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MicroRPM  
(Respiratory Pressure Meter)   
Handleiding  

Introductie

De 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 
door aansluiting op de PUMA PC Software, via een RS232-kabel aan de  
seriële poort van het apparaat.     

PC software kan gratis worden gedownload via deze 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.   

 

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). Daarenboven 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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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.   

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’.  
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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.  

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).
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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.  

_____  

Meer informatie over deze procedures, interactieve presentaties en   

videodemonstraties vindt u op onze website:  

WWW.RESPIRATORYMUSCLES.COM

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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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.    

____  

Meer informatie over deze procedures, interactieve presentaties en  
videodemonstraties vindt u op onze website:  

WWW.RESPIRATORYMUSCLES.COM  

____  

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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Reiniging  

De MicroRPM eenheid behoeft geen routine-onderhoud en wordt   

beschermd tegen contaminatie door het Bacteriefilter.   

Het Siliconen Bit Mondstuk (36-MTH6400) en de Nasale Pluggen   

mogen echter worden ondergedompeld in een koude sterilisatie-  

oplossing, bijv.  PeraSafe (36-SSC5000A). Spoel ze grondig en laat ze  

drogen, alvorens ze opnieuw aan te brengen.    

De Nasale Pluggen kunnen eventueel worden gedroogd in de   

luchtstroom van de CareFusion Nasale Plugpomp (36-MEC1219).    

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:   
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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 300 cmH2O 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.   

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.
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Service  

Details betreffende onderhoud of reparatie van uw instrument vindt u  

op pagina 15.  

Volledige service documentatie met elektronische schema’s en   

componenten is op verzoek beschikbaar.

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 
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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.  

Symbolen   

Toestel van type B  

Voldoet aan EEG-richtlijn 93/42/EEC     

Verwijdering overeenkomstig WEEE   

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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Specificaties  

Werkdruk:     +/- 300cmH2O  
Barstdruk:       +/- 700cmH2O  
Nauwkeurigheid:    +/- 3%
Resolutie:     1cmH2O   
Voeding:     Eén 9 V PP3   
Afmetingen:     170 x 60 x 26mm    
Gewicht (apparaat met batterij):   175 gram 
Gewicht (in draagtas):    750 gram
Bedrijfstemperatuur:    0 - 40 °C  
Bedrijfsluchtvochtigheid:   30% tot 90% RH  
Bewaartemperatuur:   -20 tot +70 °C  
Bewaarvochtigheid:    10% tot 90% RH
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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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