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Transcutane CO2 meting met de 

SenTec Digital  
Monitoring System. 
 

Verwisselen Sensormembraan 
 
Onder normale omstandigheden moet het membraan van de V-Sign™ Sensor om de 28 dagen 
worden vernieuwd door de medisch technicus. De monitor controleert het membraan 
automatisch en geeft aan wanneer een wisseling nodig is. Op het beeldscherm wordt dit ook 
aangegeven. Als de wisseling in het weekend valt geef dit dan tijdig door aan de medisch 
technicus. 
De membraan tijdklok wordt alleen teruggezet, als het vernieuwen van het membraan correct 
gedaan wordt en de monitor dit ook als dusdanig herkent en bevestigd. 
 

Het verwisselen: 
1. Maak de sensor schoon met alcohol 70% voor het verwisselen van de membraan. 
 
2. Plaats de membraanwisselaar (V-Sign™ Disposable Membraan verwisselaar op een 

vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een tafel. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon is en 
dat er genoeg ruimte is. 

 
3. Plaats de schone sensor met het lampje naar boven (de membraanzijde) zorgvuldig in 

de membraanwisselaar (afbeelding a). 
 

a.  
 

4. Druk de wisselaar krachtig in met de handpalm.  Zorg ervoor dat de wisselaar rondom 
goed is ingedrukt. Houdt de wisselaar 3 seconden ingedrukt. (afbeelding b). 

 

b.  
 

5. pak de membraanset op. houd hem met een hand horizontaal vast aan het onderste 
gedeelte, terwijl u met uw andere hand het bovenste gedeelte rechtsom tot de volgende 
aanslag draait. Houd tijdens het draaien de sensor niet vast, want dan zou deze in de 
membraanset kunnen verschuiven. (afbeelding c). 

c.  
 

6. Herhaal punt 4 en 5 VIER keer. 
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Verwijderen van de sensor: 

 
Druk nog 1 keer op de sensor of til hem iets op om hem los te maken en verwijder de sensor uit 
de membraanset. 

 
 

Controleren van het sensormembraan 
 

1. Controleer elke keer na het aanbrengen of het sensormembraan op de juiste manier op 
de sensor zit. 

 
2. Controleer of er zich geen luchtbellen bevinden tussen het membraan en het 

sensoroppervlak. 
 

3. Mocht het membraan loszitten of luchtbellen bevatten dan dient u alle bovengenoemde 
stappen te herhalen 

 
 
Wanneer het membraan tussentijds vervangen dient te worden kan het menu 
membraanvervanging geactiveerd worden. Dit kan wanneer de deur van het dockingstation 
open is. 
 

 
Reset dagteller 
 
Opmerking: Het menupunt “membraanwisseling” is alleen actief als de sensor niet in het 
docking station zit en niet aan de patiënt bevestigd is. 
 
Na het verwisselen van het membraan moet de dagteller gereset worden om de dagteller op 28 
dagen te zetten. 

1. Kies het menu “membraanwisseling” door 3x  te drukken. 

2. Activeer de keuze door  te drukken. 

3. Kies het menu “bespanning gedaan” door 1x  te drukken. 

4. Activeer de keuze door  te drukken. Hiermee is bevestigd dat de wisseling van het 
membraan is uitgevoerd. 

 
 

  
 


