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MicroCO-meter 
Gebruiksaanwijzing  
 

Overzicht 

De MicroCO-meter is een op batterijen werkend handapparaat dat 

wordt gebruikt om de concentratie koolmonoxide (CO) in de adem te 

meten en het percentage carboxyhemoglobine, %COHb, in het bloed 

te berekenen. 

Het is nauwkeurig, gebruiksvriendelijk en bezit veel functies die 

ontworpen zijn om de bediening te vergemakkelijken. 

Tot deze functies behoren onder meer: Automatische nul-functie 

  Kleurenlichtindicators van rookniveau 

  Alarm vergiftigingsniveau 

  Eenvoudige kalibratie 

  Seriële interface naar pc 
 

Let op: Het wordt aanbevolen om deze eenheid meteen te 

kalibreren na ontvangst. 

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door daarvoor 

geschoold en gekwalificeerd personeel. 
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Inleiding – Nederlands 

De MicroCO-meter werkt op een elektrochemische brandstofcelsensor, 

waarvan de werking gebaseerd is op de reactie van koolmonoxide (CO) 

met een elektrolyt op één elektrode, en zuurstof (van de 

omgevingslucht) op de andere. Deze reactie genereert een elektrische 

stroom die in verhouding is met de CO-concentratie. De uitvoer van de 

sensor wordt gecontroleerd door een microprocessor, die 

piekconcentraties alveolair gas meet tijdens uitademing. Dit wordt 

vervolgens omgezet naar het percentage carboxyhemoglobine (%COHb) 

met behulp van de wiskundige verhoudingen zoals beschreven door 

Jarvis et al1, voor concentraties onder 90 ppm, en door Stewart et al2 

voor hogere niveaus. Verhoogde carboxyhemoglobineniveaus worden 

over het algemeen veroorzaakt door accidentele inademing van 

rook/CO-vergiftiging of het roken van sigaretten. De MicroCO heeft een 

afteltimer om de tijd voor het inhouden van de adem voorafgaande aan 

het uitademen bij te houden. De resultaten worden weergegeven op een 

helder lcd-scherm. Het apparaat is voorzien van waarschuwingslichtjes 

om een directe indicatie van het rookniveau te geven.  

De afteltimer, de waarschuwingslichtniveaus en het alarmniveau 

kunnen worden aangepast wanneer de eenheid is aangesloten op een 

pc met COBRA-software. 

Opmerking: de afteltimer, de waarschuwingslichtniveaus en 

het alarmniveau zoals die in deze handleiding gebruikt worden, 

zijn fabrieksinstellingen en kunnen gewijzigd zijn. 
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Referenties 

1. Jarvis MJ, Belcher M, Vesey C, Hutchison DCS 

Low cost carbon monoxide monitors in smoking 

assessment 

Thorax 1986; 41: 886-887 

2. Stewart RD, Stewart RS, Stamm W, Seleen RP 

Rapid estimation of carboxyhaemoglobin levels in fire 

fighters 

JAMA 1976; 235, 390-392 

Rookinademing/CO-vergiftiging 

CO-vergiftiging treedt over het algemeen op door rookinademing bij 

brand, of door blootstelling aan CO door auto-uitlaatgassen of 

verwarmingssystemen met defecten. CO gaat een verbinding aan met 

hemoglobine en vormt zo carboxyhemoglobine (COHb), wat de 

mogelijkheid van het bloed om zuurstof te transporteren vermindert. 

Acute vergiftiging kan symptomen veroorzaken uiteenlopend van 

hoofdpijn en ademnood (bij COHb-niveaus van 10% tot 30%), tot 

verwarring, coma en de dood (COHb meestal hoger dan 60%). Een 

zeer verraderlijk aspect van CO-vergiftiging is de ontwikkeling van 

neurologische problemen zoals bewegingsstoornissen (vaak lijkend 

op de ziekte van Parkinson), geheugenverlies en een veranderde 

persoonlijkheid. Dergelijke problemen kunnen zich weken na het 

ogenschijnlijke herstel van de acute vergiftiging voordoen. 

Chronische blootstelling aan relatief lage CO-niveaus kunnen 

uiteenlopende symptomen tot gevolg hebben, waaronder hoofdpijn, 

vermoeidheid, slechte concentratie, duizeligheid, hartkloppingen, pijn 

op de borst, visuele storingen, misselijkheid, diarree en pijn in de buik. 

Chronische CO-vergiftiging als oorzaak van deze symptomen wordt 

vaak over het hoofd gezien. 
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De MicroCO-meter maakt een onmiddellijke beoordeling mogelijk van 

patiënten die een CO-vergiftiging kunnen hebben, en vervolgens snel 

doorverwezen kunnen worden voor beoordeling door een deskundige. 

Onmiddellijke behandeling met zuurstof (in een hyberbare kamer, 

indien ernstig) is vaak levensreddend. Het screenen op CO-

blootstelling kan ook de oorzaak blootleggen van niet-specifieke 

symptomen die gerelateerd zijn aan blootstelling aan lage CO-niveaus 

(meestal als gevolg van gasinstallaties met defecten). 

Referentie 

Meredith T, Vale A, Carbon monoxide poisoning 

British Medical Journal, 1988; 296, 77-78 

Sigarettenconsumptie en CO-metingen 

De MicroCO-meter biedt een eenvoudige screeningtest voor 

sigarettenconsumptie, voor gebruik in rookstopklinieken en alle 

rookstopprogramma's.  

De meting van carboxyhemoglobine is uitgebreid bevestigd als een 

indirecte meetmethode van sigarettenconsumptie en wordt veel 

gebruikt in rookstopprogramma's. 

