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1. INTRODUCTIE
Deze handleiding bevat uitleg over het gebruik van Sense4Baby (S4B).
Het beoogde gebruik voor S4B is het monitoren van hartslag van het
ongeboren kindje en de moeder, eventuele weeën-activiteiten en andere
informatie te verzamelen tijdens de zwangerschap. Beoogde gebruikers
zijn medische zorgverleners in de geboortezorg zoals gynaecologen,
perinatologen, (klinisch) verloskundigen en verpleegkundigen of
patiënten, op voorschrift van een arts, in ziekenhuizen, klinieken,
artsenpraktijken, verloskamers en buiten een ziekenhuis- of
zorgomgeving. De gegevens moeten worden geïnterpreteerd door een
medische zorgverlener.
Allereerst wordt de inhoud van de Sense4Baby-unit beschreven,
vervolgens het gebruik van de Sense4Baby-app en hoe het CTG
opgenomen of gestreamd kan worden. Hierover zijn in een eerder
stadium afspraken gemaakt met de zorgverlener. Tevens zijn
veelgestelde vragen van eerdere gebruikers opgenomen.
Deze handleiding dient als aanvulling op de instructies door het
ziekenhuis en het instructiefilmpje op de tablet/smartphone van de
Sense4Baby-unit.

Neem voor vragen tijdens het gebruik van Sense4Baby contact op met de
zorgverlener. Contactgegevens van de zorgverlener zijn terug te vinden in
de patiëntbrief/-instructies die meegegeven zijn met de uitgifte van de
Sense4Baby-unit.

3

2. DE SENSE4BABY-UNIT
De Sense4Baby-unit wordt aangeleverd in een koffertje met daaraan het
nummer van de unit (bijvoorbeeld: S4B54).

Afhankelijk van de reden van telemonitoring wordt mogelijk aanvullend een
bloeddrukmeter geleverd.

De unit bestaat uit de
volgende onderdelen:
1. Koffertje met
schuimplastic inleg voor
fixatie van de inhoud.
2. Eén of twee opladers voor
de Sense4Baby-unit en/of
tablet/smartphone.
3. Pulseoxi meter om de
hartslag van de moeder te
meten
4. Tocodynamometer of
TOCO voor eventuele
weeënregistratie.
5. Twee buikbanden voor de
bevestiging van de TOCO
en Sense4Baby-unit.
6. Dongel, voor in stand
brengen van verbinding
tussen TOCO en
Sense4Baby-unit en
activeren van
bluetoothverbinding .
7. Sense4Baby-unit voor het
maken van het
hartfilmpje.
8. Tube echo-gel.
9. Tablet/smartphone met
de Sense4Baby-applicatie
en instructiefilmpje.
10. Eén of twee kabels voor
het opladen van de
tablet/smartphone en
Sense4Baby-unit.
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3. DE TABLET/SMARTPHONE
Via de Sense4Baby-app op de tablet/smartphone die onderdeel is van de
unit, kan het CTG gemaakt worden. Op het bureaublad is tevens een
instructiefilmpje met aanwijzingen te vinden.

Zet de tablet/smartphone aan
met het knopje aan de zijkant.

Ontgrendel de tablet/
smartphone door met de
vinger van links naar rechts
over het scherm te vegen.
Indien de tablet/smartphone
om een pincode vraagt, is
dit 0000.
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Het ‘home’ scherm verschijnt nu.
De tablet/smartphone heeft een simkaart, dus kan direct worden gebruikt.

Ga naar de Sense4Baby app.

Voer nu de pincode in die de
zorgverlener meegegeven
heeft.
Klik na het invoeren van de
pin op ‘Ger.’ en dan op
‘Inloggen’.

Accepteer de voorwaarden
door een vinkje te plaatsen bij
‘Ik ga akkoord met de
gebruiksvoorwaarden’ en klik
op ‘Accepteren’.
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Er volgt een scherm met een
aantal opties. Indien gewenst
en afgesproken met de
zorgverlener kunnen waarden
zoals bloeddruk en glucose
ingevuld worden.
Kies voor de optie ‘Vitale
functies’.

