukt is.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Type batterij Lithiummangaandioxide. Wegwerp, lange levensduur primaire cel.

Capaciteit 12 VDC, 4,7 Ah. Voor een nieuwe batterij, bewaard bij 25 °C, 
batterijprestaties.

Batterijpresta-
ties

Indicatie Batterij bijna leeg
• Geconfigureerd voor NSA-bewaking: 12 uur bedrijfstijd.
• Geconfigureerd voor NSA-reanimatie: 7,5 uur bedrijfstijd.
• Standaardaantal schokken: 300 schokken
• Minimale resterende capaciteit na waarschuwing Batterij bijna 

leeg: 9 schokken, 15 minuten bedrijfstijd.

Levensduur in 
stand-by na 
installatie

Minimaal 3 jaar indien bewaard in stand-by-omgevings-
omstandigheden (batterij geïnstalleerd, FR3 niet gebruikt).

Statusindicato-
ren voor 
geplaatste 
batterij

De batterijstatus wordt bij het afsluiten weergegeven op het 
statusscherm van de FR3.
Als daartoe aanleiding is, worden tijdens het gebruik tekstprompts 
en/of gesproken prompts weergegeven.

Temperatuur en 
relatieve voch-
tigheidsgraad

Gebruik: 0 °C tot 50 °C;
5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend).
Stand-by/opslag: 0 °C tot 50 °C; 10% tot 75% relatieve vochtigheid 
(niet-condenserend).
Transport: -20 °C tot 60 °C; 0% tot 85% relatieve vochtigheid 
(niet-condenserend) gedurende maximaal 2 dagen, daarna 
maximaal 65% relatieve vochtigheid.

Beperkingen die 
gelden voor de 
batterij

Mag onder geen beding geladen, kortgesloten, doorboord, 
vervormd, verbrand, of tot boven 60 °C verhit worden; inhoud 
mag niet nat worden. Verwijder de batterij als deze leeg is.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-6
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989803150191 OPLAADBARE TRAININGSBATTERIJ

861394 BATTERIJLADER

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Type batterij Lithiumion, oplaadbaar, kan alleen met batterijlader 861394 worden 
opgeladen.

Capaciteit 10,8 VDC, 4,5 AH, standaard. Bij 25 °C biedt een volledig opgeladen 
batterij 4 uur bedrijfstijd.

Benodigde tijd 
voor volledig 
opladen

3 uur.

Temperatuur 
en relatieve 
vochtigheids-
graad

Gebruik: 0° to 40° C
Stand-by/opslag: 0 °C tot 40 °C.
Transport: -20 °C tot 60 °C; 0% tot 85% relatieve vochtigheid 
(niet-condenserend) gedurende maximaal 2 dagen, daarna maximaal 
65% relatieve vochtigheid.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Alleen voor gebruik met de oplaadbare trainingsbatterij 
989803150191 voor de FR3.

Stroom-
vereisten

100 V a.c. tot 240 V a.c., 47 Hz tot 63 Hz, 35 watt.

Temperatuur 
en relatieve 
vochtigheids-
graad

Gebruik: 0° to 40° C
Stand-by/opslag: 0 °C tot 40 °C).
Transport: -20 °C tot 60 °C; 0% tot 85% relatieve vochtigheid 
(niet-condenserend) gedurende maximaal 2 dagen, daarna maximaal 
65% relatieve vochtigheid.

Statusindica-
toren voor 
geplaatste 
batterij

Knippert groen: de batterij wordt opgeladen.
Continu groen: de batterij is volledig opgeladen.
Rood: het opladen is gestopt wegens een storing in het 
oplaadproces.

Conformiteit-
test

Internationaal: IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 2e editie.
Noord-Amerika: UL 60601-1, 1e editie.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-7
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989803149981 EN 989803149991 HEARTSTART SMART-ELEKTRODEN III

ANDERE COMPATIBELE DEFIBRILLATORELEKTRODEN 

989803149971 STEVIGE FR3-SYSTEEMTAS

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Elektroden voor defibrillatie, pacing, monitoring en cardioversie. 
Kunnen vooraf op de FR3 worden aangesloten; kunnen worden 
getest bij vooraf aansluiten en plaatsing in elektrodenhouder.
Zelfklevende wegwerpelektroden met een nominaal actief oppervlak 
van 80 cm2 elk en een geïntegreerde kabel van doorgaans 122 cm. 
Een set van twee elektroden op een kaart past in de 
elektrodenhouder van een FR3-systeemtas. Geleverd als één set 
(989803149981) of vijf sets (989803149991).

