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MicroRPM 
(Respiratory Pressure Meter) 
Handleiding 

 

Introductie - Nederlands 

De MicroRPM meter voor respiratoire drukken is een klein en handzaam 

instrument dat snel inspiratoire en expiratoire drukken meet. 
Het instrument kan de maximale inspiratoire en expiratoire drukken 

aan de mond meten, MIP en MEP en ook “Sniff Nasal Inspiratory 
Pressure” (SNIP). 

De waarden van de metingen worden weergegeven in cm H2O op een 
LCD scherm. 

 
Het instrument is gemakkelijk te bedienen en werkt op batterijen. Het 

instrument wordt geleverd met alle toebehoren om direct gebruikt te 
kunnen worden. 

 
Aan dit instrument kunt U extra mogelijkheden toevoegen indien het 

wordt aangesloten op een PC met PUMA software. Deze applicatie biedt 
vele geavanceerde voordelen waaronder: 

 
• Real time weergave van de druk/ tijd curven 

• Simultane weergave van opeenvolgende curven 
• Normwaarden 

• Database patiëntengegevens 
• Grafische coaching van de manoeuvre 

• Indicatie variabiliteit onderlinge testen 
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Inhoud 

De MicroRPM wordt als volgt geleverd: 

1. MicroRPM microcomputer-eenheid 
2. Siliconen Bit Mondstuk     Cat.nr. 36-MTH6400 

3. Alkaline PP3 batterij     Cat.nr. 36-BAT1002 
4. Expiratoire Eenwegklep MicroRPM  Cat.nr. 36-ASS1221 

5. Inspiratoire Eenwegklep MicroRPM  Cat.nr. 36-ASS1222 
6. Kalibratieschroevendraaier   Cat.nr. 36-MEC1299 

7. Nasale Pluggen Maat 1-4       
8. Nasale plug-adapter   Cat.nr. 336-ASS1091 

9. Bacteriefilter           Cat.nr. 36-FIL6050 (50) 
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PUMA PC Software 

 
De functionaliteit van de draagbare MicroRPM neemt aanzienlijk toe 

wanneer deze in combinatie met PUMA PC Software wordt gebruikt, 
(via een RS232-kabel aan de seriële poort van het apparaat).  

Puma PC software kan gratis worden gedownload via de link: 
www.carefusion.com/micromedical. Kies bij MicroRPM Product details”, 

“related links” (rechts boven in scherm), “PC software downloads”, 
onder “PUMA PC Software” klikt U op “click here”. 

Voor vragen over installatie of systeemvereisten kunt U contact 
opnemen met onze Service afdeling of onze officiele distributeur. 

De PUMA PC Software is een uniek, gebruiksvriendelijk multivenster-
platform voor de uitvoering, opslag en analyse van de respiratoire 

spierkrachtmetingen van PImax of MIP (Maximale Inspiratoire Druk), 
PEmax of MEP (Maximale Expiratoire Druk) en SNIP (Sniff Nasal 

Inspiratory Pressure). Tevens biedt de PUMA PC Software de gebruiker 
extra functies, zoals live grafische weergaven, voorspelde waarden, 

afdrukformaten, impulsen, trends, post-medicatie- of 
inspanningsvergelijkingen en bijkomende vermoeidheidsindicatoren. 
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Opmerking: De Respiratory Pressure Meter mag enkel worden 

aangesloten op een computer die is gefabriceerd volgens EN 60601-1. 

Opmerking: Houd de pc te allen tijde buiten bereik van de patiënt. 

Contra-indicaties 

• Ziekteverschijnselen die relatieve grote verschillen in druk in de 

abdomen of de borstkas veroorzaken 

• Aneurysma 

• Ongecontroleerde hoge bloeddruk 

• Urine-incontinentie	   

Waarschuwingsberichten 

In deze gebruiksaanwijzing wordt de volgende terminologie als volgt 
gebruikt: 

Voorzichtig: Mogelijkheid tot letsel of ernstige schade 
Waarschuwing: omstandigheden of handelingen waarmee u uzelf 

kunt kwetsen 
Let op: Belangrijke informatie om schade aan het instrument te 

vermijden of dit vlotter te kunnen gebruiken. 
 

