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SYMBOLEN 

 

Type BF- 
apparatuur 
 

Tot filter 
vullen 

I / O  Aan/Uit 
 

~  Wisselspanning 
 

Temperatuurinstelling 
 

Watertemperatuur 

Explosiegevaar: 
niet gebruiken in de 
aanwezigheid van 
brandbare 
anesthetica 
 

Houder voor netsnoer 
 

Gevaar; kans op 
elektrische schokken 
 

Temperatuur 
verhogen 
 

Temperatuur  
verlagen 
 

Vóór onderhoud de 
stekker uittrekken 
 

Waterflowindicator 
 

Afvoer 
 

Toevoer 
 

Alarm uitschakelen 
 

Let op: de 
instructies en 
handleiding vóór 
gebruik goed 
doorlezen 
 

Indicator ingestelde 
temperatuur 
 

 

Zekering 
 

Verwarmen
 

 

Aardgeleiding 
(aarding) 

 

Equipotentiaal 
 

Waterfilter elk 
kwartaal reinigen 
 

Let op Waterniveau laag 

Gescheiden 
inzameling van 
elektrische en 
elektronische 

apparatuur 
 
 Aardverbinding 

(aarding) 
 

Bovenlimiet/ 
veiligheidslimiet te 
hoge temperatuur 

Water 
maandelijks 
verversen 
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Cincinnati Sub-Zero Products, LLC. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan dit 
apparaat, die mogelijk niet in deze handleiding worden weerspiegeld. 

WAARSCHUWING 
• Voor het instellen van de temperatuur en het gebruik van het apparaat is toestemming van een arts 

vereist. Ten minste iedere 20 minuten, of zoals voorgeschreven door een arts, moet de temperatuur van 
de patiënt en de conditie van die delen van de huid die in contact staan met de deken/pad worden 
gecontroleerd; controleer tevens de watertemperatuur van de deken/pad. Kinderen, 
temperatuurgevoelige patiënten met een vaatziekte, operatiepatiënten, diabetici en patiënten met de 
ziekte van Raynaud moeten vaker gecontroleerd worden. Stel de arts op de hoogte als de temperatuur 
van de patiënt het gewenste setpoint niet bereikt of aanzienlijk verschilt van het aanbevolen setpoint. 
Stel de arts onmiddellijk op de hoogte van veranderingen om ernstig letsel of overlijden te 
voorkomen.  

1. Kinderen – De lichaamstemperatuur van baby’s en kinderen reageert vaak sterker op 
verwarming en afkoeling van het huidoppervlak dan volwassenen. Wegens hun grootte is het 
effect van verwarming of koeling bij een kind sterker door hun grotere verhouding van het 
huidcontactgebied ten opzichte van het lichaamsgewicht. 

2. Temperatuurgevoelige patiënten – Patiënten met verminderde perifere bloedcirculatie en 
patiënten die geïnvalideerd zijn, kunnen gevoeliger zijn voor temperatuurwijzigingen dan 
patiënten met normale circulatie. 

3. Operatiepatiënten – Patiënten met een slechte circulatie wegens een gebrekkige hartfunctie, 
bloedverlies of verminderde perifere bloedcirculatie kunnen gevoeliger zijn voor 
temperatuurwijzigingen. 

• De temperatuurbeheersingsmethode die door hyperthermie-apparaten wordt gebruikt, brengt het 
gevaar met zich mee dat lichaamsweefsel, met name de huid, zodanig wordt verwarmd dat letsel kan 
ontstaan. Afhankelijk van de mate en ernst van een brandwond kunnen zich zeer ernstige en zelfs 
fatale complicaties voordoen.  

• Gebruik het NORM-O-TEMP® systeem niet distaal van een arteriële kruisafklemming. Hierdoor kan 
thermisch letsel ontstaan. 

• Voorkom overmatige en/of langdurige weefseldruk en wrijving, met name over botuitsteeksels, om 
schade aan de huid te voorkomen. 

• Plaats geen extra warmtebronnen tussen de patiënt en de deken/pad. Dit kan huidbeschadiging tot 
gevolg hebben. 

• Het gebied tussen de patiënt en de deken/pad moet droog worden gehouden om letsel bij de 
patiënt te voorkomen. Er zijn gevallen gemeld van huidletsel als gevolg van prep-oplossingen 
die gedurende langdurige procedures tussen de patiënt en de verwarmingsdeken/pad zijn 
achtergebleven.  