Houdbaar-
heidsduur 
elektroden

De verpakking van de elektroden is voorzien van een vervaldatum, 
die ten minste 30 maanden na de productiedatum valt.

Opslag-/
transport-
temperatuur

0 °C tot 50 °C.

CATEGORIE PRODUCTINFORMATIE

Vooraf 
aansluitbaar 
en getest 

HeartStart SMART-elektroden II 989803139261: 
Zelfklevende wegwerpelektroden met een nominaal actief oppervlak 
van 80 cm2 per elektrode in een plastic wegwerpdoosje en een 
geïntegreerde kabel van doorgaans 122 cm.
Kunnen vooraf op de FR3 worden aangesloten.
Voor pediatrisch gebruik van de FR3.

Niet vooraf 
aansluitbaar

HeartStart DP Series 989803158211 and 989803158221: 
Zelfklevende wegwerpelektroden met een nominaal actief oppervlak 
van 85 cm2 per elektrode in een verzegelde verpakking en een 
geïntegreerde kabel van doorgaans 122 cm.
Kunnen niet vooraf op de FR3 worden aangesloten.
Voor pediatrisch gebruik van de FR3.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Voor opslaan en veilig bewaren van de FR3 met vooraf aangesloten 
SMART-elektroden III en optioneel toebehoren (baby-/kindsleutel, 
extra elektroden, en extra batterij). Inclusief inzetstukken boven- en 
onderaan, en elektrodenhouder.

Afmetingen 33,5 cm x 26,2 cm x 13,2 cm, inclusief handvat.

Gewicht 2,2 kg, inclusief elektrodenhouder.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-8
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989803150211 INZETSTUK VOOR DE BODEM VAN DE TAS VAN HET 
FR3-SYSTEEM

989803179161 SOEPELE FR3-SYSTEEMTAS

989803179181 KLEINE SOEPELE FR3-TAS

989803150031 FR3 BABY-/KINDSLEUTEL

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Voor opslaan en veilig bewaren van de FR3 met vooraf aangesloten 
SMART-elektroden III en optionele extra batterij. 

Afmetingen 26,9 cm x 23,1 cm x 7,1 cm.

Gewicht 0,4 kg.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Voor opslaan en veilig bewaren van de FR3 met vooraf aangesloten 
SMART-elektroden III en optioneel toebehoren (baby-/kindersleutel, 
extra elektroden, en extra batterij ). Inclusief een elektrodenhouder 
en aanpasbare 150-cm schouderband.

Afmetingen 12,1 cm x 25,1 cm x 27,9 cm

Gewicht 0,8 kg

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Voor opslaan en veilig bewaren van de FR3 met vooraf aangesloten 
SMART-elektroden III en optioneel toebehoren (baby-/kindsleutel en 
extra elektroden). Inclusief een elektrodenhouder en aanpasbare 
150-cm schouderband.

Afmetingen 12,2 cm x 25,1 cm x 19,5 cm.

Gewicht 0,6 kg.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Als deze sleutel in de FR3 wordt geïnstalleerd, schakelt de 
defibrillator over op de baby-/kindmodus. De defibrillatie-energie 
wordt automatisch gereduceerd tot een geschikt niveau voor baby's 
en kinderen.

Afmetingen 5,31 cm x 0,63 cm.

Gewicht 17,0 g.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-9
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989803150061 FR3-DATAKAART

989803150101 FR3-TAALKAART

989803150081 DRAADLOZE BLUETOOTH-ZENDMODULE

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Voor opslaan van gebruiksgegevens, die vervolgens kunnen worden 
gedownload en bekeken.

Minimale 
capaciteit

8 uur ECG-, voorval-, en stemregistratie.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Hiermee kan de hoofdtaal van de FR3 worden gewijzigd; in 
combinatie met de HeartStart Configure-software kan de tweetalige 
optie worden ingeschakeld.

Minimale 
capaciteit

Bij gebruik als FR3-datakaart: 4 uur geluids-, ECG-, voorval-, en 
stemregistratie.
OPMERKING: Als deze wordt gebruikt als datakaart, worden de 
oorspronkelijke taalbestanden op de taalkaart niet overschreven. 
Hierdoor is de capaciteit voor het opnemen van gegevens op de 
taalkaart kleiner dan op een datakaart.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Overeen-
stemming

V2.0 Core-specificatie Bluetooth klasse II.

Frequentie 2,402 tot 2,48 GHz.