Opmerking: Het apparaat mag alleen worden gebruikt door 
gekwalificeerd personeel dat is opgeleid in het uitvoeren van 

longfunctietesten. 

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. 
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VOORZICHTIG: Bacteriële 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. 

LET OP:  Het door u aangekochte product en de batterij 
mogen 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 er andere apparatuur op de Respiratory 
Pressure Meter wordt aangesloten, moet altijd worden nagegaan of 

de totale combinatie voldoet aan de internationale veiligheidsnorm 
IEC 60601-1 voor medische elektrische systemen. Sluit de 

Respiratory Pressure Meter tijdens metingen uitsluitend aan op 
computers die voldoen aan IEC/EN 60601-1 / ANSI/AAMI ES60601-

1:2005. 

 
Indicaties voor gebruik 

De MicroRPM (Respiratory Pressure Meter) is een diagnostisch 
instrument voor in de hand dat is ontworpen om een snelle beoordeling 

te maken van de inspiratoire en expiratoire spiersterkte. Het apparaat 
kan de maximale inspiratoire en expiratoire monddruk (MIP en MEP) 

meten en SNIP-metingen uitvoeren. Het systeem is geschikt voor 
kinderen en volwassenen (boven de 3 jaar) en is inzetbaar in 

ziekenhuizen, bij artsen, in laboratoria en omgevingen waar de 
gezondheid op het werk wordt gecontroleerd. 
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Bediening – Mondruk (PImax/MIP + PEmax/MEP) 

Steek de batterij in het compartiment aan de achterkant van de 

MicroRPM. 

Bevestig de vereiste Eenwegklep MicroRPM (‘Inspiratory’ - PImax 

(MIP), ‘Expiratory’ - PEmax (MEP)) in de MicroRPM; breng een nieuw 
Bacteriefilter aan in de Eenwegklep MicroRPM en steek vervolgens het 

Siliconen Bit Mondstuk op het Bacteriefilter, zoals hieronder wordt 
getoond. 

Mondstuk Monddruk
bacteriefilter

Respiratoire
drukmeter

Klep
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PImax (MIP) Test 

Zet de MicroRPM schakelaar van ‘Off’ op ‘MIP/MEP’, zonder druk uit te 

oefenen op het mondstuk. Er verschijnen roterende segmenten, terwijl 
het apparaat een automatische nulpuntbepaling uitvoert. 

Wanneer de MicroRPM klaar is weerklinkt er een ‘piep’ en verschijnt er 
‘0’. 

Laat de testpersoon het mondstuk in de mond nemen en let erop dat 
de flens boven het tandvlees en aan de binnenkant van de lippen zit, 

terwijl de 'bijtblokjes' tussen de tanden zitten.   

Laat de testpersoon nu uitademen tot RV (Residual Volume), longen 

leeg, voer vervolgens een ‘Mueller’ manoeuvre uit, een gedwongen 
inhalatie tegen de MicroRPM in met de grootst mogelijke inspanning 

gedurende een zo lang mogelijke periode (minstens 2 seconden).  

Op het display verschijnt het resultaat: de maximale gemiddelde 

inspiratoire druk, volgehouden gedurende een periode van 1 seconde 
van de test, uitgedrukt in centimeter waterkolom (cmH2O). Om een 

optimale waarde te verkrijgen, zou de testpersoon deze test driemaal 
moeten herhalen. 

PEmax (MEP) Test 

Zet de MicroRPM schakelaar van ‘Off’ op ‘MIP/MEP’, zonder druk uit te 

oefenen op het mondstuk. Er verschijnen roterende segmenten, terwijl 
het apparaat een automatische nulpuntbepaling uitvoert. 

Wanneer de MicroRPM klaar is weerklinkt er een ‘piep’ en verschijnt er 
‘0’. 