• Om contaminatie te voorkomen, dienen de juiste reinigingsprocedures te worden gevolgd en de 
hygiënische veiligheid worden gehandhaafd. Contaminatie kan de gezondheid van de patiënt 
beïnvloeden en tot irritatie van de huid en huiduitslag leiden. 

• Gebruik het NORM-O-TEMP® systeem niet in de aanwezigheid van brandbare anesthetica. Hierdoor kan 
explosiegevaar ontstaan. 

• Bij een stroomstoring keert het NORM-O-TEMP® apparaat terug naar de vooraf ingestelde setpoint-
temperatuur waardoor de patiënt een onnauwkeurige behandeling kan ontvangen. Volg de instructies 
voor Eerste inbedrijfstelling/systeemtestroutine in de bedieningshandleiding/technische handleiding om 
verder te gaan. Als wordt nagelaten de behandeling te hervatten, kan dat leiden tot ernstig letsel of 
overlijden. 

• Niet de aardingsplug omzeilen. Dit kan elektrische risico’s met zich meebrengen. 
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• In geval van waterlekkage in of rond het apparaat, de slang en/of de deken/pad, dient u het apparaat 
uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te trekken en het probleem op te lossen voordat u 
verdergaat. Waterlekkage kan tot elektrische schokken leiden. Waterlekkage kan ook tot 
slipgevaar leiden.  

• Waterlekkage vergroot de kans op infectie en moet als zodanig worden behandeld. Het is 
belangrijk dat de juiste reinigingsprocedures worden gevolgd, inclusief, maar niet beperkt tot, het in 
deze handleiding beschreven preventieve onderhoud. Lekkende dekens/pads of slangen mogen 
nooit worden gebruikt.  

• Wees uiterst voorzichtig als het apparaat wordt gebruikt voor patiënten die gevoelig zijn voor 
elektriciteit (sonde, katheter, of elektroden verbonden met het hart). 

• Plaats het apparaat niet bij objecten die een sterk elektrisch/magnetisch veld genereren. Dit kan 
leiden tot elektromagnetische interferentie. 

• Om het risico van elektrische schokken te vermijden, mag het apparaat alleen worden aangesloten op 
een geaard stopcontact. 

• Trek de stekker  altijd uit het stopcontact tijdens onderhoud voordat interne onderdelen worden 
blootgelegd. Nalatigheid kan elektrische schokken tot gevolg hebben. 

• Het NORM-O-TEMP® apparaat moet worden gerepareerd, gekalibreerd en onderhouden door 
gekwalificeerde onderhoudstechnici voor medische apparatuur, gecertificeerde technici voor 
biomedische techniek of gecertificeerde klinisch ingenieurs die bekend zijn met goede 
reparatiemethodes voor het onderhouden van medische hulpmiddelen, en overeenkomstig de instructies 
in de bedieningshandleiding/technische handleiding. Foutieve reparaties kunnen leiden tot 
beschadiging van het NORM-O-TEMP® systeem en letsel bij de patiënt. 

• Voordat het NORM-O-TEMP® apparaat na reparaties weer in gebruik wordt genomen, moet 
altijd de EERSTE INBEDRIJFSTELLING/SYSTEEMTESTROUTINE in de bedieningshandleiding/technische 
handleiding worden uitgevoerd. Foutieve reparaties en onvoldoende onderhoud kunnen 
leiden tot beschadiging van het NORM-O-TEMP® systeem en letsel bij de patiënt. 

• Neem het NORM-O-TEMP® apparaat uit gebruik als de behuizing of het membraanpaneel is gebarsten of 
interne onderdelen zichtbaar zijn. Contact met interne onderdelen kan leiden tot elektrische 
schokken of thermisch letsel bij de patiënt of de gebruiker van het apparaat, en tot blootstelling 
aan scherpe randen. 

• Houd de ventilatieopeningen schoon en vrij van voorwerpen en obstructies. Blokkeren van de 
ventilatieopeningen kan oververhitting van het apparaat veroorzaken waardoor het apparaat 
niet langer voldoende behandeling kan afgeven; te hoge oppervlaktetemperaturen kunnen letsel 
bij de patiënt of gebruiker veroorzaken. Houd het apparaat, met name de ventilatieopeningen, uit 
de buurt van gordijnen of andere obstructies. 