Nu volgt het scherm dat
verschijnt na klikken op ‘vitale
functies’. Voer de benodigde
waarden en eventueel een
notitie in. Klik daarna op
‘Voltooien’.

Kies nu voor de optie ‘CTG’.
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Sluit nu de TOCO en Sense4Baby-unit aan en plaats deze op de buik middels
de buikband. Zet de unit aan door het stekkertje van de TOCO in de
Sense4Baby-unit te stoppen. Na een paar seconden lichten alle lampjes
even op, nu is de Sense4Baby-unit klaar voor gebruik.

Nu kan verbinding gemaakt
worden met de CTG unit en de
pulseoxi meter. Klik op
Sense4Baby.

Klik dan op de gegevens zoals
gemarkeerd in de afbeelding.

Er wordt nu verbinding
gemaakt, het
verbindingsteken wordt
groen.
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Nu moet verbinding gemaakt worden met de pulseoxi meter. Plaats de
pulseoxi meter op de vinger en wacht tot deze aangaat.

Kies in het scherm de pulseoxi
meter die overeenkomt met
de pulseoxi meter aan de
vinger. In de meeste gevallen
wordt één mogelijke optie
getoond. Klik dan op ‘OK’.

Klik op de naam van de
pulseoxi meter. Druk op ‘Op
apparaten scannen’ als er
niets staat.

Ook hier wordt het
verbindingsteken groen.
De optie ‘Streamen starten’
of ‘Start opname’ wordt
aangeboden. In sommige
gevallen worden beide opties
aangeboden. Hierover zijn in
een eerder stadium afspraken
gemaakt met de zorgverlener.
In hoofdstuk 4: CTG opname maken, wordt doorlopen wat ‘Start opname’
inhoudt.
In hoofdstuk 5: CTG streamen, wordt doorlopen wat ‘Streamen starten’
inhoudt.
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4. CTG OPNAME MAKEN
Door een CTG opname te maken, wordt het CTG na afronden (achteraf)
naar de Sense4Baby-portal gestuurd.
Als alles is aangesloten en functioneert, dienen TOCO en Sense4Baby-unit
geijkt te worden. Haal hiervoor het stekkertje van de TOCO uit de S4B-unit
en stop het weer terug. Nu is de TOCO geijkt. Onderstaande scherm
verschijnt.
Verklaring van cijfers in de
afbeelding:
1. Foetale hartslag
2. Maternale hartslag
3. Tijdsduur CTG
4. Signaalsterkte (groen:
sterk, oranje: zwak, rood:
geen)
5. Batterijsterkte van de
Sense4Baby-unit

Verklaring van cijfers in de
afbeelding:
1. Foetale hartslag
2. Weeën
3. Kindbewegingen

Tijdens het CTG kunnen
notities of een voorval
toegevoegd worden.
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Klik op ‘Opslaan’ om het CTG
af te ronden.

Klik op ‘Ja’.
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Klik op ‘Indienen’.

Het CTG wordt verstuurd naar
de portal.
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5. CTG STREAMEN
In plaats van CTG ‘Opnemen’ is het ook mogelijk CTG te ‘Streamen’. De
zorgverlener bekijkt het CTG in dit geval direct live mee. Hierover zijn in het
voortraject afspraken met de zorgverlener gemaakt. In grote lijnen werkt
dit hetzelfde als CTG opnemen. Alleen het beëindigen van het CTG is bij
streamen anders dan bij opnemen. In dit geval wordt bij het beëindigen van
het CTG niet geklikt op ‘Opslaan’ maar op ‘Stoppen’. Doorloop de stappen
uit hoofdstuk 4. CTG opname maken.

