
www.pregnabit.com

INSTRUCTIE MET AFBEELDINGEN 
Lees vóór het begin van het onderzoek de volledige Pregnabit Pro gebruiksaanwijzing  
(in boekvorm), die in de oorspronkelijke set zit. 
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 1 Pregnabit Pro – zet het appa‑
raat aan: druk ongeveer 2‑3 
seconden op de knop links op 
het apparaat.

 2 Om een onderzoek met de 
Pregnabit Pro uit te voeren, 
log je in met de gebruikersac‑
count die je op het telemedisch 
platform hebt aangemaakt of 
met de pincode die je  door 
je zorgverlener is verstrekt.

 3 De transducer op het apparaat 
aansluiten. De transducers 
moeten verbonden worden 
via de speciale poorten op de 
bovenkant van het apparaat.

 4 Het aanbrengen van gel op de 
FHR transducer. Bedek de hele 
binnenkant van de transducer 
met echogel.

 5 De plaatsing van de FHR transducer. 
Beweeg de transducer over de buik, 
zoek het duidelijkste geluid van de 
hartslag van de baby en plaats de 
FHR transducer op dit punt. Zet de 
transducer met een buikband vast.

 6 De plaatsing van de TOCO trans‑
ducer. De transducer moet op de 
bovenbuik geplaatst worden en 
met een buikband vastgemaakt 
worden.

 7 Plaatsen en starten van de pulse 
oximeter. Klem de clip op je vinger 
(wijsvinger van de linkerhand aan‑
bevolen) en zet hem aan door op 
de ON/OFF knop te drukken.

 8 Voordat je  met het onderzoek 
begint, vul je de vragenlijst in die 
op het scherm van het apparaat 
verschijnt.

 9 Start het onderzoek. De duurtijd van het 
onderzoek is ongeveer 30 minuten.

10 Foetale bewegingen tijdens het onder‑
zoek moeten worden aangegeven door 
op de knop aan de rechterzijkant van het 
apparaat te drukken of op de knop op 
het beeldscherm met het voetsymbool. 
Deze moet ingedrukt worden telkens als 
foetale beweging gevoeld wordt.

11 Volg de instructies die tijdens het onder‑
zoek op het scherm verschijnen.

12 De testgegevens worden voortdurend 
naar het telemedisch platform gestuurd, 
maar bij slechte dekking van het mobie‑
le netwerk kan het zenden ook na afloop 
van het onderzoek doorgaan.

13 Nadat de gegevensoverdracht voltooid 
is, maak je de transducers los en maak 
je ze schoon met ontsmettingsdoekjes.
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• Tijdens het onderzoek moet je een opgeladen 
telefoon bij je hebben, waarvan het nummer 
als contact op het telemedisch platform is in‑
gevoerd. De telefoon moet binnen handbereik 
zijn, want hiermee kan de zorgverlener (indien 
noodzakelijk) contact opnemen met de patiënte.

• Houd alle onderdelen van de Pregnabit Pro set 
binnen handbereik. Hiervoor is het nuttig het 
apparaat, de set transducers, pulseoximeter en 
gel voor CTG uit de koffer te halen.

• Correct onderzoek vereist passende motorische 
activiteit van het kind. Als het kind niet erg ac‑
tief is vóór het onderzoek, is het raadzaam een 
lichte maaltijd te eten. Het is raadzaam vóór het 
onderzoek naar het toilet te gaan.

• Het onderzoek duurt 30 minuten en kan auto‑
matisch tot 59 minuten verlengd worden.

Pregnabit Pro is een telediagnostisch medisch 
hulpmiddel dat het werk van dokters en ver‑
loskundigen ondersteunt. Het is beschikbaar 
voor medische deskundigen die tele‑CTG‑on‑
derzoeken uitvoeren of Pregnabit Pro aan pati‑
enten uitlenen, en ook voor patiënten die thuis 
CTG‑onderzoeken willen doen.

Met de Pregnabit Pro kunnen patiënten in het 
derde trimester van de zwangerschap overal 
en altijd een tele‑CTG‑onderzoek ondergaan 
zonder naar een arts te hoeven gaan.

De Pregnabit Pro kan de foetale hartslag, de 
samentrekkingsactiviteit van de baarmoe‑
der en de hartslag van de moeder meten. De 
CTG‑opname wordt voortdurend uit het appa‑
raat gezonden voor interpretatie door gekwa‑
lificeerd medisch personeel.

ONDERDELEN VAN DE PREGNABIT PRO SET
• PREGNABIT PRO
• FHR EN TOCO 

transducers
• PULSe OXIMETER
• OPLADER

• BUIKBANDEN VOOR 
TRANSDUCERS (2 stuks)

• echoGEL
• ONTSMETTINGSDOEKJES 
• GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMENE INFORMATIE 
Lees vóór het begin van het onderzoek de volledige Pregnabit Pro gebruiksaanwijzing  
(in boekvorm), die in de oorspronkelijke set zit. 