Normale waarden voor carboxyhemoglobine en uitgeademde CO bij 

rokers en vergiftigingsslachtoffers, en de bijbehorende 

alarmlichtstatus, vindt u hieronder: 

CO(ppm) %COHb Sigarettenconsumptie indicator 

0 – 6 0 – 1 Niet-roker Groen 

7 –10 1,1 – 1,6 Lichte roker Oranje 

11 – 72 1,8 – 12 Zware roker Rood 

>72 >12 Vermoede vergiftiging Rood + 

alarm 
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Houd er rekening mee dat sommige stedelijke gebieden hoge CO-niveaus 

kunnen hebben in de omgevingslucht. Dit kan een stijging veroorzaken 

van de uitgeademde CO met enkele ppm boven wat er normaal in de 

adem aanwezig is. In deze gevallen is het mogelijk dat een niet-roker 

onderaan het 'lichte roker'-bereik (7-10 ppm) komt te staan. 

Referenties 

The relationship between alveolar and blood carbon monoxide 

concentrations during breath holding 

Jones RH, Ellicott MF, Cadigan JB, Gaensler EA 

Journal of Laboratory and Clinical Medicine 1958; 51, 553 – 564 

Carbon monoxide in breath in relation to smoking and 

carboxyhaemoglobin levels 

Wald NJ, Idle M, Boreham J, Baily A 

Thorax 1981; 36, 366-369 

Definition of a reliable threshold value for detecting current 

smokers by CO measurement 

Marino Luigi; Latini Roberto; Barbano Gina; Bazzerla Giorgio;  

De Luca Anita, Nardini Stefano - Respiratory and TB Unit-General 

Hospital- Via forlanini, 71-I-31029-Vittorio Veneto (TV-ITALY). 

Correlation between exhaled CO measurements and 

carboxyhaemaglobin percentage in smokers 

Marino Luigi; Latini Roberto; Barbano Gina; Bazzerla; Zanette Antonia; 

Nardini Stefano - Respiratory and TB Unit- General Hospital- Via 

Forlanini, 71- I-31029-Vittorio Veneto (TV- ITALY). 
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Inhoud verpakking 

De MicroCO-meter wordt geleverd met een draagtasje met daarin de 

volgende items: 

1. MicroCO-meter (cat.nr. 36-MC02-STK) 

2. Mondstukadapter 22 mm (doos van 10 cat.nr. 36-PSA2000) 

3. Reductieconnector 22 mm (cat.nr. 36-MEC1007) 

4. PP3-batterij (cat.nr. 36-BAT1002) 

5. 4 wegwerpmondstukken (doos 250 cat.nr. 36-PSA1200) 

6. Kalibratiegereedschap (cat.nr. 36-MEC1184) 
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Contra-indicaties 

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van de 

MicroCO-meter. 

Waarschuwingsberichten 

In deze gebruiksaanwijzing wordt de volgende terminologie als volgt 

gebruikt. 

Voorzichtig: Mogelijkheid tot letsel of ernstige schade. 

Waarschuwing: Omstandigheden of handelingen waarmee waarbij 

persoonlijk letsel opgelopen kan worden. 

Let op: Belangrijke informatie om schade aan het instrument te 

vermijden of dit vlotter te kunnen gebruiken. 

 

Opmerking: Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door 

daarvoor geschoold en gekwalificeerd personeel. 

 

 

VOORZICHTIG: Lees de handleiding voor gebruik. 

VOORZICHTIG: Probeer de batterijen niet op te laden, op de 

verkeerde manier aan te sluiten of in vuur te werpen, aangezien ze 

zouden kunnen lekken of ontploffen. Volg de aanbevelingen van de 

fabrikant met betrekking tot de juiste verwijdering. 

WAARSCHUWING: Het instrument is niet geschikt voor gebruik in 

de buurt van explosieve of ontvlambare gassen, ontvlambare 

anesthetica of in zuurstofrijke omgevingen. 

VOORZICHTIG: Mondstukken zijn bedoeld voor gebruik bij één 

patiënt. Bij gebruik bij meerdere patiënten bestaat het risico van 

kruisbesmetting. Herhaald gebruik kan het materiaal aantasten en 

kan leiden tot een onjuiste meting. 
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LET OP: Het door u aangekochte product mag niet met het 

huisvuil worden meegegeven. Breng dit product naar een 

AEEA-inzamelpunt bij u in de buurt. 

LET OP: Beschermingsniveau tegen indringend water is IPX0. 

VOORZICHTIG: Als u de MicroCO aansluit op andere apparatuur, 

moet altijd worden nagegaan of de totale combinatie voldoet aan de 

internationale veiligheidsnorm IEC 60601-1 voor medische 

elektrische systemen. Sluit de MicroCO tijdens metingen uitsluitend 

aan op computers die voldoen aan IEC/EN 60601-1 / UL 60601-1. 

Bedoeld gebruik 

De MicroCO is bedoeld om de hoeveelheid koolmonoxide (CO) te meten 

die kan worden uitgeademd. De uitgeademde CO wordt gemeten in 

delen per miljoen (ppm) en dit kan worden gebruikt om het percentage 

carboxyhemoglobine (%COHb) in het bloed te berekenen. 

De MicroCO wordt gebruikt in rookstopklinieken, dokterspraktijken, 

op spoedeisende hulpafdelingen, en door de brandweer. 

In rookstopklinieken wordt het instrument gebruikt voor 

instructiedoeleinden en om de vooruitgang en naleving van de klant 

te controleren. Huisartsen, artsen van de spoedeisende hulp en de 

brandweer kunnen het instrument gebruiken om snel het niveau van 

een vermoede CO-vergiftiging te bepalen. 

De MicroCO is ontworpen voor gebruik door clinici en 

gezondheidszorgprofessionals. 