Het groene pijltje knippert
zodra er gestreamd wordt. De
zorgverlener kan het CTG nu
live mee kijken.
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6. VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ’S)
De tablet/smartphone wil niet opstarten.
Controleer of de tablet/smartphone is opgeladen. Indien dit niet het geval is,
laad deze dan helemaal op. Laadt de tablet/smartphone niet op? Probeer
deze op te laden zonder gelijktijdig de Sense4Baby-unit op te laden. Neem
contact op met de zorgverlener als de tablet/smartphone opgeladen zou
moeten zijn, het snoer functioneert en de tablet/smartphone alsnog niet
opstart.
De Sense4Baby-unit start niet op.
De unit is waarschijnlijk leeg, laad deze op. Bij het opladen is een rood lampje
zichtbaar. Probeer een ander snoer als het rode lampje niet getoond wordt
bij gebruik van het oorspronkelijke snoer. Neem contact op met de
zorgverlener als dit het probleem niet oplost.
De pulseoxi meter gaat niet aan.
Waarschijnlijk zijn de batterijen leeg. Vervang deze door twee nieuwe.
De pulseoxi meter koppelen in de app lukt niet.
Maak de sensor van de pulseoxi meter schoon met een schone droge doek
en probeer opnieuw te koppelen. De pulseoxi meter schakelt zichzelf na 90
seconden uit, als deze niet in gebruik is. Als er eenmaal verbinding is, laat de
pulseoxi meter dan om de vinger zitten.
De TOCO lijkt niet te werken.
Controleer of de kabel goed aangesloten is met de Sense4Baby-unit. Als dit
het geval is en de TOCO nog niet werkt is mogelijk het stekkertje
(kabelaansluiting) kapot. Neem contact op met de zorgverlener.
Ik kan de Sense4Baby app niet vinden op de tablet/smartphone.
Deze is waarschijnlijk per ongeluk verwijderd. Neem contact op met de
zorgverlener om de applicatie opnieuw te installeren.
Ik kan niet inloggen.
Neem contact op met de zorgverlener.
Het lukt niet om de tablet/smartphone met de Sense4Baby-unit te
koppelen.
Controleer of de batterij van de Sense4Baby-unit goed is opgeladen. De
Sense4Baby-unit moet minimaal twee uur opladen. Indien te lang gewacht is
met het maken van verbinding, schakelt de Sense4Baby-unit na een aantal
minuten uit. Doe de TOCO opnieuw in de Sense4Baby-unit en probeer het
nog een keer.
Bij het koppelen van de Sense4Baby-unit aan de tablet/smartphone, staat
het nummer van de unit niet in het scherm.
Tik onderaan op ‘Scan op apparaten’. De gegevens van de unit verschijnen.
Neem contact op met de zorgverlener indien dit niet het geval is.
Bij het koppelen van de pulseoxi meter aan de tablet/smartphone, staat
het nummer van de pulseoxi meter niet in het scherm.
Tik onderaan op ‘Scan op apparaten’. De gegevens van de pulseoxi meter
verschijnen. Neem contact op met de zorgverlener indien dit niet het geval
is.
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Het lukt niet de hartslag van de baby te lokaliseren.
• Kijk of er voldoende gel op de unit zit.
• Beweeg de unit over de onderbuik.
• Er kan sprake van een stuitligging zijn, beweeg de Sense4Baby-unit naar
het bovenste deel van de baarmoeder en probeer het opnieuw.
• Neem contact op met de zorgverlener indien de hartslag na
bovenstaande maatregelen alsnog niet gelokaliseerd is.
De hartslag is niet hoorbaar.
Zet het audiovolume van de tablet/smartphone hoger.
De TOCO registreert geen weeën.
De TOCO zit waarschijnlijk niet op de goede plek, probeer de hardste plek op
de buik.
De druk van de TOCO is niet goed.
Zet de buikband wat strakker.
De hartslag van de baby lijkt gelijk te zijn aan die van de moeder.
De Sense4Baby-unit zit op de verkeerde plek, verschuif deze.
Neem contact op met de zorgverlener indien de hartslag na bovenstaande
maatregel niet waarneembaar is.
Tijdens het monitoren is sprake van verlies van signaal.
Is de baby in een andere houding gaan liggen? Wacht even en verander de
positie van de unit. Controleer of er genoeg echo-gel op de Sense4Baby-unit
zit. Door teveel gel glijdt de unit. Verwijder gel indien teveel aangebracht is.
Het CTG is klaar. Deze is opgeslagen maar kan niet ingediend worden.
De Wifi of 4G verbinding is niet optimaal. Controleer de verbinding. Start de
Sense4Baby-app opnieuw op, waarschijnlijk wordt het laatst afgenomen CTG
alsnog verzonden.
Bij het opstarten van de Sense4Baby-app verschijnt de melding
‘Sense4Baby is gestopt’.
Soms verschijnt deze melding na het invoeren van de pincode. Dit is op te
lossen door naar ‘instellingen’ (het tandwieltje) op het home scherm te gaan.
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Scroll naar ‘Apps’.

