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MicroLab  
Gebruikshandleiding   

Inleiding  

De MicroLab is een op netstroom/batterijen werkende spirometer  

met de unieke combinatie van gebruiksgemak en perfectie.  

Gebruiksgemak wordt gegarandeerd door middel van het gebruik van 

voor context gevoelige hulpschermen, toegankelijk via een druk op een 

knop, die elke functie van de MicroLab verklaren.  

De MicroLab gebruikt de CareFusion Digitale Volume Transducer, een  

bijzonder stabiele vorm van volume transducer, die uitgeademde lucht 

onmiddellijk meet op B.T.P.S (Body Temperature and Pressure with 

Saturated water vapour) omstandigheden, waardoor onnauwkeurig-

heden door temperatuurcorrecties worden vermeden. De transducer 

is ongevoelig voor de invloed van condensatie en temperatuur en 

vermijdt de noodzaak van individuele kalibratie voorafgaand aan de 

uitvoering van een test.  

Testresultaten kunnen met behulp van de optionele SPCS software   

worden ingevoerd in een PC en gegevens van een patiënt kunnen  

worden gedownload naar de MicroLab.   

Opgeslagen gegevens kunnen worden geprint op de geïntegreerde  

thermische printer of op een externe USB printer.
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Wanneer  de  unit  voor  de  eerste  keer   
word aangezet zal het configuratiemenu 
worden  weergegeven. Selecteer de  
gewenste regio en klik vervolgens op  
‘Gereed’. Hierdoor zullen de regionale  
instellingen inclusief de juiste taal als  
standaard worden ingesteld. 

Wanneer dit scherm niet wordt weer 
gegeven klik dan op het ‘Configuratie’  
icoon in het hoofdmenu en vervolgens  
op het ‘Systeem’ icoon.
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Overzicht   

Wanneer dit icoontje rood wordt is de  
batterij bijna leeg en moeten de batterijen 
worden geladen, zie Laadprocedure.
De volledige functionaliteit wordt beschreven 
op het helpscherm.   
 
Dit wordt verkregen door op de help knop 
te drukken. 
 
Voor elk tijdens de operatie van de 
MicroLab bekeken scherm is help tekst  
aanwezig.   
 
Het is raadzaam de geboden uitgebreide
Help schermen volledig te benutten.

De  MicroLab  gebruikt  een  touchscreen  
met icoontjes die elke beschikbare functie   
weergeven. Aan de linkerkant van de  
eenheid zit een pen voor het activeren van 
icoontjes op het scherm.  

Klik de getoonde tijd aan om de tijd en de 
datum in te stellen. Niet gebruikte  
icoontjes kunnen worden uitgeschakeld 
door de blauwe achtergrond aan te klikken 
en te selecteren uit de getoonde  lijst.  

Klik het gereedschapskist icoontje aan 
om volume en helderheid in te stellen.  
Er worden vier batterijladingsniveaus   
aangegeven door het gesegmenteerde   
batterij-icoontje.
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Starten   

Bij het uitvoeren van een spirometrietest 
is de aanbevolen werkvolgorde het invoeren 
van de gegevens van de patiënt, 
of het ophalen ervan uit het geheugen, de 
benodigde test uitvoeren en daarna  het 
printen en opslaan van de resultaten.  

Controleer of de stekker van de turbine  
transducer in een van de eerste twee 
stopcontacten aan de rechterkant van 
het instrument zit.
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Klik het ‘Patients’ icoontje aan om in de  
database van de patiënt te komen. De  
benodigde patiënt wordt geselecteerd uit 
de opgeslagen patiëntenlijst. Wanneer de 
gegevens van de patiënt niet eerder zijn 
opgeslagen, klik dan ‘Voeg toe’ aan om de 
nieuwe gegevens in te voeren. De gege-
vens van de patiënt kunnen ook worden 
gedownload van de optionele SPCS PC 
software.

Nadat deze is geselecteerd zal de naam 
van de patiënt onderin het scherm ver-
schijnen.

Gebruik de help toets voor verdere infor-
matie.