Bediening 

Voor nauwkeurige resultaten moet de MicroCO-meter worden gebruikt 

bij kamertemperatuur. Als het instrument werd bewaard in koele of 

warme omstandigheden, laat het dan eerst op kamertemperatuur 

komen. 
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Installeer de PP3-batterij door het batterijdeksel open te schuiven, 

de batterij erin te klikken en het deksel terug te plaatsen. Schuif de 

mondstukadapter in de MicroCO-meter en schuif daarna een 

wegwerpmondstuk in de adapter. Zet de eenheid aan door de bovenste 

of middelste positie op de centrale schuifschakelaar te selecteren. 

Hierna toont het scherm het versienummer van de software. 

Dit blijft zichtbaar terwijl de correctie voor de omgevingsniveaus 

wordt uitgevoerd. Tijdens dit proces mag de eenheid niet worden 

blootgesteld aan verhoogde concentraties CO. Het geluidssignaal gaat 

dan af en het scherm verandert als volgt: 

 

Wanneer u het geluidssignaal hoort, moet u de patiënt vragen om 

volledig in te ademen en zijn/haar adem 20 seconden in te houden. 

Het scherm telt af van 20 naar 0 ter indicatie van de tijd voor het 

inhouden van de adem. Vervolgens gaat de groene indicator branden 

en verandert het scherm als volgt: 

 

Op dit moment moet de patiënt zijn/haar lippen rond het mondstuk 

klemmen en traag en volledig uitademen. De 20 seconden dat de 

patiënt zijn/haar adem inhoudt, is nodig om het alveolaire gas de tijd 

te geven om in evenwicht te komen. 

BLOW
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Als de patiënt zijn/haar adem echter niet gedurende deze tijd in kan 

houden, dan kan de eenheid toch nog gebruikt worden voordat de 

20 seconden voorbij zijn.  

De eenheid mag echter niet binnen één seconde nadat deze voor het 

eerst is ingeschakeld worden gebruikt, dat wil zeggen niet voordat het 

aftellen begint. Uitgeademd alveolair gas wordt dan vastgehouden 

tussen sensor en mondstukklep. De waarde op het scherm stijgt tot 

een plateau gedurende meerdere seconden. De eindwaarde wordt 

vastgehouden tot de eenheid wordt uitgeschakeld en geeft delen per 

miljoen CO of %COHb aan, afhankelijk van de positie van de 

schuifschakelaar. 

De lampjes gaan branden in overeenstemming met de tabel op pagina 

4, het rode lampje gaat knipperen en er klinkt een alarm als de 

metingen boven 72ppm (12%COHb) komen. 

Als dit gebeurt, dan moet de mogelijkheid van CO-vergiftiging worden 

onderzocht aangezien dit CO-niveau waarschijnlijk niet veroorzaakt 

werd door het roken van sigaretten. 

Belangrijke opmerking: 

Alvorens een meting te herhalen, moet de eenheid worden 

uitgeschakeld en het mondstuk en de adapter worden 

verwijderd gedurende minstens 1 minuut. Hierdoor kan de 

herkalibratie met omgevingslucht worden uitgevoerd en kan het 

oppervlak van de sensor drogen. Kijk of al het vocht is verdampt 

van het oppervlak van de sensor alvorens opnieuw te gebruiken. 

Als de eenheid te snel opnieuw wordt ingeschakeld na gebruik, 

kan er een reactie zijn op resterend uitgeademd koolmonoxide van 

de vorige test.  
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In dit geval geeft het scherm het volgende weer: 

 

Als dit wordt weergegeven, schakel de eenheid dan uit, verwijder de 

mondstukadapter en laat deze gedurende 2 minuten in contact komen 

met omgevingslucht alvorens de test te herhalen. 

Opmerking: Als deze waarschuwing opnieuw verschijnt nadat de 

bovenstaande procedure is gevolgd, schakel de eenheid dan uit en laat 

de sensor nog eens 3 minuten blootgesteld liggen aan omgevingslucht. 

Als hetzelfde bericht opnieuw verschijnt, geeft dit een mogelijke 

verontreiniging van de sensor door een solvent aan.  

Verwijder in dit geval alle bronnen van solvent uit de buurt van de 

sensor en laat blootgesteld aan omgevingslucht gedurende 24 uur 

alvorens opnieuw in te schakelen. 

Pc-aansluiting 

De MicroCO-meter kan worden aangesloten op de seriële poort van 

een pc waarop COBRA-software (CO BReath Analysis) staat.  

Met deze software kunnen de metingen worden gelezen door een pc 

en automatisch worden ingevoerd in een voorgedefinieerd rapport om 

vervolgens af te drukken en als bestand op te slaan. Hiermee kunnen 

ook de indicators van het CO-niveau en de afteltimer voor het 

inhouden van de adem worden aangepast aan individuele vereisten. 

Opmerking: De MicroCO mag enkel worden aangesloten op een 

computer die is gefabriceerd volgens EN 60601-1. 
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Opmerking: Houd de pc te allen tijde buiten bereik van de patiënt. 

Kalibratie 

De kalibratie blijft stabiel tot onder 2% gedurende één maand en tot 

onder 10% gedurende 6 maanden. CareFusion levert kalibratiegas 

(20 ppm CO in lucht) en raadt aan om de eenheid elke 6 maanden te 

herkalibreren. Zie pagina 30 voor kalibratie-accessoires. 

Het gas wordt geleverd in handige, aluminium wegwerp-aerosolbussen 

die 20 liter gas bevatten (cat. nr. 36-MCG020). 