Scroll naar beneden en klik
op ‘Sense4Baby’.
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Klik vervolgens op ‘Opslag’
en daarna op ‘Gegevens
wissen’.

Ga één scherm terug. Klik op
‘Gedwongen stoppen’ en
dan op ‘OK’. Hierna werkt de
app weer naar behoren.
Neem contact op met de
zorgverlener indien dit niet
het geval is.
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7. SYMBOLEN/PICTOGRAMMEN

Met dit symbool worden de contactgegevens van de fabrikant aangeduid.

Met dit symbool wordt de uitgavedatum van deze handleiding aangeduid.
Hiermee wordt de CE markering weergegeven. CE staat voor Conformité
Européenne. Geeft aan onder welke richtlijnen het product valt en aan welke
voorwaarden/eisen het moet voldoen.
Waarschuwingen in deze handleiding worden aangeduid met dit symbool. Een
waarschuwing maakt de gebruiker attent op mogelijk ernstige gevolgen
(overlijden, letsel of ongewenste gebeurtenissen) voor de gebruiker of de
patiënt.
Aanbevelingen in deze handleiding worden aangeduid met dit symbool. Een
aanbeveling is een advies om veilig en effectief met de software te kunnen
werken.
Opmerking, Let op of Tip: Aanvullende informatie of tips voor het gebruik van
de software.
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8. DISCLAIMER

Algemeen
Deze handleiding dient als naslagwerk; het is niet de bedoeling dat de
instructies in deze handleiding de instructies van de zorgverlener vervangen.
Gebruik Sense4Baby uitsluitend na het ontvangen van de juiste instructies voor
gebruik van een hiervoor opgeleide zorgverlener.
De veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van deze apparatuur is alleen
gewaarborgd als het hulpmiddel wordt gebruikt in overeenstemming met deze
instructies.
Sense4Baby is een diagnostisch hulpmiddel en vervangt niet het oordeel van de
behandelaar. De interpretatie en de daarbij passende (klinische) respons blijft
de verantwoordelijkheid van de behandelaar.
Als er sprake is van onzekerheid over de foetale hartslag neem dan contact op
met de zorgverlener.
De gebruiker dient zich aan de instructies in de handleiding (en bijlages) van de
fabrikant/distributeur te houden.
Sense4Baby vereist kennis gebaseerd op theoretische en praktische training,
evenals kennis van algemene en lokale richtlijnen, alsmede bindende regels.
Sense4Baby-software
De gebruiker is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in de
Sense4Baby applicatie vastgelegde informatie qua juistheid, tijdigheid,
eenduidigheid en volledigheid.
De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste validatie van
de vastgelegde informatie op het moment dat de gebruiker deze informatie wil
gebruiken ten behoeve van het zorgproces.