Om een patiënt aan de database toe te 
voegen, voert u via het toetsenbord op 
het scherm een unieke patiënten ID in 
en klikt u vervolgens de enter toets aan. 
Vervolgens wordt u gevraagd om achter-
naam, voornaam, geslacht, ras, lengte, 
gewicht, geboortedatum en factor in te 
voeren. Een factor kan worden toegepast 
bij het testen van personen met een 
andere etnische afkomst, waar bij de 
nationale standaardset met voorspelde 
waarden, bijv. ECSS voorspelde waarden, 
wordt gebruikt, terwijl niet Kaukasische 
personen worden getest. De factor wijzigt 
de voorspelde waarden voor volume
indexen met het aangegeven percentage.
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De volgende factoren worden aanbevolen bij gebruik van ECCS  

standaardwaarden:  

Hong Kong Chinees           100%  

Japans Amerikaans             89%  

Polynesisch                90%  

Noord Indisch en Pakistaans          90%  

Zuid Indisch en personen van Afrikaanse afkomst   87%  

Ref: Lung Volumes and Forced Ventilatory Flows. P.H.Quanjer et al.  

Eur Respir J, 1993, 6, Suppl. 16, p. 5 40   

Wanneer alle patiëntgegevens zijn inge-
voerd, wordt de patiënt aan de database 
toegevoegd en verschijnt het hoofdmenu, 
waarbij de naam van de patiënt onder aan 
het scherm wordt weergegeven. Vanuit 
het hoofdmenu selecteert u de relevante 
test door het icoontje met de pen aan te 
raken.    
Wanneer de getoonde patiënt niet hoeft  
te worden getest, klikt u de naam van de 
patiënt aan, waarna er opties zichtbaar  
worden voor het wijzigen of verwijderen 
van de huidige patiëntgegevens. 
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Wanneer Gerelaxeeerd Spirometrie wordt  
geselecteerd zal een volume/tijdgrafiek 
worden getoond. Wij willen erop wijzen   
dat de eenheid kan worden aangepast aan 
de wensen van de klant voor het  uitvoeren 
van een ontspannen vitale capaciteit met 
tidal ademhaling of van een enkele expi-
ratie of enkele inspiratie.  

Klik nadat een bevredigende manoeuvre   
is verkregen op ‘Resultaat’ om de indexen 
te bekijken en op ‘Gereed’ om de test te 
beëindigen.

Alle actieve indexen worden voor elk van  
de geselecteerde manoeuvres getoond   
samen met een optie voor het bekijken 
van de volume/tijdcurves.

Selecteer ‘Gereed’ om door te gaan naar  
het Spirometrie Hoofdmenu.
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Vanuit dit menu kunnen de resultaten van 
de test worden bekeken, opgeslagen of 
geprint en er kunnen notities worden  
toegevoegd.

Wanneer geforceerde spirometrie is gese- 
lecteerd zal de standaardgrafiek worden 
getoond. Dit kan worden veranderd  
door de pijlen boven in het scherm aan 
te klikken. Flow/volume, volume/tijd of  
kinderaanmoediging standaarddisplays  
kunnen worden geselecteerd met behulp  
van de optie voor klantaanpassing van 
het hoofdmenu. 
Na voltooiing van de spirometrie   
manoeuvre zullen opties om de test te  
herhalen, de test te verwerpen en bekijken 
van resultaten beschikbaar zijn. Na afloop 
van de testopties om resultaten te bekijken, 
zullen resultaten opslaan, resultaten 
printen en notities toevoegen beschikbaar 
zijn vanuit het spirometrie hoofdmenu.