Opslagtempe-
ratuur

-20 °C tot 60 °C.

Ondersteunde 
profielen

Serieel poortprofiel met compatibele Philips-softwareproducten. Zie 
Bijlage A voor een lijst van deze producten.
Bestandsoverdrachtprofiel voor het ophalen van bestanden.

Versleuteling 
bij verzending

Pre-shared key (identiek beveiligingswachtwoord), 128-bits.
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-10
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989803150111 FR3 FAST RESPONSE-SET

861467 AED TRAINER 3

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Klikt vast in stevige FR3-systeemtas 989803149971.

Inhoud Zakmasker, wegwerpscheermes, 2 paar handschoenen, 
hulpverlenersschaar en een absorberend doekje.

Afmetingen 12,1 cm x 19,7 cm x 4,0 cm.

Materiaal Polyethyleen met hoge dichtheid.

Gewicht 0,2 kg.

CATEGORIE NOMINALE SPECIFICATIES

Toepassing Training in het gebruik van de FR3 AED.

Afmetingen 21,8 cm x 13,3 cm x 5,7 cm.

Gewicht 
(inclusief 
batterijen)

600 g.

Type batterij 
en 
hoeveelheid

4 stuks alkalinebatterijen type AA (LR6).

Batterij-
capaciteit

> 10 uur.

Temperatuur 
en relatieve 
vochtigheids-
graad

Gebruiktemperatuur: 10º - 35º C.
Opslagtemperatuur: 0º - 40º C.
Relatieve vochtigheid: 0 - 90% (niet-condenserend).
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS G-11
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H AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS

MILIEUOVERWEGINGEN

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN 
AANDACHTSPUNTEN

• Voorkom contact van de elektroden met andere elektroden of metalen onderdelen 
in contact met de patiënt.

• Voordat er een schok wordt afgegeven, is het belangrijk dat de patiënt wordt 
losgekoppeld van andere medische elektrische apparatuur (zoals bloedflowmeters) 
die mogelijkerwijze niet voorzien zijn van defibrillatiebescherming. Overtuig u er 
tevens van dat de elektroden geen contact maken met metalen voorwerpen zoals het 
bedframe of een brancard.

• Inspecteer alle benodigdheden, de accessoires, het verpakkingsmateriaal en de 
reserveonderdelen en controleer of de uiterste gebruiksdatums niet overschreden 
zijn.

OVEREENSTEMMING MET NORMEN VOOR 
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant: De HeartStart FR3-defibrillator (FR3) is 
bestemd voor gebruik in de in onderstaande tabellen beschreven elektromagnetische 
omgeving. De klant of gebruiker van de FR3 dient ervoor te zorgen dat het apparaat 
in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Hoogfrequentiestoring (RF-storing) door nabije elektronische apparatuur (bijv. 
chirurgische apparatuur met hoogfrequentie tijdens actief gebruik, RFID-lezers, 
elektronische artikelbeveiligingssystemen of metaaldetectors) kunnen de 
prestaties van de FR3 tijdens gebruik beïnvloeden.

De volgende tabellen bieden richtlijnen voor het gebruik van FR3 in bepaalde 
elektromagnetische omgevingen. Wanneer de FR3 wordt gebruikt in een RF-

PRODUCT INFORMATIE

Defibrillator De defibrillator heeft elektronische onderdelen. Breng deze naar 
een goedgekeurde recycleerder volgens de plaatselijke vereisten.

Batterij De batterijcellen bevatten chemicaliën. Breng de batterij naar een 
goedgekeurde recycleerder volgens de plaatselijke vereisten.

Elektroden De gebruikte elektroden kunnen door lichaamsweefsel, vloeistof of 
bloed verontreinigd zijn. Voer ze af als infectueus afval. 
HEARTSTART FR3: INSTRUCTIES VOOR BEHEERDERS H-1
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omgeving die niet specifiek wordt genoemd in de gegevens hieronder, raadt 
Philips aan dat u de impact van deze omgeving op de prestaties van de FR3 op de 
volgende manier beraamd:

• Stel de FR3 in - sluit de elektroden aan en installeer de batterij - plaats de FR3 in de 
draagtas in de te evalueren RF-omgeving. Voer een door de manuele zelftest uit (zie 
Hoofdstuk 4, ‘Manuele zelftest’ ) en controleer of de FR3 de test met succes 
voltooit.

