ADVARSEL! Utfør aldri målinger på et barn som har
pacemaker, kontinuerlig glukosemonitor eller en implantert
eller kroppsbåret elektronisk enhet.
ADVARSEL! Ventica®skal kun brukes som beskrevet i
Foreldreguiden. Har du spørsmål eller funderinger, kontakt
helsepersonellet som veiledet deg om hvordan målingen
skulle utføres.

Foreldreguide

ADVARSEL! Enheten må ikke bli våt. Dusj og bad er
forbudt når barnet har på seg Ventica®.
ADVARSEL! Alle andre elektroniske enheter inkludert
babymonitorer og mobiltelefoner bør befinne seg minst
30 cm fra barnet i løpet av målingen.
ADVARSEL! Oppbevar Ventica® utilgjengelig for barn og

kjæledyr.

ADVARSEL! Elektrodene er kun til engangsbruk og skal
ikke brukes flere ganger.

Bytte av batteri
Trykk på markeringen og skyv lokket av. Bytt ut batteriene
med nye, vanlige AAA-batterier. Skyv lokket tilbake
på plass.
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Registreringsenheten fortsetter å blinke med oransje lys

Jeg skal starte en ny måling, men indikatorlampen blinker
oransje når jeg trykker på knappen.
Enheten måler fortsatt og ble ikke slått av ordentlig på
morgenen. Slå av registreringsenheten nå (Se Avslutt
målingen). Etter dette kan du starte en ny måling.
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Batteriene er tomme. Bytt ut batteriene som beskrevet hvis
du ønsker å fortsette å utføre målinger.

Foreldreguide
Ventica® introduksjon

2. Å starte målingen hjemme

Du skal ha:
Ventica® Registreringsenhet for pustemåling på natten

Målingen kan startes når som helst på kvelden før barnet
legger seg.

a

a)	Start målingen

1.

Å feste Ventica®

b
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c

Trykk på knappen på baksiden
av enheten i 5 sekunder

2.

Fargekodede, Ventica® -elektroder til engangsbruk

3.

Ventica® -t-skjorte til oppbevaring av enheten

Registreringsenheten piper og indikatorlampen blinker grønt når
den er slått på. Hvis ikke, prøv igjen.

4.

To AAA-batterier

5.

Kirurgteip for å sikre at elektrodene er godt festet.

	Blinkende blått med lengre intervall
= enheten er aktiv og måler
	Kontinuerlig blinkende oransje
= Batteriene er tomme og må byttes ut

Venstre

Plasser
elektrodene

a) Aktiveringsknapp, b) Indikatorlamper i flere farger,
c) Fargekodede tilkoblingspunkter for elektroder

Farger på indikatorlamper

Høyre

Slipp når lampen slutter
å blinke

Legg merke til fargekoden!
Vær oppmerksom på at elektrodene må plasseres høyt opp
i armhulene. Bruk ekstra kirurgteip for å sikre at elektrodene
er godt festet.

	Indikatorlampen blinker blått med lengre intervaller
når målingen pågår.
b)	Fest elektrodene godt i armhulene på barnet, slik det
er beskrevet, se Å feste Ventica®
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c)	Avslutt målingen på morgenen

Kle på t-skjorten

Fjern enheten: Koble elektrodene fra enheten, kle av barnet
t-skjorten og fjern elektrodene fra huden.
Avslutt målingen:

Å bruke Ventica® hjemme
Les delen som er aktuell for deg, enten Automatisk måling eller
Å starte målingen hjemme
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Koble ledningene
til enheten

1. Automatisk måling
Før målingen
Målingen er startet av helsepersonell. Hvis Ventica® er plassert
på barnet, er alt klart. Hvis ikke, se Å feste Ventica®.
	Indikatorlampen blinker blått med lengre intervaller
når målingen pågår.
Etter målingen
Fjern enheten: Koble elektrodene fra enheten, kle av barnet
t-skjorten og fjern elektrodene fra huden.
Hvis målingen fortsetter neste natt, se Å feste Ventica® på
kvelden.
NB: Bruk et nytt sett med elektroder for hver måling.

Trykk på knappen på baksiden
av enheten i 5 sekunder

Slipp når lampen slutter
å blinke

Enheten piper og indikatorlampen blinker oransje når den er
slått av. Hvis ikke, prøv igjen.
Hvis målingen fortsetter flere netter, gjenta alle trinnene: start
målingen, fest Ventica® og avslutt målingen.
NB: Bruk et nytt sett med elektroder for hver måling og bytt
ut batteriene etter 2 netter.
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Plasser enheten
i lommen

Barnet kan fortsette å bevege seg fritt med enheten
på Det er viktig at elektrodene er godt festet når
barnet legger seg.