Laat de testpersoon het mondstuk in de mond nemen en let erop dat 
de flens boven het tandvlees en aan de binnenkant van de lippen zit, 

terwijl de 'bijtblokjes' tussen de tanden zitten. 
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Laat de testpersoon nu inademen tot TLC (Total Lung Capacity), longen 

vol, voer vervolgens een ‘Valsalva’ manoeuvre uit, een gedwongen 
exhalatie tegen de MicroRPM in met de grootst mogelijke inspanning 

gedurende een zo lang mogelijke periode (minstens 2 seconden). 

Op het display verschijnt het resultaat: de maximale gemiddelde 

expiratoire druk, volgehouden gedurende een periode van 1 seconde 
van de test, uitgedrukt in cmH2O. Om een optimale waarde te 

verkrijgen, zou de testpersoon deze test driemaal moeten herhalen. 

Alvorens de PImax of PEmax tests te herhalen, moet de MicroRPM 

eerst opnieuw op ‘Off’ worden gezet. 

 

Bediening – SNIP (Sniff Nasal Inspiratory Pressure) 

Steek de batterij achteraan in de MicroRPM. 

Bevestig de Nasale plug-adapter op de MicroRPM en sluit vervolgens de 

juiste maat Nasale Plug aan, zoals hieronder wordt getoond. 

De juiste maat (1-4) kan worden bepaald door een Nasale Plug aan te 

sluiten op het apparaat en deze Nasale Plug vervolgens stevig in een 
neusgat aan te brengen. Vraag de testpersoon het open neusgat met 

een vinger dicht te drukken en vervolgens te proberen snuiven. 
Wanneer er geen lekkage optreedt rond de Nasale Plug, hebt u de 

juiste maat geselecteerd.  
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Nasale plug

2

Microcomputer-eenheid

Nasale plug
adapter

 
SNIP Test 

Zet de MicroRPM schakelaar van ‘Off’ op ‘SNIP’, zonder druk uit te 

oefenen op de Nasale Plug. Er verschijnen roterende segmenten, 
terwijl het apparaat een automatische nulpuntbepaling uitvoert. 

Wanneer de MicroRPM klaar is, weerklinkt er een ‘piep’ en verschijnt er 
‘0’.  

Laat de testpersoon de gekozen Nasale Plug stevig in een neusgat 
aanbrengen, terwijl het andere neusgat open blijft gedurende de hele 

test.  

Vraag de testpersoon normaal te ademen en laat hem/haar aan het 

einde van een normale expiratie, FRC (Functional Residual Capacity), 
kort en hard voluntair snuiven met de grootst mogelijke inspanning.  

Op het display verschijnt het resultaat: de inspiratoire nasale piekdruk 
in cmH2O. 
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Bij volgende tests zal de MicroRPM steeds de hoogste SNIP-waarde 

blijven aanduiden en voorgaande waarden overschrijven. Om zeker de 
hoogste waarde te verkrijgen, zou de testpersoon deze test 10-15 

maal moeten herhalen.  

Uitschakelen  

De MicroRPM wordt uitgeschakeld door de schakelaar naar de 'Uit'-

positie te schuiven. 

Batterij 

De batterijslading wordt automatisch gecontroleerd, wanneer het 
apparaat wordt ingeschakeld.  

Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt er ‘bAt’, voordat de 
automatische nulpuntbepaling plaatsvindt. De MicroRPM mag in dat 

geval nog worden gebruikt, maar de batterij moet zo snel mogelijk 
worden vervangen. 

Als de batterij helemaal leeg is, zal het apparaat tweemaal piepen en 
zichzelf onmiddellijk uitschakelen.  

Opmerking: Als de MicroRPM lange tijd niet wordt gebruikt, moet de 
batterij worden verwijderd, om beschadiging door eventuele lekkage te 

voorkomen. 
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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. 

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. 

 

Reinigingsinstructies 

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. 

Het apparaat mag niet met water worden schoongemaakt of in contact 

komen met solventen zoals alcohol- en chlorideoplossingen. Binnenin 
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zitten immers elektronische onderdelen die daardoor permanent 

beschadigd zouden raken. 

VOORZICHTIG: Zet het apparaat uit alvorens u begint met reinigen. 