Het is ook mogelijk door te gaan naar een 
geforceerde baseline-spirometrietest of 
een post medicatie ontspannen spiro-
metrietest.  
Selecteer ‘Einde’ nadat alle vereiste func-
ties zijn gebruikt.
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Kalibratiecontrole   

Sluit een 3 liter injectiespuit aan op de  
transducer met de meegeleverde adapter  
en ledig hem door het handvat volledig in 
te duwen.
Selecteer ‘Kalibratiecontrole’ uit het 
hoofdmenu en selecteer daarna   
‘controleer Kalibratie’.  
Vul de injectiespuit door het handvat met  
constante snelheid uit te trekken tot de 
eindstop is bereikt en ledig de injectiespuit 
onmiddellijk daarna volledig. Probeer 
een flowsnelheid aan te houden waarbij 
de lijn binnen de grijze banden op het 
display blijft.  
Selecteer ‘Verwerp’ om opnieuw te 
proberen om een kalibratiecontrole met 
de vereiste flowsnelheid uit te voeren.

Selecteer ‘Herhaal’ om de kalibratie 
controle te herhalen met een lage 
flowsnelheid.  
Selecteer ‘Herhaal’ om de kalibratie 
controle te  herhalen met een hoge 
flowsnelheid.  
Wanneer de kalibratiecontrole met alle drie 
flowsnelheden is uitgevoerd, selecteert u 
‘Gereed’ om het scherm met  het kalibratie 
controlerapport op het  scherm weer te 
geven.
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De kalibratiefout voor expiratie en 
inspiratie wordt getoond. De kalibratie-
fout moet minder zijn dan 3%. Herhaal  
de procedure wanneer een grotere fout 
wordt getoond en let op dat de injectie-
spuit soepel wordt geledigd en gevuld 
zonder aan het handvat te rukken. 
Inspecteer de turbine transducer wanneer 
nog steeds een grotere fout dan 3% 
wordt getoond en reinig hem indien 
nodig.
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Aanpassen aan de wensen van de klant  

De ‘Customise’ optie uit het hoofdmenu kan worden gebruikt voor  

het configureren van een groot aantal van de functies van uw   

MicroLab en is verdeeld in systeem- en spirometrie- opties.  

Met systeemopties kunt u de volgende configureren:  
Taal.  
Lengte  en gewichtseenheden.  
Datumweergave.  
Scheidingsteken voor datum.  
Kleur of monochroom printen (op externe printer).  
Persoonlijke printout kop.  

Met spirometrieopties kunt u de volgende configureren:  
Ontspannen spirometriemodus (al dan niet met tidal ademhaling).  
Sets voorspelde waarden.  
Display van voorspeld of lijn.  
Displaystandaard.  
Aanmoediging displaytype.  
Geprinte grafieken.  
Criteria beste test  
Interpretatie en longleeftijdsindicatie.  
Dyspnoescore en rokenstatus.  
Kalibratie herinnering en handmatige temperatuurbijstelling.  
Selectie van indexen.  

Wij willen erop wijzen dat wanneer de taal is geselecteerd, de  

lengte  en gewichtseenheden, datumweergave en datum   

scheidingsteken automatisch zullen worden veranderd. Deze   

automatische selectie kan echter handmatig worden opgeheven.
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Administratie modus   

Met administratie modus kan de uitvoerder 
de beschikbaarheid van functies voor de 
gebruiker beperken door icoontjes op het 
hoofdmenu te deactiveren. Nadat de 
eenheid is geconfigureerd volgens de 
wensen van de uitvoerder zal het 
deactiveren van het ‘Customise’  icoontje 
bijvoorbeeld verdere instelling door de 
gebruiker voorkomen. Op dezelfde manier 
zal het deactiveren van het ‘Databank 
beheer’ icoontje voorkomen dat de 
gebruiker gegevens van patiënten of 
testresultaten wist.

Schakel de eenheid in met ingedrukte 
help toets om in de administratie modus 
te komen. De standaard toegangscode is 
0000. Typ dit nummer in met behulp van  
het toetsenbord op het scherm. Er is 
nu  een aantal functies beschikbaar voor 
gebruik. Druk op de help toets voor een 
volledige beschrijving van de functies.
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Papierinvoer

Til, voor het invoeren van een nieuwe rol thermisch papier de   

papierklep op met behulp van de hendels aan de zijkant, plaats het  

papier op de getoonde wijze in het compartiment en doe de klep  

goed dicht.   