Om de kalibratie uit te voeren, zoekt u de kalibratieschakelaar rechts 

op het instrument, zoals hieronder aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duw de schuifschakelaar naar de CO - PPM positie en wacht tot de 

eenheid nul weergeeft.  

Seriële 

poort 

Kalibratie- 
schakelaar 
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Schroef de regelklep stevig op de cilinder en sluit de gastoevoer aan 

zoals hieronder aangegeven: 

 

De plastic slang die bij het gas is meegeleverd, moet stevig over de 

reductieconnector worden geduwd. 

20 ppm
koolmonoxide 
in de lucht 

Flow 
indicator 

Reductieconnector  
voor kalibratie

Plastic slang 

klep 
Controle- 
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Draai de regelknop traag tegen de wijzers van de klok in tot de bal in 

de flow-indicator zich tussen de twee markeringen bevindt. Hierdoor 

wordt er een gasflow van ongeveer 0,25 l/min aangevoerd. Laat deze 

flow gedurende 25 seconden lopen en als de meter geen 20 ppm 

aangeeft, gebruik dan het kalibratiegereedschap om de 

kalibratieschakelaar in te duwen. 

De eenheid zal dan 3 keer een geluidssignaal afgeven, de nieuwe 

kalibratiewaarde opslaan en het volgende weergeven: 

 

Vervolgens moet de gastoevoer worden uitgeschakeld.  

Als het signaal van de CO-sensor te gering is, zal de nieuwe 

kalibratiewaarde niet worden opgeslagen en zal het scherm het 

volgende weergeven: 

 

De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is dat het gaat om een 

vervallen cel, maar het kan ook zijn dat de kalibratieschakelaar is 

ingeduwd zonder dat er gas werd aangevoerd. Zorg dat de 

concentratie kalibratiegas correct is (20 ppm), dat de aansluitingen 

naar de gascilinder goed vastzitten, en dat de gascilinder niet leeg is. 

Herhaal vervolgens de kalibratieprocedure. 
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Als het bovenstaande bericht opnieuw wordt weergegeven, moet de 

MicroCO-meter worden teruggestuurd naar CareFusion of een 

geautoriseerde vertegenwoordiger, om de sensor te laten vervangen. 

De levensduur van de sensor bedraagt 2 tot 5 jaar, afhankelijk van 

hoeveel hij in contact is gekomen met CO en andere gassen, met 

name solventen zoals alcohol en reinigingsvloeistoffen.  

Als het signaal van de CO-sensor te hoog is, zal de nieuwe 

kalibratiewaarde niet worden opgeslagen en zal het scherm het 

volgende weergeven wanneer een kalibratiepoging wordt gedaan: 

 

De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is het gebruik van een 

onjuiste concentratie kalibratiegas. Zorg dat de concentratie 

kalibratiegas correct is (20 ppm) en dat de aansluitingen naar de 

gascilinder goed vastzitten. Herhaal vervolgens de kalibratieprocedure. 

Om te voorkomen dat er gas uit de bus lekt na kalibratie, moet 

u ervoor zorgen dat de regelknop stevig is vastgedraaid. 

Belangrijke opmerkingen: 

• Enkel gecertificeerd gas van een betrouwbare bron mag 

worden gebruikt.  

• Zorg dat er geen CO aanwezig is op de sensor 3 minuten 

voordat u de kalibratieprocedure start. 

• Zorg dat het instrument en de gascilinder op 

kamertemperatuur zijn gekomen alvorens te kalibreren. 
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• Om te voorkomen dat er gas uit de bus lekt na kalibratie, moet 

u ervoor zorgen dat de regelknop stevig is vastgedraaid. 

Gebruiksduur batterij 

De batterij kan ongeveer 30 uur ononderbroken gebruikt worden. 

Wanneer de batterij ongeveer 1 uur gebruiksduur over heeft, zal er 

een kort alarm klinken nadat de eenheid voor het eerst wordt 

ingeschakeld en wordt het volgende bericht weergegeven: 

 

Wanneer de batterij volledig op is, wordt het bovenstaande continu 

weergegeven en moet de batterij worden vervangen. 

Batterij vervangen 

Zoek het schuifdeksel achteraan de eenheid, aan de onderkant van het 

apparaat.  

Plaats uw duim over de ronde duimuitsparing, druk zachtjes en schuif 

het deksel naar rechts om het van de eenheid te verwijderen. 

Haal de oude batterij eruit, en trek de batterij-aansluiting eraf door 

deze bij de plastic behuizing vast te nemen. 

Sluit de nieuwe batterij aan op de batterij-aansluiting en houd daarbij 

rekening met de polen. 

Duw de batterij terug in de batterijhouder en plaats het batterijdeksel 

terug op de geleiders. Schuif het batterijdeksel naar links tot het 

volledig op zijn plaats zit. 
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Opmerking: Verwijder de batterij als de meter waarschijnlijk een 

tijdje niet zal worden gebruikt. 

VOORZICHTIG: Open het batterijdeksel niet wanneer het apparaat is 

ingeschakeld. 

VOORZICHTIG: De gebruiker mag de contactpunten van de batterij 

en de patiënt niet tegelijk aanraken.  

Let op: Verwijder afvalbatterijen in overeenstemming met de 

desbetreffende Europese richtlijnen. 

Interne batterij leeg 

De MicroCO-meter heeft een interne batterij die ongeveer 10 jaar 

meegaat. Deze batterij levert continu stroom aan het 

conditioneringscircuit van het sensorsignaal om onmiddellijk 

opstarten te verzekeren.  

Wanneer de batterij leeg is, wordt het volgende waarschuwingsbericht 

weergegeven: 

 

en gaat het alarm af wanneer de eenheid voor het eerst wordt 

ingeschakeld. 