• Sluit de FR3 aan op een defibrillator/analysator die is geconfigureerd om een 
ventrikelfibrillatiecurve weer te geven. Controleer of de FR3 succesvol kan 
analyseren en een schok kan leveren. Wanneer de FR3 aangeeft dat deze niet kan 
analyseren of dat de analyse is onderbroken, is er wellicht sprake van RF-storing.

• Sluit de FR3 aan op een defibrillator/analysator die is geconfigureerd om een 
asystoliecurve weer te geven. Controleer of de FR3 succesvol kan analyseren en een 
bericht kan weergeven dat geen schok wordt aanbevolen. Wanneer de FR3 aangeeft 
dat deze niet kan analyseren of dat de analyse is onderbroken, is er wellicht sprake 
van RF-storing.

Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met Philips voor technische 
ondersteuning op www.philips.com/AEDSupport.

ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIE

EMISSIETEST
OVEREEN-
STEMMING

ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING – 
RICHTLIJNEN

RF CISPR 11 Groep 1
Klasse B

De FR3 gebruikt alleen RF-energie voor zijn 
interne werking, behalve als de optionele 
Bluetooth-module is geïnstalleerd. Zelfs onder 
deze omstandigheden is de RF-emissie beperkt en 
is het onwaarschijnlijk dat deze storing van 
elektronische apparatuur in de buurt veroorzaakt.
De FR3 is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, 
inclusief die welke bestemd zijn voor huishoudelijk 
gebruik en die welke rechtstreeks aangesloten zijn 
op het openbare laagspanningsnet voor gebouwen 
bestemd voor huishoudelijk gebruik.
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ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITEIT

IMMUNITEITS-
TEST

IEC 60601-
TESTNIVEAU

MATE VAN 
CONFORMI-

TEIT

ELEKTROMAGNETISCHE 
OMGEVING - RICHTLIJNEN

Elektrostatische 
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV lucht

± 6 kV contact
± 15 kV lucht

Er gelden geen speciale 
vereisten wat betreft 
elektrostatische ontlading.*

* AED’s zijn soms gevoelig voor de storing die wordt veroorzaakt door beweging van de patiënt en/of 
hulpverlener in een omgeving met een sterk veld van statische elektriciteit (bijv. in geval van lage 
vochtigheidsgraad, kunststof vloerbedekking enz.). Als veiligheidsmaatregel zijn de AED’s van Philips voorzien 
van een geoctrooieerde methode voor detectie van mogelijke beschadiging van het ECG-signaal door zulke 
storingen en reageren ze hierop door de gebruiker erop te wijzen dat alle beweging gestopt moet worden. In 
zulke gevallen is het belangrijk dat alle beweging in de nabijheid van de patiënt tijdens ritmeanalyse tot een 
minimum wordt beperkt, zodat zeker is dat het geanalyseerde signaal een accurate weergave is van het 
onderliggende hartritme van de patiënt.

Vermogensfre-
quentie 
(50/60 Hz) 
magnetisch veld
IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m Magnetische velden van 
voedingsfrequentie dienen 
de niveaus te hebben die 
kenmerkend zijn voor een 
typische locatie in een 
typische commerciële of 
medische omgeving. 
Er gelden geen speciale 
vereisten voor niet-
commerciële of niet-
medische omgevingen.

Uitgestraalde 
radiofrequentie 
(RF)
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz tot 

2,5 GHz

20 V/m
80 MHz tot 

6 GHz

Draagbare en mobiele 
communicatieapparatuur met 
RF-frequentie mag niet 
dichter bij onderdelen van 
de FR3 (inclusief snoeren) 
gebruikt worden dan absoluut 
noodzakelijk is.† De 
aanbevolen tussenafstand 
voor diverse zenders en de 
AED staat in de volgende 
tabel vermeld.
Er is interferentie 
mogelijk in de buurt 
van apparatuur die is 
voorzien van het 
volgende symbool: 

† De veldsterkte van vaste zenders zoals basisstations voor radio, (mobiele/draadloze) telefoons, mobiele radio’s, 
zendapparatuur voor amateurs, AM- en FM-radio en televisie kan niet nauwkeurig theoretisch voorspeld worden. 
Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders in te schatten, dient een elektromagnetisch 
siteonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de FR3 wordt gebruikt de 
hierboven vermelde geldende mate van RF-conformiteit overschrijdt, dient gecontroleerd te worden of de FR3 
normaal functioneert. Als er afwijkingen in de prestatie worden aangetroffen, kunnen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn, zoals het verdraaien of verplaatsen van de FR3.