Om het papier af te scheuren dient u het naar u toe te trekken en   

vervolgens naar rechts te trekken, zoals onderstaand weergegeven:   
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Extern printen

Tijdens het printen zal de MicroLab standaard naar een externe USB-  

printer gaan indien deze is aangesloten.  

Sluit het mini A/B stopcontact aan de rechterkant van de MicroLab  

met behulp van de meegeleverde USB kabel aan op het invoerstop-

contact op de printer. 

Raadpleeg de website www.carefusion.com/micromedical voor een 

lijst met compatibele printers of neem contact op met uw lokale dealer.  

Het is raadzaam tijdens het printen de batterijen op te laden terwijl  

de eenheid is aangesloten op de netstroomadapter.  

N.B. Houd de printer te allen tijde buiten bereik van de patiënt.  

Laadprocedure  

De ingebouwde batterijen van de MicroLab zijn leeg tijdens het  

transport vanaf de fabriek en dienen bij het eerste gebruik volledig   

geladen te zijn. Steek de AC adapter in de netstroomvoeding en  

steek de uitgangsstekker van de adapter in het stopcontact van de  

stroomvoorziening aan de rechterkant van het instrument. Het oranje 

oplaadlampje naast het stopcontact van de stroomvoorziening zal 

knipperen om aan te geven dat hij oplaadt en zal constant branden 

om volle lading aan te geven.  

Het zal ongeveer 4 uur duren voor de batterijen volledig opgeladen zijn.   

N.B.  Gebruik alleen de meegeleverde AC adapter. Het gebruik van  

een ander type kan blijvende schade veroorzaken aan de MicroLab  

en brand of elektrisch gevaar veroorzaken. Het snoer van de AC adapter 

niet herhaaldelijk insteken en verwijderen.
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PC aansluiting met behulp van SPCS  

SPCS is een gemakkelijk te gebruiken op een PC gebaseerde windows  

applicatie die aansluit op de MicroLab via een USB of seriële poort.  

Hij omvat een database waarin gegevens van patiënten kunnen 

worden ingevoerd en gedownload naar de MicroLab of testresultaten 

kunnen worden geladen vanuit de MicroLab naar de PC. Met behulp 

van SPCS en de MicroLab kunnen directe blaaspogingen worden 

uitgevoerd waarbij de PC de werking van de MicroLab rechtstreeks  

bestuurt. De geproduceerde resultaten  en grafieken worden rechtstreeks  

op het PC scherm getoond.    

De spirometer is vanuit de seriële of USB poort aangesloten op de PC, 

op de poort aan de rechterkant van het instrument met behulp van de 

met SPCS meegeleverde USB of seriële kabel.  

N.B.: De MicroLab mag alleen worden aangesloten op een conform  

EN60950 1992/1993 – ‘Safety of Information Technology Equipment  

including Electrical Business Equipment’ (Veiligheid van informatie- 

technologie apparatuur inclusief elektrische  bedrijfsapparatuur) 

gefabriceerde computer.  

Houd de PC te allen tijde buiten bereik van de patiënt. Het is raadzaam 

dat zolang de eenheid is aangesloten op een computer de netstroom- 

adapter wordt gebruikt.  

Onderhoud van uw Spirometer  
Wij verzoeken u de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:  

•  Raak het scherm niet met vingers aan. Gebruik alleen de 
meegeleverde pen.  

•  Gebruik alleen een vochtige, niet pluizende doek voor het reinigen 
van het scherm.  

•  Laat de spirometer niet op een vochtige plek staan en stel hem 
niet bloot aan extreme temperaturen.  

•  Richt de houder van de transducer tijdens het gebruik van de 
spirometer niet op een sterke lichtbron.
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•  Controleer of de AC lader compatibel is met de lokale stroomsterkte.  

Reinigen van de transducer
De transducer heeft geen routine onderhoud of service nodig.   