• Het verwarmen van transdermale geneesmiddelen (pleisters) kan de geneesmiddeltoediening 
versnellen, wat tot letsel bij de patiënt kan leiden. 

• Bij het verwarmen/afkoelen van ischemische ledematen kan thermisch letsel optreden. 
• Er kunnen middelen nodig zijn om het contact tussen de patiënt en de deken tijdens de behandeling in 

stand te houden; deze mogen de vloeistofkanalen van de deken of de aansluitslang niet blokkeren. 
Nalatigheid kan tot onvoldoende behandeling leiden. 

• Gaatjes in de deken kunnen een verhoogd risico van infectie of elektrische schokken met zich 
meebrengen. Inspecteer vóór gebruik alle dekens op mechanische beschadigingen. Niet in de 
nabijheid van scherpe objecten gebruiken. 

• Bij gebruik van materialen met een goed thermisch geleidingsvermogen (zoals water, gel en 
vergelijkbare stoffen) wanneer het Norm-O-Temp® apparaat niet is ingeschakeld, kan de 
lichaamstemperatuur van de patiënt dalen. Het gebied tussen de patiënt en de deken moet droog 
worden gehouden om letsel bij de patiënt te voorkomen. 

• Gebruik alleen een stekker voor ziekenhuisgebruik. Anders kan een elektrische schok optreden. 
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LET OP 
• Let op: volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel uitsluitend door of in 

opdracht van een bevoegde professionele zorgverlener worden verkocht. 
• Alleen gedestilleerd water gebruiken. Geen gedeïoniseerd water gebruiken. 
• Geen alcohol gebruiken. Alcohol kan de deken/pad of het apparaat aantasten. 
• Niet te ver vullen. Als het reservoir te vol is, kan het overlopen wanneer het water in de 

deken/pad bij uitschakelen terugloopt in het systeem. 
• Laat het NORM-O-TEMP® systeem altijd leeglopen in een op de riolering aangesloten afvoer 

omdat bacteriën aanwezig kunnen zijn in de watertoevoer van het apparaat. 
• Werken met elektronische printplaten, stekkers en snoeren vereist zorgvuldig handelen. Het is 

belangrijk dat tijdens het vervangen van de elektronica de juiste procedures voor 
elektrostatische ontlading (ESD) worden gevolgd.  

• Zorg dat vóór ontlading van het NORM-O-TEMP® systeem de stekker van het apparaat is 
uitgetrokken en gebruik een metalen werktuig, zoals een schroevendraaier met een geïsoleerd 
handvat om gelijktijdig beide pennen op het netsnoer aan te raken. 

• De gebruiker moet regelmatig de patiënt bewaken wanneer een hyperthermische of 
normothermische behandeling wordt gebruikt. 

• Volg de richtlijnen van de fabrikant voor veilige hantering en veilig gebruik van chemicaliën. 
• Het apparaat staat nog steeds onder spanning wanneer de netschakelaar uitstaat. Om het 

apparaat volledig los te koppelen van de voedingsbron, verwijdert u de stekker uit de 
voedingsbron.  

• Niet goedgekeurde dekens/pads of slangen mogen nooit worden gebruikt. Gebruik 
altijd door CSZ aanbevolen dekens/pads. 

• Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van 
CSZ. 
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Technische hulp 
Verenigde Staten en Canada Telefoon     ................................ 1-513-772-8810 
Cincinnati Sub-Zero Products, LLC.  Gratis (VS)       1-800-989-7373 
12011 Mosteller Road  Fax       1-513-772-9119 
Cincinnati, OH 45241, VS (VS) 24-uurs        1-513-460-2038 
 klinische ondersteuning 
 E-mail       
csz@genthermcsz.com 
 
 
Erkende Europese vertegenwoordiger: 
 

    
CEpartner4U, BV  
Esdoornlaan 13  
3951 DB Maarn 
Nederland 
www.CEpartner4U.eu  
 

 
Bezoek onze website op http://www.cszmedical.com 

Voordat u voor service belt... 
Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen we u het serienummer van uw NORM-O-TEMP® 
apparaat bij de hand te houden wanneer u belt voor onderdelen of service. Het serienummer bevindt 
zich op het specificatielabel aan de achterkant van het apparaat. 