 

Externe oppervlakken van de spirometer  

VOORZICHTIG: De Respiratory Pressure Meter niet afwassen met of 

onderdompelen in water of reinigingsvloeistof, aangezien binnenin 
elektronische onderdelen zitten die daardoor permanent beschadigd 

zouden raken. 

De externe behuizing van de Pressure Meter mag u schoonvegen met 

steriele doekjes of een vochtige doek die u in een koude, steriliserende 
oplossing hebt ondergedompeld. 

 

Reinigingsaccessoires 

Het MicroRPM-apparaat is tijdens monddrukmetingen beschermd tegen 

kruisbesmetting door de bacteriële filter (36-FIL6050). 

Echter, het rubberen mondstuk met flens (36-MTH6400), de 

expiratoire en inspiratoire drukkleppen (36-ASS1221, 36-ASS1222) en 
de nasale pluggen (36-NPROBE01, 36-NPROBE02, 36-NPROBE03, 36-

NPROBE04) mogen in een koude, steriliserende oplossing als PeraSafe 
(36-SSC5000A) ondergedompeld worden. Spoel deze onderdelen goed 

af en laat ze goed drogen voor ze weer in elkaar te zetten. 

Belangrijke opmerking: Gebruikte mondstukken en nasale pluggen, 

die niet gesteriliseerd worden, dienen na gebruik onmiddellijk 
weggegooid te worden. 

Als er wijzigingen op de materiële oppervlakken (scheuren, 
afbrokkelende deeltjes) optreden, moeten de respectieve onderdelen 

worden verwijderd. 
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Kalibratie 

De kalibratie is in de fabriek gebeurd en zou voor onbeperkte tijd 

stabiel moeten blijven.  

De kalibratie kan echter worden gecontroleerd en aangepast door het 

apparaat via de Drukkalibratieset (36-ASS1234) aan te sluiten op een 
Watermanometer, zoals hieronder wordt getoond: 

Luer
T-Stuk

Vrouwelijk

cm H O

9

Manometer

3

0

2

1

2

4

5

6

8

7

Aansluitleiding

10

Sput

Nasale plug
adapter

 
Zet de MicroRPM schakelaar van ‘Off’ op ‘SNIP’, zonder druk uit te 
oefenen op het apparaat. 

Vul de spuit geleidelijk tot de Watermanometer een onderdruk van 200 
tot 300cmH2O aanduidt. Controleer of de meetwaarde op de MicroRPM 

minder dan 3% van deze meetwaarde afwijkt. 

Opmerking: De kalibratie kan enkel worden aangepast in positieve 

richting, omdat de MicroRPM de hoogste piekwaarde meet. Als het 
apparaat een hogere waarde aangeeft dan de Watermanometer, moet 

de kalibratieschroef eerst linksom worden gedraaid, voordat de 
kalibratie wordt uitgevoerd. 
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Seriele
poort

Kalibratieschroevendraaier

 
Om de MicroRPM te kalibreren, sluit u de Watermanometer aan, zoals 

eerder beschreven, en vult de spuit tot de vereiste onderdruk. Om de 
kalibratie aan te passen, draait u de kalibratieschroef langzaam 

rechtsom, tot de MicroRPM dezelfde waarde aanduidt. 

Service 

Details betreffende onderhoud of reparatie van Uw instrument vindt u 

op de achterpagina. 

Volledige service documentatie met elektronische schema’s en 

componenten is beschikbaar op verzoek. 
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Problemen oplossen 

In geval van problemen met uw MicroRPM kunt u onderstaande tabel 

raadplegen: 

Probleem Mogelijke 
oorzaak 

Oplossing 

Apparaat wil niet 
inschakelen 

Batterij is leeg Vervang de batterij  

 

Aansluiting van 
schuifschakelaar 

Breng de eenheid 
binnen voor 
onderhoud. 

Het scherm toont 
gegevens voordat de test 
is uitgevoerd 

Interne slang van de druksensor is 
geknakt 

Breng de eenheid binnen voor 
onderhoud 
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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 Batterij 

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 

Classificatie volgens IEC 60601-1 

Respiratory Pressure Meter  Toegepast onderdeel, type B 

WAARSCHUWING: Er mogen geen wijzigingen aan deze apparatuur 

worden uitgevoerd. 