Uitgevoerde RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms, 
uitgezonderd 

10 Vrms in ISM-
bandbreedte

10 Vrms
10 MHz tot 

80 MHz

Aanbevolen tussenafstand: 
d = 1,2√ P.

OPMERKING 1: Deze richtlijnen kunnen afwijken in bepaalde situaties. Elektromagnetische voortplanting 
wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing door structuren, objecten en personen.
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VLIEGTUIGOMGEVING

AANBEVOLEN TUSSENAFSTANDEN VOOR DRAAGBARE 
EN MOBIELE RF-COMMUNICATIEAPPARATUUR EN DE 
HEARTSTART FR3-DEFIBRILLATOR

De FR3 is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin 
storingen door uitgestraalde RF-energie beheerst worden. De klant of gebruiker 
van de FR3 kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door 
een minimumafstand aan te houden tussen draagbare en mobiele 
radiocommunicatieapparatuur (zenders) en de FR3 zoals hieronder vermeld, 
naargelang het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

IMMUNITEITS
TEST

RTCA DO-160E-
TESTNIVEAU

ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING -
RICHTLIJNEN

Uitgestraalde 
radiofrequentie 
(RF)

Categorie D Representatief voor acceptabele, 
afgezwakte niveaus voor alle 
vliegtuigcabine-omgevingen

Geleide RF Categorie K Representatief voor acceptabele, 
afgezwakte niveaus voor alle 
vliegtuigcabine-omgevingen

EMISSIETEST
RTCA DO-160E-

TESTNIVEAU
ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING -

RICHTLIJNEN

Uitgestraalde 
radiofrequentie 
(RF)

Categorie M - 
Opladen

Voldoet aan de vereisten voor alle 
vliegtuigcabine-omgevingen

NOMINAAL 
MAXIMAAL UIT-
GANGSVERMO-

GEN ZENDER (W)

TUSSENAFSTAND VOLGENS FREQUENTIE ZENDER (M)

10 MHZ TOT
80 MHZ

d = 1,2√ P

80 MHZ TOT 
800 MHZ
d = 0,6√ P

800 MHZ TOT 
2,5 GHZ

d = 0,46√ P

0,01 0,12 0,06 0,0

0,1 0,36 0,19 0,14

1 1,2 0,6 0,5

10 3,6 1,9 1,4

100 12,0 6,0 4,6

Voor zenders met een ander maximaal uitgangsvermogen dan hierboven vermeld, kan 
de aangeraden tussenafstand d in meters (m) worden bepaald met de formule voor de 
frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen in watt (W) is van 
de zender volgens de fabrikant van de zender.
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TIMING VAN DE SCHOKCYCLUS

Dankzij de functie voor snelle schokken van de FR3 kan deze gemiddeld binnen 
8 seconden een schok afgeven na een reanimatieprotocol, als er een nieuwe 
batterij wordt gebruikt. De tijd tussen schokken bedraagt voor de FR3 gemiddeld 
< 20 seconden, inclusief analyse, bij een nieuwe batterij. Na 15 schokken met 
gebruikmaking van dezelfde batterij bedraagt de tijd voor de FR3 van analyse 
tot gereedheid voor schokafgifte < 30 seconden. Na 200 schokken met 
gebruikmaking van dezelfde batterij bedraagt de tijd voor de FR3 van opstarten 
tot gereedheid voor schokafgifte < 40 seconden.

OPMERKING 1. Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de tussenafstand voor het hogere frequentiebereik.
OPMERKING 2. Er wordt een aanvullende factor 10/3 gebruikt bij berekening van de aanbevolen 

tussenafstand voor zenders in de ISM-bandbreedte tussen 150 kHz en 80 MHz en in het frequentiebereik 
van 80 MHz tot 18 GHz om de kans te verkleinen dat mobiele/draagbare communicatieapparatuur 
storing veroorzaakt wanneer deze onverhoopt in patiëntruimten gebracht wordt.

OPMERKING 3. Deze richtlijnen kunnen afwijken in bepaalde situaties. Elektromagnetische voortplanting 
wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing door structuren, objecten en personen.

OPMERKING 4. Zenders/antennes met dit vermogensniveau zijn hoogstwaarschijnlijk gemonteerd op een 
ambulance-chassis. De hier vermelde afstanden gelden voor een open veld. Voor een externe antenne is 
de tussenafstand hoogstwaarschijnlijk kleiner.

OPMERKING 5. Tussenafstanden werden berekend met behulp van de IEC-formules en het testniveau voor 
de ongunstigste zwakke plek van RTCA DO-160E en IEC 60601-1-2
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