Wanneer dit gebeurt, moet de CO-meter worden teruggestuurd naar 

CareFusion of een geautoriseerde vertegenwoordiger, om de batterij te 

vervangen. 



 

22 

Sensor vervallen 

De levensduur van de sensor bedraagt 2 tot 5 jaar, afhankelijk van de 

blootstellingshoeveelheid aan CO en andere gassen en solventen zoals 

alcohol en reinigingsvloeistoffen. 

Wanneer de sensor is vervallen, is het onmogelijk om een correcte 

kalibratie uit te voeren. Wanneer dit gebeurt, moet de MicroCO-meter 

worden teruggestuurd naar CareFusion of een geautoriseerde 

vertegenwoordiger, om de sensor te vervangen. 

Reinigen 

De desinfectie van verontreinigde onderdelen is alleen effectief als ze 

eerst zorgvuldig vooraf zijn gereinigd. Daartoe raadt CareFusion aan 

dat u gebruik maakt van PeraSafe sterilisatiepoeder (36-SSC5000A), 

dat daarop reeds is getest. Als u een andere oplossing gebruikt, volg 

dan de instructies van de producent. 

VOORZICHTIG: Schakel de MicroCO-meter uit en ontkoppel hem altijd 

van de computer alvorens u het apparaat begint schoon te maken. 

Wanneer u gebruik maakt van het kartonnen wegwerpmondstuk met 

eenwegsklep, waarbij de patiënt werd gevraagd om enkel uit te 

ademen, moeten de mondstukadapter en het oppervlak van de 

CO-meter worden schoongemaakt. 

De mondstukadapter kan worden gereinigd en gesteriliseerd door deze 

onder te dompelen in Perasafe (36-SSC5000A) of andere koude 

steriliserende oplossingen. Contactoppervlakken van de meter kunnen 

worden schoongeveegd met een schone, vochtige doek of een doek 

die in een steriliserende oplossing werd gelegd. Het is aanbevolen om 

deze procedure uit te voeren na elk gebruik en om alle gebruikte 

kartonnen mondstukken weg te werpen.  
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Belangrijke opmerking: Het sensoroppervlak mag niet met water 

worden schoongemaakt en mag niet in contact komen met solventen 

zoals alcohol, om permanente beschadiging te voorkomen  

VOORZICHTIG: De MicroCO-meter niet afwassen met of 

onderdompelen in water of reinigingsvloeist, aangezien binnenin 

elektronische onderdelen zitten die daardoor permanent beschadigd 

zouden raken. 

Belangrijke opmerking: Kartonnen mondstukken moeten 

onmiddellijk na gebruik worden weggeworpen. 

Als er veranderingen zichtbaar zijn op de materiaaloppervlakken van 

de eenheid of de mondstukadapter (barsten, broosheid), moeten deze 

onderdelen worden verwijderd. 

Service 

Als uw eenheid aan onderhoud of herstelling toe is, raadpleeg dan 

pagina 32 voor de contactgegevens. Een volledige servicehandleiding 

met schakelschema en onderdelenlijst is op verzoek verkrijgbaar bij de 

fabrikant. 
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Informatie over problemen oplossen 

In geval van problemen met uw MicroCO-meter kunt u onderstaande 

tabel raadplegen: 

Probleem Mogelijke 
oorzaak 

Oplossing 

MicroCO kan niet 
worden 
ingeschakeld of 
"bat" wordt 
weergegeven 

Batterijen zijn leeg Vervang de batterij 

Batterijgebruiksduur 
is korter dan 
verwacht 

Eenheid werd niet 
uitgeschakeld 

Schakel de eenheid uit 
na gebruik 

"CEL" wordt 
weergegeven 

Brandstofcel is leeg Stuur eenheid terug om 
cel te vervangen 

"Err" wordt 
weergegeven 

Gascilinder leeg Controleer inhoud van 
de cilinder via de klep 
en vervang de cilinder 
indien nodig. 

Controleer of de 
kalibratiewaarde op de 
cilinder 20 ppm is. 

"bt2" wordt 
weergegeven 

Interne batterij is 
vervallen 

Stuur eenheid terug om 
batterij te vervangen 

"gAS" wordt 
weergegeven 

Brandstofcel is leeg Stuur eenheid terug om 
cel te vervangen 

Brandstofcel is 
verontreinigd door 
restgas of 
-solventen 

Laat de eenheid een 
tijdje blootgesteld aan 
schone lucht. Schakel 
de eenheid IN en wacht 
tot het bericht 
verdwijnt. Indien dit 
niet gebeurt, stuur dan 
de eenheid terug om de 
cel te vervangen. 
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Veiligheidsaanduiding volgens IEC 60601-1 
Type bescherming tegen 
elektrische schokken 

Apparatuur met interne 
stroomvoorziening  

Mate van bescherming tegen 
elektrische schokken 

Toegepast onderdeel van 
type B 

  

Voedingsapparatuur Batterijtype: PP3-batterij, 
Alkaline mangaan dioxide, 
9,0V, 550mAh 

Levensduur batterij: 2000 tests. 

Mate van elektrische verbinding 
tussen apparatuur en patiënt 

Apparatuur ontworpen als 
niet-elektrische verbinding 
met de patiënt. 

Mate van mobiliteit Transporteerbaar 

Gebruik Continu 

Classificaties volgens IEC 60601-1 

MicroCO-meter    Toegepast onderdeel, type B 

WAARSCHUWING: Er mogen geen wijzigingen aan deze apparatuur 

worden uitgevoerd. 

WAARSCHUWING: Sluit geen toestellen aan die misschien niet bij 

het systeem horen. 