Wanneer u de transducer echter wilt steriliseren of reinigen, kan hij  

verwijderd door middel van de volgende procedure:  

1.  Door de turbine transducer naar links te draaien tot het  

locatiepalletje op de hieronder getoonde manier in lijn is met de  

kleine rechthoekige uitsparing in de behuizing.  

2.  Trek de transducer voorzichtig weg van de behuizing.  

3.  De transducer kan nu worden ondergedompeld in warm sop voor  

routinematige reiniging of ondergedompeld in koude sterilisatie 

oplossingen bijv. Perasafe gedurende maximaal 10 minuten  (Alcohol 

en chloride oplossingen dient men te vermijden). Na reiniging/ 

sterilisatie dient de transducer kort afgespoeld te worden in  

gedestilleerd water en afgedroogd te worden.   

Perasafe is verkrijgbaar bij CareFusion in gemakkelijke verpakkingen 

van 81 gr, Cat No. 36 SSC5000A.  

4. Zet de mondstukhouder weer in elkaar.    
�









































         



         















Service  

Voor de MicroLab is geen routine onderhoud noodzakelijk en er zitten 

geen onderdelen in dit instrument waaraan onderhoud gepleegd moet 

worden. Stuur de eenheid terug naar CareFusion of een geautoriseerde 

vertegenwoordiger wanneer onderhoud noodzakelijk is.  

Problemen verhelpen  

Mocht het onverhoopt voorkomen dat het display ‘bevriest’ en de unit 

niet meer reageert op het indrukken van toetsen, dan moet u de aan/

uitknop 10 seconden ingedrukt houden totdat de unit uit en weer 

inschakelt.  

Symbolen   

Omgeving  

Dit instrument is conform richtlijn EN60601 1 2 elektromagnetische  

compatibiliteit maar kan worden beïnvloed door mobiele telefoons en  

door elektromagnetische interferentie hoger dan in EN 50082  1:1992 

gespecificeerde niveaus.  

Dit instrument is niet bestemd voor gebruik met brandbare anesthetische 

gassen of in een met zuurstof verrijkte atmosfeer. 
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Elektrische classificatie  
Klasse I apparatuur.  

Verbruiksartikelen / accessoires  
Cat. nr.  Beschrijving  

36 PSA1600  Thermisch printerpapier (pak met 5 rollen)  

36 PSA1000  Wegwerpmondstukken voor volwassenen (500 per  
doos)  

36 SST1000  Eenrichtingsveiligheidsmondstukken (500 per doos)  

36 PSA1200  Pediatrische wegwerpmondstukken (100 per doos)  

36 PSA1100  Pediatrische adapter  

36 MGF1025       MicroGard Pulmonaire Filters   

36 MGF1100     MicroGard Pulmonaire Filters   

36 SSC5000A     PeraSafe Sterilisatiepoeder 81 g (voor het maken  
van 5 liter oplossing)  

36 VOL2104  Neusklemmen (pak van 5)  

36 SM2125  3 Liter Kalibratiespuit  

36 SPC1000  Spirometry PC Software   

Aandachtspunten  

• Pulmonale filters zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Bij gebruik 

bij meerdere patiënten bestaat het risico van kruisbesmetting. 

Herhaald gebruik kan de luchtweerstand verhogen en kan leiden tot 

een onjuiste meting.

• 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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Scholing  

CareFusion geeft door heel het VK spirometriescholingscursussen, de  

lessen omvatten:  

•  Anatomie en fysiologie van het respiratoire systeem  

•  Longfunctieterminologie   

•  Doelstellingen van spirometrie  

•  Testvoorbereiding & uitvoering van een goede manoeuvre  

•  Fouten in techniek  

•  Interpretatie van resultaten  

•  Gebruik van spirometrie als hulpmiddel bij het diagnosticeren van 
luchtwegaandoeningen  

•  Keuze van een spirometer  

•  Casuïstiek  

Specificatie van de MicroLab  
Algemeen  
Opslag:  >2000 tests inclusief Flow/Volume lussen  

en Volume /Tijdcurves.  
Printer output:  Compatibele Hewlett Packard USB  

printers (Genoemde modellen)  
Display:  Kleur 1/4 VGA LCD.  