Reparatie en onderdelen onder garantie 
Voor alle onderdelen van uw NORM-O-TEMP® apparaat geldt een garantieperiode van één (1) jaar. 
Aanvullende garanties zijn verkrijgbaar op het moment van aankoop of tijdens de garantieperiode. 
Als u defecte onderdelen of apparaten wilt retourneren, dient u eerst een retourautorisatienummer 
(RMA-nummer) aan te vragen bij onze afdeling Medisch-technische Service.  

Inspectie bij ontvangst 
Nadat u het NORM-O-TEMP® system hebt uitgepakt, inspecteert u het system op verborgen schade. 
Bewaar alle verpakkingsmaterialen en beschrijf of fotografeer alle schade zorgvuldig. Breng de 
koerier onmiddellijk op de hoogte en vraag (schriftelijk) om een inspectie. Wanneer dit niet binnen 
15 dagen gebeurt, leidt dit mogelijk tot het verlies van het recht op schadevergoeding. Stuur de 
apparatuur niet terug naar Cincinnati Sub-Zero. Bel onze afdeling Medisch-technische Service voor 
nadere instructies. 
 

Belangrijke veiligheidsinformatie 
Raadpleeg deze handleiding voor instructies en informatie voor de zorgverlener. Lees alle 
voorzorgsinformatie en zorg dat u deze hebt begrepen voordat u het NORM-O-TEMP® apparaat 
gebruikt of voorschrijft of onderhoud aan het apparaat verricht. Raadpleeg de bedienings-
/technische handleiding voor onderhoudsinstructies. 
 

mailto:csz@genthermcsz.com
http://www.cszmedical.com/
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Norm-O-Temp® systeem: bedieningsinstructies, “beknopte” handleiding 
Lees de bedieningshandleiding alvorens dit apparaat te gebruiken 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reinigen voor eerste gebruik: 
 
Raadpleeg paragraaf 4-2 voor reinigingsinstructies. 
 
Eerste gebruik: 
 
1. Vul het reservoir met gedestilleerd water 
2. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact voor ziekenhuisgebruik. 
3. Sluit de hyperthermiedeken of -pad aan 
4. Schakel de netschakelaar IN 
 
Het apparaat voert een kalibratiecyclus van 8-10 seconden uit om alle lampjes te testen en knippert 
bij de setpoint-temperatuur van 37 °C. Observeer de waterflowindicator aan de zijkant van het 
apparaat om te controleren of de pomp water circuleert wanneer de deken/ pad is aangesloten. Het 
apparaat begint te verwarmen tot de vooraf ingestelde temperatuur van 37 °C. Om de gewenste 
setpoint-temperatuur te wijzigen, gaat u naar stap 5 hieronder. 
 
5. Druk op de knop TEMP SET. Het scherm geeft knipperend de vorige setpoint-temperatuur of de 

standaardtemperatuur van 37 °C weer als het apparaat UIT wordt gezet en daarna weer AAN. 
OPMERKING: U hebt vijf seconden om een van de pijlen in te drukken of de temperatuurwaarde 
gaat terug naar de werkelijke temperatuur van het water in het reservoir. 

6. Druk op de pijl OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼ om de setpoint-temperatuur naar de gewenste 
instelling te verhogen of verlagen. 

 
Instructies voor aftappen: 
1. Zet de netschakelaar UIT. 
2. Laat het water met behulp van de zwaartekracht uit de deken/pad in het apparaat lopen. 
 
Alarmtoestanden: 

• Als een alarm klinkt, controleert u de indicatorlampjes of het scherm op problemen en neemt 
u corrigerende maatregelen. 

• Het alarm kan tijdelijk gedurende vijf minuten worden uitgeschakeld door de knop Alarm uit 
in te drukken.  

• De knop Alarm uit schakelt het alarm niet uit wanneer ERR verschijnt op het scherm of het 
indicatorlampje HIGH TEMP gaat branden en niet knippert. De stekker van het netsnoer moet 
uit het stopcontact worden getrokken en het apparaat moet naar Biomedical Engineering 
worden gestuurd voor reparatie. 