WAARSCHUWING: Sluit geen apparaten 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 voor 
medische elektrische systemen. Sluit de MicroRPM tijdens metingen 

uitsluitend aan op computers die voldoen aan IEC/EN 60601-1 / 
ANSI/AAMI ES60601-1:2005. 

WAARSCHUWING: De gebruiker mag onderdelen onder spanning en de 
patiënt niet tegelijkertijd aanraken. 
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)  
volgens EN60601-1:2007. 
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 MicroRPM 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 opereren. 
 
Deze tests beogen te waarborgen dat de MicroRPM 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 MicroRPM 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 MicroRPM is een medisch apparaat, wat maakt dat bijzondere voorzorgen 
betreffende EMC (elektromagnetische compatibiliteit) te nemen zijn. 
 
Voor de configuratie en installatie/ingebruikname van de MicroRPM dient u zich 
zeker te houden aan de hier verstrekte instructies/richtlijnen. Gebruik het 
apparaat enkel in de geleverde configuratie. 
 
Wijzigingen of aanpassingen aan de MicroRPM leiden mogelijk tot een 
verhoogde emissie of kunnen de weerstand van de MicroRPM betreffende EMC-
prestaties benadelen. 
 
De MicroRPM mag enkel worden gebruikt in combinatie met de accessoires 
(RS232-kabels) geleverd (referenties waarvan u terugvindt in het gedeelte over 
accessoires in deze gebruiksaanwijzing). Op geen van de MicroRPM-kabels mag 
de gebruiker een verlengstuk aanbrengen.  
 
Indien de gebruiker een van de kabels verlengt of zich van niet-goedgekeurde 
accessoires bedient, leidt dit mogelijk tot een verhoogde emissie of kan dit de 
weerstand van de MicroRPM op het vlak van EMC benadelen. Geen van de 
MicroRPM-accessoires mag in combinatie met andere apparaten worden 
gebruikt, aangezien dit mogelijk leidt tot een verhoogde emissie of de 
weerstand van de andere apparaten op het vlak van EMC kan benadelen. 
 
De MicroRPM is een product van kritiek belang. De respiratoire drukmetingen op 
het product moeten binnen een tolerantie van +/- 3% blijven en bovendien mag 
de firmware nooit vastlopen. Waarschuwing: In het geval dat het product wordt 
gebruikt in de nabijheid van significante elektromagnetische velden (vooral in 
het frequentiebereik 40-60 MHz) terwijl het in verbinding staat met de pc, dient 
u te controleren of de resultaten op de het apparaat en de pc hetzelfde zijn. Als 
de resultaten niet hetzelfde zijn, kan dit probleem worden opgelost door het 
product verder uit de buurt te houden van de bron dat de interferentie 
veroorzaakt. 
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WAARSCHUWING: Gebruik de MicroRPM niet wanneer deze vlak naast, net 
boven of net onder andere apparatuur staat. Als dit toch niet anders kan, moeten 
de MicroRPM 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 MicroRPM is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die 
hieronder is vermeld. De klant of de gebruiker van de MicroRPM moet controleren of 
deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving - 
richtlijnen 

 
RF-emissies 
CISPR11 

 
Groep 1 

 

De MicroRPM 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 
CISPR11 

 
Klasse B 

De MicroRPM is geschikt voor gebruik 
in alle omgevingen, inclusief 
huishoudelijke omgevingen en 
omgevingen die direct zijn aangesloten 
op het openbare laagspanningsnet dat 
gebouwen voor huishoudelijke 
doeleinden van stroom voorziet. 
 

Harmonische emissies 
IEC 61000-3-2 

 
[Niet van 

toepassing] 
 

Spanningsschommelingen 
/ flikkeringsemissies 
IEC 61000-3-3 

 
[Niet van 

toepassing] 
 
 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische immuniteit 
De MicroRPM is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die 
hieronder is vermeld. De klant of de gebruiker van de MicroRPM moet controleren of 
deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 
Immuniteitstest IEC 60601-

testniveau 
Overeenstemmings-

niveau 
Elektromagnetische 

omgeving - 
richtlijnen 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/- 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 
vochtigheidsgraad ten 
minste 30% 
bedragen. 