Stroomvoorziening:  Input 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz.   
Output 12V 2,5 A (Klasse 1)  

Batterijpakket:  Oplaadbare NiMH 8.4V 1A uren.  

Afmetingen:  350x255x120 mm.   
Transducer 50x60x90 mm.  

Gewicht:  630 g.  

Bedrijfstemperatuur:        0 tot +40 °C  

Bedrijfsvochtigheid:  30% tot 90% RV

Transport  en          
opslagtemperatuur: -20 tot + 70 °C

Transport  en          
opslagvochtogheid: 10% tot 90% RV   
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Spirometrie Afmetingen:  
Ontspannen Expiratoire Vitale Capaciteit (VC)  
Geforceerd expiratie volume in 0,75 seconden (FEV.75)  
Geforceerd expiratie volume in 1 seconde (FEV)  
Geforceerd expiratie volume in 3 seconden (FEV3)  
Geforceerd expiratie volume in 6 seconden (FEV6)  
Geforceerde Vitale Capaciteit (FVC)  
Piek expiratie flowsnelheid (PEF)  
FEV0,75 als percentage van VC (FEV0,75/VC)  
FEV0,75 als percentage van FVC (FEV0,75/VC)  
FEV1 als percentage van VC (FEV1/VC)  
FEV1 als percentage van FVC (FEV1/FVC)  
FEV2 als percentage van VC (FEV3/VC)  
FEV3 als percentage van FVC (FEV3/FVC)  
FEV0.75 als percentage van FEV6 (FEV0.75/FEV6)  
FEV1 als percentage van FEV6 (FEV1/FEV6)  
Maximale expiratie flow bij 75% van FVC resterend (MEF75)  
Maximale expiratie flow bij 50% van FVC resterend (MEF50)  
Maximale expiratie flow bij 25% van FVC resterend (MEF25)  
Gemiddelde midden expiratie flowsnelheid (MMEF)  
Geforceerde  expiratie flow  bij  50%  volume  als  een  percentage  van  
VC (FEF50/VC)  
Geforceerde  expiratie flow  bij  50%  volume  als  een  percentage  van  
FVC (FEF50/FVC)  
Maximale vrijwillige ventilatie aangegeven (MVV(ind))  
Geforceerd inspiratie volume in 1 seconde (FIVI)  
Geforceerde Inspiratoire Vitale Capaciteit (FIVC)  
Piek inspiratie flowsnelheid (PIF)  
FEV1 als percentage van FIVC (FIV1/FIVC)  
Geforceerde inspiratie flow bij 25% geïnhaleerd volume (FIF25)  
Geforceerde inspiratie flow bij 50% geïnhaleerd volume (FIF50)   

Geforceerde inspiratie flow bij 75% geïnhaleerd volume (FIF75 

Geforceerde  expiratie flow  bij  50%  volume  als  een  percentage  van  

FIF50 (FEF50/FIF50)   
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De tijd tussen 25% en 75% van het geforceerde expiratie volume 

(MET2575) 

Geforceerde expiratietijd (FET)  
Tidal volume (TV)  
Expiratoir reservevolume (ERV)  
Inspiratoir reservevolume (IRV)  
Inspiratoire capaciteit (IC)   

Tests per  proefpersoon:   5 VC manoeuvres 8 FVC manoeuvres   

Voorspelde waarden:       Diverse – afhankelijk van nationale  
voorkeur  

Transducer:  CareFusion Bi Directional Digital Volume.  
Resolutie:  10 ml volume 0,03l/s flow  
Nauwkeurigheid:  +/-3%. Volgens ATS aanbevelingen –   

 Standaardisatie van spirometrie 1994   

 update voor flows en volumes

24



25

Contact informatie
  
Voor alle producten, onderdelen, vragen, service en technische 
ondersteuning, neem contact op met:

PT Medical BV
Telefoon: +31 (0)594 587 280
Email:      mail@pt-medical.nl
www.pt-medical.nl



Notities:     
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