 
LET OP: 

• Dit apparaat mag alleen worden bediend door opgeleid personeel onder leiding van een arts. 
• Patiënten hebben een verschillende mate van gevoeligheid voor koude, warmte en druk. 
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• De temperatuur en huidcondities van de patiënt moeten ten minste om de 20 minuten 
worden gecontroleerd of volgens aanwijzingen van een arts terwijl ze op een warmtedeken 
zijn aangesloten. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

1-0.  Algemene veiligheidsmaatregelen 
Voor maximale veiligheid tijdens het gebruik van het NORM-O-TEMP® hyperthermiesysteem 
zijn een gedegen kennis van en bekendheid met het systeem en de juiste toepassing en 
gebruik vereist. Iedereen die verantwoordelijk is voor het gebruik of aanwijzingen geeft voor 
gebruik van het systeem (zoals artsen, verplegend personeel, technisch personeel en 
gebruikers) dient vóór gebruik deze gebruikshandleiding en alle voorzorgsmaatregelen en 
waarschuwingen gelezen en begrepen te hebben. Aangeraden wordt deze handleiding 
omwille van een veilige bediening en toepassing ten minste elke zes maanden als opfrisser 
door te nemen. Voor verdere kennisoverdracht en uitleg is op verzoek bijscholing 
beschikbaar. Als wordt nagelaten de bedieningshandleiding te lezen, te begrijpen of te 
volgen, kan dat leiden tot ernstig letsel of overlijden. 

 
1-1.  Algemene beschrijving van deze handleiding 

In deze handleiding wordt de bediening van het NORM-O-TEMP® hyperthermiesysteem 
beschreven.  
 
Deze handleiding is geschreven voor professioneel personeel dat het NORM-O-TEMP® 
hyperthermiesysteem gebruikt voor patiëntenzorg. Iedereen die het apparaat bedient of 
onderhoudt, dient bekend te zijn met alle onderdelen van deze handleiding.  
 
Fysieke kenmerken worden beschreven in hoofdstuk 1-3. 

 
1-2.  Beschrijving van het NORM-O-TEMP® hyperthermiesysteem 
 

Beoogd gebruik 
Het Norm-O-Temp® Model 111W hyperthermiesysteem is bedoeld om hypothermie te 
voorkomen tijdens chirurgische procedures en om ongemak door koude te verminderen vóór, 
tijdens en na een chirurgische procedure. Het warmteregelsysteem wordt gebruikt om een 
patiënt comfortabel te houden door de watertemperatuur van de deken/pad in stand te 
houden door middel van conductieve warmteoverdracht. De met water verwarmde dekens 
brengen de warmte-energie over op volwassenen, kinderen en baby’s (waaronder neonaten) 
om een patiënt op een comfortabele temperatuur te houden.  Het Norm-O-Temp® systeem 
bestaat uit een verwarmingsapparaat, een circulatiepomp en dekens/pads. Het is bedoeld 
voor gebruik door degelijk opgeleide gezondheidswerkers in klinische omgevingen. 
 
Beoogde omgeving 
Het NORM-O-TEMP® hyperthermiesysteem wordt gebruikt in de operatiekamer, 
anesthesiologische intensivecareafdelingen, verkoeverkamers, intensivecareafdelingen en 
eerstehulpafdelingen.  
 
Het Norm-O-Temp® hyperthermiesysteem is bedoeld voor gebruik bij een 
omgevingstemperatuur van 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F). De maximumtemperatuur van het 
contactoppervlak is 41 °C (105,8 °F). 

 
NORM-O-TEMP®, Model 111W 
Het NORM-O-TEMP®, Model 111W hyperthermiesysteem wordt gebruikt om een patiënt 
comfortabel te houden door de watertemperatuur van de deken/pad in stand te houden door 
middel van conductieve warmteoverdracht. Het NORM-O-TEMP® hyperthermiesysteem 
bestaat uit een verwarmingsapparaat, een circulatiepomp, bovengrensbeveiliging en 
microprocessor. 
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Gedestilleerd water wordt verwarmd en van het apparaat naar de deken/pad gepompt. De 
deken/pad rust onder, rond en/of boven de patiënt. Het water circuleert door de deken/pad 
en stroomt terug naar het apparaat.  Wanneer verwarmd water door de deken/pad wordt 
gecirculeerd, wordt de patiënt verwarmd. Het apparaat is ontworpen om te werken op basis 
van de temperatuur van het circulerende water. 

 
1-3.  Fysieke beschrijving van het Norm-O-Temp® systeem 

Zie hoofdstuk 2 voor specificaties en certificeringen van het NORM-O-TEMP® systeem. 
 