 

23 

Elektrisch snel 
voorbijgaand/burst 
IEC 61000-4-4 

+/- 2 kV voor 
voedingslijnen 
 
+/- 1 kV voor 
invoer-
/uitvoerlijnen 

+/- 1kV voor invoer-
/uitvoerlijnen 

De kwaliteit van de 
netvoeding moet 
gelijk zijn aan die van 
een normale 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Overspanning 
IEC 61000-4-5 

+/- 1 kV 
lijn(en) naar 
lijn(en) 
 
+/- 2 kV 
lijn(en) naar 
massa 

Niet van toepassing De kwaliteit van de 
netvoeding moet 
gelijk zijn aan die van 
een normale 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Spanningsdalingen, 
korte onder-
brekingen en 
spanningsvariaties 
op voedingsin-
voerlijnen  
IEC 61000-4-11 

< 5% UT 
(>95% daling 
in UT) 
voor 0,5% 
cycli 
 
40% UT 
(60% daling 
in UT) 
gedurende 5 
cycli 
 
70% UT 
(30% daling 
in UT) 
voor 25 cycli 
 
< 5% UT 
(>95% daling 
in UT) 
voor 5 s 

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

Vermogens-
frequentie 
(50/60 Hz) 
magnetisch veld 
IEC 61000-4-8 
 

3 A/m 3 A/m De 
vermogensfrequentie 
van magnetische 
velden moet op het 
niveau liggen van een 
normale locatie in een 
normale commerciële 
of 
ziekenhuisomgeving. 

OPMERKING  UT is de AC-netspanning vóór de toepassing van het testniveau. 



 

24 

 
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische immuniteit 
De MicroRPM is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die 
hieronder is vermeld. De klant of de gebruiker van de MicroRPM moet controleren of 
deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 
Immuniteitstest IEC 60601-

testniveau 
Overeens-
temmings-
niveau 

Elektromagnetische omgeving 
- richtlijnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirecte RF 
IEC61000-4-6 
 
Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150kHz tot 
80MHz 
 
3 Vrms 
80MHz tot 
2,5GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
3 V/m 

Draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur mag niet 
dichter bij een onderdeel van de 
MicroRPM, 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 = 1,2 x √P 
 
 
d = 1.2 x √P 80MHz tot 800MHz 
 
d = 2,3 x √P 800MHz tot 2,5GHz 
 
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, zoals bepaald in een 
elektromagnetisch onderzoek op 
locatie a, moeten lager zijn dan 
het overeenstemmingsniveau in 
elk frequentiebereik. b 
 
Interferentie kan optreden in de 
buurt van de apparatuur die met 
het volgende symbool is 
gemarkeerd: 
 

   



 

25 

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 MicroRPM wordt gebruikt het geldende 
RF-overeenstemmingsniveau overstijgt, moet de MicroRPM worden gecontroleerd op 
normale werking. Als abnormale prestaties worden waargenomen, zijn mogelijk 
extra maatregelen vereist, zoals het anders richten of verplaatsen van de MicroRPM. 

b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes lager dan 
3 V/m zijn. 

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

 Afstand in meter (m) volgens frequentie van de zender 
150 KHz tot  
80 MHz 
 
d = 1,2 x √P 

80 MHz tot  
800 MHz 
 
d = 1,2 x √P 

800 MHz tot  
2,5 GHz 
 
d = 2,4 x √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 

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. 
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Symbolen 

 

 
Toestel van type B 
 

 
 
 0086 

  
Voldoet aan EEG-richtlijn 93/42/EEC  
 

 

 
Verwijdering overeenkomstig WEEE 

 

Raadpleeg de gebruiksinstructies 

 
Voorzichtig: Raadpleeg de meegeleverde 
documentatie 

 

Fabricagedatum 

 

Producent 

 

Serienummer 

 

Gebruik voor één patiënt 



 

27 

 De Amerikaanse federale wetgeving bepaalt dat dit 
hulpmiddel alleen mag worden gekocht door of in 

opdracht van een arts. (Uitsluitend op recept) 

 NRTL-laboratorium officieel erkend door het 

Amerikaans agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk (OSHA) voor wat betreft 

elektrische veiligheid en overeenstemming. 