OPMERKING: Als er andere apparatuur op het apparaat wordt 

aangesloten, moet altijd worden nagegaan of de totale combinatie 

voldoet aan de internationale veiligheidsnorm IEC 60601-1-1 voor 

medische elektrische systemen. Wanneer u het apparaat aansluit op 

een pc met de bijgeleverde seriële kabel, moet de pc voldoen aan 

EN 60601-1 / UL 60601-1.  

WAARSCHUWING: De gebruiker mag niet tegelijkertijd onderdelen 

onder spanning en de patiënt aanraken. 
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
volgens EN60601-1-2:2007 
 

WAARSCHUWING: gebruik van draagbare telefoontoestellen of 

andere radiofrequentie (RF) zendende apparatuur in de buurt van 

het systeem kan een onverwachte of nadelige werking veroorzaken. 

 
De MicroCO is getest op basis van EN60601-1-2:2007. Onderzocht werd zijn 
capaciteit om in de omgeving van andere elektrische/elektronische apparatuur 
(ook andere medische apparaten) te werken. 
 
Deze tests beogen te waarborgen dat de MicroCO in gewone omstandigheden 
de normale werking van dergelijke apparatuur niet in gevaar brengt en ook zelf 
in de buurt van dergelijke apparatuur storingsvrij kan werken. 
 
Deze tests op de MicroCO kunnen evenwel niet uitsluiten dat zijn normale 
werking onder invloed van andere elektrische/elektronische apparatuur en 
draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur in het gedrang kan komen. 
 
De MicroCO is een medisch apparaat, wat maakt dat bijzondere voorzorgen 
betreffende EMC (elektromagnetische compatibiliteit) te nemen zijn. 
 
Voor de configuratie en installatie/ingebruikname van de MicroCO dient u zich 
zeker te houden aan de hier verstrekte instructies/richtlijnen. Gebruik het 
instrument enkel in de geleverde configuratie. 
 
Wijzigingen of aanpassingen aan de MicroCO leiden mogelijk tot een verhoogde 
emissie of kunnen de weerstand van de MicroCO betreffende EMC-prestaties 
benadelen. 
 
De MicroCO mag enkel worden gebruikt met de seriële pc-kabel meegeleverd 
door CareFusion (cat.nr. 36-CAB1000, beschrijving: interfacekabel voor 
COBRA-software). Deze kabel mag niet worden verlengd door de gebruiker. 
Deze kabel dient niet gebruikt te worden voor andere apparaten dan de 
MicroCO. Indien de gebruiker een van de kabels verlengt, leidt dit mogelijk tot 
een verhoogde emissie of kan dit de weerstand van de MicroCO op het vlak van 
EMC benadelen. Het gebruik van de kabel in combinatie met andere apparaten 
dan de MicroCO, kan mogelijk leiden tot een verhoogde emissie of kan de 
weerstand van de andere apparaten op het vlak van EMC benadelen. 
 
De MicroCO-meter is een product van kritiek belang dat in alle omstandigheden 
correct moet werken met een leesnauwkeurigheid van +/- 5% of 1 ppm 
(hoogste van beide waarden). 
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WAARSCHUWING: Gebruik de MicroCO niet wanneer deze vlak naast, net 
boven of net onder andere apparatuur staat. Als dit toch niet anders kan, 
moeten de MicroCO en de andere apparaten worden gecontroleerd / opgevolgd, 
zodat deze in de gebruikte configuratie hun normale werking blijven behouden. 

 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies 

De MicroCO is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die 
hieronder is vermeld. De klant of de gebruiker van de MicroCO moet controleren 
of deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische 
omgeving - richtlijnen 

RF-emissies 
CISPR 11 

Groep 1 De MicroCO gebruikt RF-energie 
alleen voor de interne werking. 
Daarom zijn de RF-emissies erg 
laag en zullen ze waarschijnlijk 
geen interferentie veroorzaken 
in de elektronische apparatuur 
in de buurt. 

RF-emissies 
CISPR 11 

Groep B De MicroCO is geschikt voor 
gebruik in alle ook 
huishoudelijke vestigingen en 
vestigingen die direct zijn 
aangesloten op het openbare 
laagspanningsnet dat gebouwen 
voor huishoudelijke doeleinden 
van stroom voorziet. 

Harmonische emissies 
IEC61000-3-2 

Niet van 
toepassing 
(op batterijen) 

Spanningsschommelingen / 
flikkeringsemissies 
IEC61000-3-3 

Niet van 
toepassing 
(op batterijen) 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische 
immuniteit 
De MicroCO is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die 
hieronder is vermeld. De klant of de gebruiker van de MicroCO moet controleren 
of deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteits-
test 

IEC 
60601-

testniveau 

Overeen-
stemmingsniveau 

Elektromagnetische 
omgeving - 
richtlijnen 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC61000-4-2 

± 6 kV 
contact 
± 8 kV lucht 
 

± 6 kV contact 
± 8 kV lucht 

 

De vloeren moeten 
van hout, beton of 
keramische tegels zijn 
gemaakt. Als de 
vloeren met 
synthetisch materiaal 
zijn bedekt, moet de 
relatieve vochtigheids-
graad ten minste 30% 
bedragen. 

Elektrisch snel 
voorbijgaand/ 
burst 
IEC61000-4-4 

± 2 kV voor 
voedings-
lijnen 
 
 
± 1kV voor 
invoer-/uit-
voerlijnen 

Niet van toepassing 
(Op batterijen en 
seriële kabel <3m) 
 

De kwaliteit van de 
netvoeding moet gelijk 
zijn aan die van een 
normale commerciële 
of ziekenhuisom-
geving. 