1-3.1. Externe onderdelen en beschrijvingen - vooraanzicht 
De externe onderdelen van het NORM-O-TEMP® apparaat in afbeelding 1 worden als 
volgt beschreven: 

 
A. Het bedieningspaneel bestaat uit drukgevoelige aanraakschakelaars en een led-scherm. 

Het membraanbedieningspaneel wordt uitgebreid beschreven in de 
bedieningshandleiding/technische handleiding. 
 

B. De bedieningsinstructies die onder het bedieningspaneel staan afgedrukt, beschrijven de 
nodige stappen om het apparaat te gebruiken. 
 

C. De netschakelaar is een tuimelschakelaar met ‘I’ (Aan) aan de bovenkant en ‘O’ (Uit) aan 
de onderkant.  
 

D. De vier rubberen poten helpen het apparaat op de IV-standaard(catalogusnr. 118), de 
laagprofielstandaard (catalogusnr. 119) monteren of laten het apparaat op een plat 
oppervlak zitten. 
 

E. De vulopening wordt door de gebruiker gebruikt om het reservoir met gedestilleerd 
water te vullen. 
 

F. De rode, stroomstorings-led is het visuele indicatorlampje wanneer de stroom wordt 
uitgeschakeld met de schakelaar nog steeds in de Aan-stand of wanneer de onafhankelijke 
mechanische (bovengrens-) beveiliging is geactiveerd. 

 
Afbeelding 1. NORM-O-TEMP® apparaat, vooraanzicht 
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1-3.2. Externe functies en beschrijvingen – linker zijaanzicht 
De externe onderdelen van het NORM-O-TEMP® apparaat in afbeelding 2 worden als 
volgt beschreven: 

 
A. De waterflowindicator is een scheprad met een venster naar buiten, dat in de stroom van 

het circulerende water is geplaatst. Wanneer het water door het systeem circuleert, moet 
het over het scheprad bewegen, waardoor het scheprad aan het draaien wordt gebracht 
(als een molentje). De waterflowindicator geeft aan hoe snel het water ongeveer stroomt. 
Als er bijvoorbeeld water door het apparaat stroomt, maar de aansluitslang is afgekneld, 
dan wordt de stroom beperkt. Als gevolg van de lagere waterstroom gaat het scheprad 
langzamer draaien. De waterflowindicator draait alleen als een deken/pad of bypass-
slang op het apparaat is aangesloten. Hij draait niet wanneer water intern wordt 
gecirculeerd om het water vooraf te conditioneren. Ook bij een volledige obstructie van 
het water stopt het scheprad. 
 

B. Het bovenste gedeelte van het apparaat is met twee bouten aan de rechter- en linkerkant 
van het apparaat aan de behuizing bevestigd. 
 

C. De twee vrouwelijke retoursnelkoppelingen op de bovenste rij zijn ontworpen om 
het water terug te voeren wanneer het mannelijk aansluitstuk van de slang is 
aangesloten. 
 

D. De twee mannelijke afvoersnelkoppelingen op de onderste rij zijn ontworpen om 
het water af te voeren wanneer het vrouwelijk aansluitstuk van de slang is aangesloten. 
 

E. De verzonken handgreep, aan elke zijde, helpt bij het optillen van het apparaat wanneer 
het op de IV-standaard moet worden aangebracht of hiervan moet worden verwijderd of 
bij het dragen van het apparaat. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding 2. NORM-O-TEMP® apparaat, linker zijaanzicht 
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1-3.3. Externe functies en beschrijvingen - achteraanzicht 
De externe onderdelen van het NORM-O-TEMP® apparaat in afbeelding 3 worden als 
volgt beschreven: 

 
A. Het specificatielabel geeft een samenvatting van de elektrische vereisten van het NORM-

O-TEMP® apparaat. 
 

B. Ventilatieopeningen zorgen voor luchtcirculatie voor de interne onderdelen.  
 
C. De nylon riemen worden gebruikt om het opgerolde netsnoer en/of de aansluitslang vast te 

maken als ze niet worden gebruikt. 
 
D. Het serienummer is afgedrukt op het specificatielabel en bevindt zich net boven het 

netsnoer. 
 
E. Apparaten hebben een netsnoer dat kan worden losgekoppeld en mogen alleen worden 

aangesloten op een goed geaard corresponderend stopcontact voor ziekenhuisgebruik 
gespecificeerd aan de hand van plaatselijke codes en praktijken. Zie paragraaf 2-0 voor 
elektrische specificaties. 