Specificaties 

Metingen  Maximale expiratoire druk (MEP) 
Maximale inspiratoire druk (MIP) 
SNIP-metingen(SNIP) 

Met Puma™ Maximal Rate of Pressure Development 
(MRPD, maximale waarde van 
drukontwikkeling) 
Maximum Rate of Relaxation (MRR, 
maximale waarde van ontspanning) 
Tau 

Bedrijfsdruk +/- 300cmH2O (±5PSID) 
Burstdruk:  +/- 700cmH2O (±20PSID) 

Nauwkeurigheid: +/-3% 
Resolutie: 1cmH2O 

Stroomvoorziening: Eén Alkaline 9V 6LR61 
Afmetingen: 170 x 60 x 26mm  

Gewicht (apparaat met 
batterij) 

175g 

Gewicht (in draagkoffer) 750g 
Bedrijfstemperatuur:  0 - 40 °C 

Bedrijfsvochtigheid: 30% tot 90% RH 
Opslag- en 

transporttemperatuur: 

-20 tot +70 ° C 

Opslag- en 

transportvochtigheid: 

10% tot 90% RH 
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Verbruiksgoederen en accessoires 

Cat. nr. Beschrijving 

36-FIL6050 Bacteriefilter (50 per doos) 
36-MTH6400  Siliconen Bit Mondstuk 
36-ASS1221  Expiratoire Eenwegklep MicroRPM 
36-ASS1222  Inspiratoire Eenwegklep MicroRPM 
36-NPROBE01  Extra Kleine Nasale Pluggen (10 per doos) 
36-NPROBE02  Kleine Nasale Pluggen (10 per doos) 

36-NPROBE03  Medium Nasale Pluggen (10 per doos) 
36-NPROBE04  Grote Nasale Pluggen (10 per doos) 

36-ASS1091 Nasale Plug-adapter 
36-MEC1299 Kalibratieschroevendraaier 
36-BAT1002 Alkaline PP3 batterij 
36-SSC5000A  PeraSafe Sterilisatiemiddel – 81 mg 

(voor 5 liter oplossing) 
36-ASS1234  Pressure Calibration Kit 

36-CAB1000 Interfacekabel voor PUMA-software 

Bedrijfsomgeving 

Dit instrument is in overeenstemming met de richtlijn EN60601-1-2 
inzake elektromagnetische compatibiliteit, maar kan worden beïnvloed 

door draagbare telefoons en elektromagnetische storingen die het in 
EN 50082-1:1992 gespecificeerde niveau overschrijden. 
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Customer contact information 

International customers only 

For all Sales Order processing for products and Spare parts, Service 

and Technical Support enquiries, please contact the following: 

Carefusion Germany 234 GmbH 

Customer Service & Support International 
Leibnizstrasse 7 

97204 Hoechberg 
Germany 

Customer Service Sales Enquiries: 
Telephone: 0049 931 4972 670 

Email:  micro.internationalsales@carefusion.com 

Factory Repair and Administration Enquiries: 

Telephone:  0049 931 4972 867 
Email:  support.admin.eu@carefusion.com 

Technical Support Enquiries: 
Telephone: 0049 931 4972 127 

Email:   support.rt.eu@carefusion.com 

 
 
 



 

 

Aantekeningen: 



 

 

Aantekeningen: 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor Nederland 
Importeur & distributeur 
PT Medical 
Kapteynlaan 13 
9351 VG LEEK 
Nederland 
0594-587 280 tel 
0594-587 288 fax 
mail@pt-medical.nl 
www.pt-medical.nl 
 
CareFusion UK 232 Ltd., 
The Crescent 
Jays Close 
Basingstoke RG22 4BS 
U.K. 
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