Sense4Baby-apparatuur
Gebruik Sense4Baby-apparaten niet wanneer ze worden opgeladen.
Inspecteer de elektrische snoeren, kabels en apparaten voor gebruik op
beschadiging/tekenen van slijtage.
Om elektrische schokken te vermijden, moeten de apparaten worden
losgekoppeld voordat ze worden schoongemaakt.
Houd kleine voorwerpen uit de buurt van jonge kinderen wegens
verstikkingsgevaar.
19

Beperk beweging tijdens het maken van het CTG zoveel mogelijk. Onder
bepaalde omstandigheden kan beweging door het apparaat geregistreerd
worden als weeën-activiteit

Apparatuur moet gereinigd worden voor gebruik door volgende patiënt.

Deze apparaten mogen niet worden gesteriliseerd, geautoclaveerd of in
vloeistof ondergedompeld. Giet of spuit geen vloeistoffen in de apparaten.

Gebruik geen andere reinigingsoplossingen dan de aanbevolen middelen;
anders kan permanente schade optreden.

De apparaten van het systeem zijn elektronische precisie-instrumenten en
moeten worden gerepareerd door bevoegde technische professionals. Het is
niet mogelijk het apparaat ter plaatse te repareren.

Leverancier/fabrikant kan de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van
deze apparatuur alleen waarborgen als: het hulpmiddel wordt gebruikt in
overeenstemming met deze instructies en eventuele reparaties, service of
wijzigingen worden uitgevoerd door personeel dat hiervoor specifiek is
geautoriseerd door leverancier/fabrikant.

Tracht niet het apparaat te openen of de elektronica te repareren. Als de
behuizing van een apparaat wordt geopend, kan het apparaat worden
beschadigd en kan de garantie vervallen.

De apparatuur voldoet aan de normen voor elektromagnetische compatibiliteit
voor medische elektrische toestellen en/of systemen.
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9. COPYRIGHT
ICT Healthcare Technology Solutions B.V.© 1985 - 2021
Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen
in een retrievalsysteem of verzonden in welke vorm of manier dan ook,
electronisch, mechanisch, door fotokopiëren of anderszins, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.
Neem voor informatie contact op met ICT Healthcare Technology Solutions
(HCTS).

ICT HCTS besteedt zeer veel aandacht en zorg aan de inhoud van dit
document. Alle patiëntdata die getoond worden, is fictieve data,
overeenkomsten met werkelijk bestaande personen en situaties berusten
op puur toeval.
De mogelijkheid blijft echter bestaan dat een deel van de informatie in dit
document niet volledig dan wel onjuist of verouderd is. ICT HCTS streeft
ernaar de informatie in dit document regelmatig bij te werken. Eventuele
wijzigingen in de content worden zonder kennisgeving vooraf aangebracht.

Doordat ICT HCTS continu haar producten verbetert, kunnen de
schermafdrukken in dit document, in beperkte mate, afwijken van de
feitelijke look and feel van de Sense4Baby applicatie. Daarnaast zijn ook
versie, autorisatie en instellingen van invloed op de weergave van de
applicatie.

ICT HCTS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte
schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit
document, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid dit document te
kunnen raadplegen. HCTS sluit tevens aansprakelijk uit voor welke directe of
indirecte schade dan ook die het gevolg is van het gebruik van informatie die
door middel van dit document is verkregen.
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10. DISTRIBUTEUR/FABRIKANT
DISTRIBUTEUR
ICT Healthcare Technology Solutions B.V.
Iepenhoeve 11
3438 MR Nieuwegein
Nederland
Phone : +31 - (0)30 - 6665021
Fax : +31 - (0)30 - 6621508
info-hcts@ict.eu
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FABRIKANT
AdvancedMaternity Innovations LP
1770 St James Place, Suite 600
Houston Texas 77056, USA
Software Versie C.2.2.1/ Releasedatum 09/07/2017
Documentatie release: 210723-R02
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