 
F. Aardingsplug 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3. NORM-O-TEMP® apparaat, achteraanzicht 
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1-3.4. Externe functies en beschrijvingen – rechter zijaanzicht 
De externe onderdelen van het NORM-O-TEMP® apparaat in afbeelding 4 worden als 
volgt beschreven: 

 
A. Het driezijdige paneel is met acht schroeven bevestigd en geeft toegang tot het interieur. 
 
B. De verzonken handgreep is een van twee handgrepen die zijn voorzien om te helpen bij 

het optillen van het apparaat. 
 

C. Het bovenste gedeelte van het apparaat is met twee bouten aan de rechter- en linkerkant 
van het apparaat aan de behuizing bevestigd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Afbeelding 4. NORM-O-TEMP® apparaat, rechter zijaanzicht 
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1-3.5. Externe functies en beschrijvingen - bovenaanzicht 

Het membraanpaneel zoals weergegeven in afbeelding 5 bestaat uit drukgevoelige 
aanraakschakelaars en led-schermen. 
 

Het membraanpaneel is verdeeld in de volgende twee gedeeltes: 
 

A. Het viercijferige led-scherm geeft de werkelijke watertemperatuur en setpoint-temperatuur 
weer. 

 
B. Wanneer de WARMTE-led aan is, geeft deze aan dat het water wordt verwarmd. 

 
C. De HI TEMP-led gaat branden, de stroomstorings-led gaat branden en het akoestische 

alarm gaat af wanneer de watertemperatuur 46 °C ± 0,6 °C bereikt. De HI TEMP-led gaat 
knipperen wanneer de watertemperatuur 1 °C ± 0,6 °C boven de setpoint-temperatuur 
bereikt. 

 
D. Wanneer de LO WATER-led brandt, geeft dit aan dat het apparaat meer gedestilleerd 

water nodig heeft om te werken. De led gaat vergezeld van een akoestisch alarm. 
 

E. De knop ALARM UIT schakelt het primaire HI TEMP-alarm en LO WATER akoestische 
alarm gedurende vijf minuten uit en als het probleem aanhoudt, gaat het alarm opnieuw af 
totdat de knop wordt ingedrukt of het probleem is verholpen. 

  
F. De TEMP SET-knop wordt gebruikt om de gewenste setpoint-temperatuur weer te geven 

en te wijzigen. Wanneer deze knop wordt ingedrukt, geeft het scherm knipperend de 
setpoint-temperatuur weer. 

 
G. De knoppen OMHOOG en OMLAAG worden gebruikt om de setpoint-temperatuur te 

verhogen of te verlagen. De gebruiker heeft minder dan tien (10) seconden de tijd om de 
temperatuur te verhogen of te verlagen na het indrukken van de knop TEMP SET. 

 
H. Het deksel van het vulreservoir wordt geopend door het naar rechts te schuiven en 

gesloten door het naar links te schuiven. 
 

I. Label met bedieningsinstructies 
 

J. Vulmond 
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OPERATING INSTRUCTIONS

HI  TEMP

LO WATER

HEAT

 
 

Afbeelding 5. NORM-O-TEMP® apparaat, Model 111W bovenaanzicht. 
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1-4.  Benodigde accessoires 
Het NORM-O-TEMP® apparaat wordt gebruikt met dekens/pads die ontworpen zijn om 
warm water te circuleren via een aansluitslang met mannelijke en vrouwelijke 
snelkoppelingen. Een lijst met apparatuur en accessoires voor het NORM-O-TEMP® systeem 
wordt in de bedieningshandleiding/technische handleiding vermeld. 

 
Opmerking: sommige herbruikbare dekens/pads zijn uitgerust met een permanent bevestigde 
slang. 
 
 

Hoofdstuk 2. Specificaties en certificeringen 
 
Specificaties voor het NORM-O-TEMP® apparaat staan in afbeelding 6 en kunnen zonder 
kennisgeving worden gewijzigd. 

 
 

Fysieke eigenschappen 
Afmetingen:  
22,86 cm breed   
38,14 cm diep  
46,99 cm hoog  
 
Gewicht:      15,2 kg leeg 

20,6 kg gevuld 
 
Omgevingstemperatuur (tijdens gebruik): 
15 °C tot 30 °C 
   
Constructie behuizing:   
Staal met poedercoating en plastic bovenkant.  
Tweedelig reservoir. Ingebouwde handgrepen. 
 