Overspanning 
IEC61000-4-5 

± 1 kV 
lijn(en) naar 
lijn(en) 
± 2 kV 
lijn(en) naar 
massa 

Niet van toepassing 
(op batterijen) 

De kwaliteit van de 
netvoeding moet gelijk 
zijn aan die van een 
normale commerciële 
of ziekenhuisom-
geving. 
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Spannings-
dalingen, korte 
onderbrekingen 
en spannings-
variaties op 
voedingsin-
voerlijnen 
IEC61000-4-11 
 

<5% UT 

(>95 % 
daling in UT) 

gedurende 
0,5 cyclus 
40% UT 

(60 % 
daling in UT) 

gedurende 
5 cycli 
70 % UT 

(30 % 
daling in UT) 
gedurende 
25 cycli 
<5% UT 

(>95 % 
daling in UT) 
gedurende 
5 s 

Niet van toepassing 
(op batterijen) 

De kwaliteit van de 
netvoeding moet gelijk 
zijn aan die van een 
normale commerciële 
of ziekenhuisom-
geving. Als de 
gebruiker van de 
MicroCO moet blijven 
werken tijdens een 
stroomonderbreking, 
is het aanbevolen om 
de MicroCO van 
stroom te voorzien via 
een niet-
onderbreekbare 
stroomvoorziening of 
een batterij. 

Vermogens-
frequentie 
(50/60Hz) 
Magnetisch veld 
IEC61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Als een storing 
optreedt, moet u de 
MicroCO mogelijk 
verder van 
vermogens-
frequentiebronnen van 
magnetische velden 
plaatsen of van een 
magnetische 
afscherming voorzien. 
Of de vermogens-
frequentie van een 
magnetisch veld 
voldoende laag is, 
moet u daar meten 
waar u de MicroCO 
vermoedelijk zult 
plaatsen. 

OPMERKING UT is de AC-netspanning vóór de toepassing van het testniveau. 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische 
immuniteit 
De MicroCO is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die 
hieronder is vermeld. De klant of de gebruiker van de MicroCO moet controleren 
of deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteits
test 

IEC 
60601-
testni-
veau 

Overeenstemmings-
niveau 

Elektromagnetische 
omgeving - 
richtlijnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirecte RF 
IEC61000-4-6 
 
 
 
Uitgestraalde 
RF 
IEC61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz 
tot 
80 MHz 
 
3 V/m 
80 MHz 
tot 
2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms 
 
 
 
 

3 V/m 
 
 
 
 
 

Draagbare en mobiele 
RF-communicatie-
apparatuur mag niet 
dichter bij een 
onderdeel van de 
MicroCO, inclusief de 
kabels, worden 
gebruikt dan de 
aanbevolen afstand die 
wordt berekend met 
de vergelijking die van 
toepassing is op de 
frequentie van de 
zender. 
Aanbevolen afstand 
(d) 
 
d = 1,2√P 
 
 
 
 
d = 1,2√P  80 MHz tot 
800 MHz 
 
d = 2,3√P  800 MHz 
tot 2,5 GHz 
 
waarbij P het 
maximale nominale 
uitgangsvermogen van 
de zender in watt (W) 
volgens de producent 
van de zender en d de 
aanbevolen afstand in 
meter (m) is. 
 
De veldsterktes van 
vaste RF-zenders, 
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zoals bepaald in een 
elektromagnetisch 
onderzoek op locatiea, 
moeten lager zijn dan 
het overeenstem-
mingsniveau in elk 

frequentiebereikb. 

Interferentie kan 
optreden in de buurt 
van de apparatuur die 
met het volgende 
symbool is 
gemarkeerd: 

 

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van 
toepassing. 
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. 
Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van 
gebouwen, objecten en personen. 
a  Veldsterktes van vaste zenders, zoals de basisstations voor radiotelefoons 
(mobiele telefoon/draadloos) en landmobiele telefoons, amateurradio, AM- en 
FM-radio-uitzendingen en TV-uitzendingen kunnen niet theoretisch nauwkeurig 
worden voorspeld. Er moet een elektromagnetisch onderzoek op locatie worden 
overwogen om de elektromagnetische omgeving bij vaste RF-zenders te 
beoordelen. Als de gemeten veldsterkte in de locatie waar de MicroCO wordt 
gebruikt het geldende RF-overeenstemmingsniveau overstijgt, moet de 
MicroCO worden gecontroleerd op normale werking. Als abnormale prestaties 
worden waargenomen, zijn mogelijk extra maatregelen vereist, zoals het 
anders richten of verplaatsen van de MicroCO. 

b. Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes lager 
dan 3 V/m zijn. 
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Aanbevolen afstanden tussen  
draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de MicroCO 

De MicroCO is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin 
de uitgestraalde RF-storingen worden gecontroleerd. De klant of gebruiker van 
de MicroCO kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een 
minimumafstand te bewaren tussen de draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur (zenders) en de MicroCO, zoals hieronder wordt 
aanbevolen, in overeenstemming met het maximale uitgangsvermogen van de 
communicatieapparatuur. 

Nominaal 
maximaal 
uitgangs-
vermogen van 
de zender in 
watt (W) 

Afstand in meter (m) volgens frequentie van de 
zender 

150 KHz tot 
80 MHz 
 
d = 1,2√P 

80 MHz tot 
800 MHz 
 
d = 1,2√P 

800 MHz tot 
2.5 GHz 
 
d = 2,3√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23,3 

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet 
is vermeld, kan de aanbevolen afstand d in meter (m) worden geschat met de 
vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale 
nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant 
van de zender. 
 
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de afstand voor het hogere 
frequentiebereik van toepassing. 
 
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. 
Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van 
gebouwen, objecten en personen. 

 



 

33 

Symbolen 

 

Type B apparaat 

 

 

  0086 

Conform Richtlijn 93/42/EEG 

 

Afvoer in overeenstemming met WEEE-richtlijn 

 
Raadpleeg de gebruiksinstructies 

 Voorzichtig: raadpleeg de meegeleverde 

documentatie 

 
Fabricagedatum 

 

Producent 

 

Serienummer 

 

Gebruik voor één patiënt 

 De Amerikaanse federale wetgeving bepaalt dat dit 
hulpmiddel alleen mag worden gekocht door of in 
opdracht van een arts. (uitsluitend op recept) 

 

Medische hulpmiddelen lijstnotering van de V.S. 
en Canada door SGS Testing Service erkend door 
het Amerikaans agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk (OSHA) voor wat betreft 
elektrische veiligheid en overeenstemming. 
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Specificaties 
Sensortype Elektrochemische brandstofcel 

Bereik 0 tot 100 ppm 

Resolutie 1 ppm 

Groen indicatorlampje 0 tot 6ppm (0 tot 1 %COHb) 

Oranje indicatorlampje 7 tot 10ppm (1,1 tot 1,6 %COHb) 

Rood indicatorlampje 11 tot 72ppm (1,8 tot 12 %COHb) 

Knipperend rood licht + 
alarm 

>72ppm (>12 %COHb) 

Nauwkeurigheid +/-5% leeswaarde of 1 ppm 
(hoogste van beide) 

Gevoeligheidsafwijking 0,5%/°C 

Sensorlevensduur 2 tot 5 jaar 

Reactietijd < 15 sec (tot 90% van leeswaarde) 

Waterstof-kruisgevoeligheid <15% 

Bedrijfstemperatuur 15 – 25 °C 

Bedrijfsdruk Atmosferisch +/- 10% 

Drukcoëfficiënt 0,02% signaal per mBar 

Relatieve vochtigheid 15 - 90% continu 

(niet-condenserend) (0 - 99% onderbroken) 

Basiswaarde-afwijking 0 ppm (autom. nul) 

Langetermijn-afwijking < 2% signaalverlies per maand 

Stroombron Eén alkaline 9 volt PP3 

Gebruiksduur hoofdbatterij 30 uur continu gebruik, 
gelijkwaardig aan ongeveer 
2000 tests 

Interne batterij 

Levensduur interne batterij 

Lithium ½ AA 3,6 Volt 

10 jaar 

Gewicht 180 g (inclusief batterij) 

Afmetingen 170 x 60 x 26 mm 

Weergeven 3 ½ cijfer-lcd 

Opslag- en 
transporttemperatuur 

-20° tot +70 °C 

Opslag- en transport  

vochtigheid 

30% tot 90% RH 
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Verbruiksartikelen / accessoires 

Cat. nr. Beschrijving 

36-PSA1200 
pediatrische wegwerpmondstukken 22mm  

(250 per doos) 

36-PSA2000 Mondstukadapter 22mm met eenwegsklep (pak van 10) 

36-PSA1100 Adapter voor pediatrische wegwerpmondstukken 

36-BAT1002 Alkaline PP3-batterij 

36-MEC1184 Kalibratiegereedschap 

36-MCG020 

Medican kalibratiegascanister 

20 liter gas samengeperst in een 1-liter canister 

20 ppm koolmonoxide in lucht 

36-MGA222 
MicroFlow drukverlager voor Medican 

kalibratiegascanister met flow-indicator 

36-MEC1007 Reductieconnector voor kalibratie 22 mm 

36-CAB1000 Interfacekabel voor COBRA-software 

36-SSC5000A 
Perasafe steriliserend poeder 

(voor het maken van 5 liter oplossing) 

Neem voor meer informatie of om wegwerpartikelen/ondersteunende 

producten te bestellen, contact op met CAREFUSION, uw lokale 

verdeler of kijk op onze website www.carefusion.com/micromedical  

LET OP: GEBRUIK ALLEEN ACCESSOIRES VAN CAREFUSION 

Let op: De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving 

worden gewijzigd en vertegenwoordigt geen enkele verbintenis van de 

kant van CareFusion UK 232 Ltd. De software mag alleen worden 

gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van 

die overeenkomst. Niets van deze handleiding mag worden 

gereproduceerd of in enige vorm of op enige wijze, elektronisch of 

mechanisch, waaronder het maken van fotokopieën en opname voor 

welk doel ook, worden overgedragen zonder de schriftelijke 

toestemming van CareFusion 232 UK Ltd. 
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Contactinformatie voor klanten 

 

Alleen voor klanten uit Nederland 

Voor de bestellingstatus van alle verkochte producten, training en 

reserveonderdelen; voor servicevragen en technische ondersteuning, 

neemt u contact op met: 

PT Medical BV                                                                         

Kapteynlaan 13 

9351 VG Leek 

Nederland 

 

Telefoon: 0594 587 280 

Email:  mail@pt-medical.nl                                                                                          

http//:  www.pt-medical.nl 
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Alleen voor internationale klanten 

Voor de bestellingstatus van alle verkochte producten en 

reserveonderdelen, en voor servicevragen en technische 

ondersteuning, neemt u contact op met: 

CareFusion Duitsland 234 GmbH 

Customer Service & Support International 

Leibnizstraße 7 

97204 Hoechberg 

Duitsland 

Vragen aan klantenservice over aankopen: 

Telefoon: 0049 931 4972 670 

Email:  micro.internationalsales@carefusion.com 

Vragen over fabriekreparaties en administratie: 

Telefoon:  0049 931 4972 867 

Email:  support.admin.eu@carefusion.com 

Vragen over technische ondersteuning: 

Telefoon:  0049 931 4972 127 

Email:   support.rt.eu@carefusion.com 
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