Alarmsignalen 
 

Hoge temperatuur:   
Akoestisch en visueel 
 
Waterniveau laag: 
Akoestisch en visueel 
 
Defecte watertemperatuursonde: 
Akoestisch en visueel 
 
Waterflowindicator: 
Visueel 
  
Stroomstoring: 
Akoestisch en visueel 
 
Meer dan 1° over setpoint: 
Akoestisch en visueel 

 
Regelsysteem 

Op microprocessor gebaseerd 
temperatuurregelsysteem en alarmindicaties. 
 
Bereik controller: 
Watertemperatuur  

Alleen verwarmen:   
32 °C – 42 °C  

 
Nauwkeurigheid controller:
 Watertemperatuur: ± 0,6 °C  
 
Weergavebereik:  
 Weergave watertemperatuur:  
 0 °C – 52 °C  
 
Weergavetype:  
Led-scherm. 
       
Temperatuurinstellingen: 
Verhoging watertemperatuur: 
1 °C      
 

Gebruiksduur 
De verwachte gebruiksduur/levensduur van het 
Norm-O-Temp® apparaat, Model 111W is tien 
(10) jaar vanaf de datum van fabricage, mits het 
product niet wordt blootgesteld aan verkeerd 
gebruik, verwaarlozing, ongelukken of misbruik 
en op voorwaarde dat het apparaat correct 
wordt gebruikt zoals beoogd en wordt 
gerepareerd en onderhouden volgens de met 
het apparaat meegeleverde 
bedieningshandleiding/technische handleiding. 
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Elektrisch systeem  

 
Elektrische kenmerken: 
 230 V, 50 Hz, 4,8 A 
        240 V, 50 Hz, 4,6 A 
 
             
Verwarmingsvermogen: 

800 watt 
 
Tijd om te verwarmen: 

23 °C ± 2 °C tot 37 °C in ongeveer 7 minuten 
bij omgevingstemperatuur. 

 
Netsnoer: 

16/3 afneembaar, IEC 320 
 

Lekstroom: 
Onder 500 µa 230/240 VAC  
 

Zekering 
5 A in IEC 320 connector  

              
Isolatie netvoeding: 

Tweepolige netschakelaar  
 

 
Veiligheidssysteem 

 
Maximale temperatuurinstelling 
42 °C  
 
Primaire temperatuurlimiet: 
  43,5 °C ± 0,6 °C  
 
Secundaire temperatuurlimiet: 
  44,5 °C ± 0,6 °C  
 
Onafhankelijke mechanische 
temperatuurgrens: 
 46 °C ± 0,6 °C  
 

 
Omgevingscondities 

(tijdens opslag en vervoer)  
 
Omgevingstemperatuur (vervoer en opslag):  
-40 °C – +50 °C  
 
Vochtigheid (vervoer en opslag): 
20% – 95% 

 
Garantie 

1 jaar op onderdelen. Onderdelen en arbeidsloon 
indien geretourneerd naar fabriek. 
Aanvullende garantie beschikbaar 
 

UL elektrische classificatie  
Apparatuur is klasse I. 

Apparatuur is van het type BF. 
 

 
 

CERTIFICERING 
 

                                                                 
 

Afbeelding 6. NORM-O-TEMP® apparaat, Model 111W Onderdelen 
 

Medical Electrical 
Equipment 
In Accordance With: 
UL 60601-1 2nd Ed. 
IEC 60601-1-2 3rd Ed. 
IEC 60601-1-6 3rd Ed. 
ASTM F-2196-2 
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2-0.  Voorzorgsmaatregelen voor apparaat en patiënt  
  Voor dit apparaat hebt u zowel gedestilleerd water als elektriciteit nodig. 
 

OPMERKING: raadpleeg het begin van de handleiding voor een volledige lijst met waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen voor het NORM-O-TEMP® systeem. 

 
2-1.  Voorbereiding van de patiënt en patiëntenzorg 
Effectief gebruik van het NORM-O-TEMP® hyperthermiesysteem vereist de juiste patiëntenzorg 
zowel vóór als tijdens het gebruik van de hyper-/hypothermiedeken(s)/pad(s). 
 

A. Vitale functies, bewustzijnsniveau en responsiviteit moeten bij het begin worden 
opgenomen. 

 
B. Het wordt aanbevolen om een droog laken te plaatsen tussen de hyper-

hypothermiedeken/pad en de patiënt bij gebruik van PLASTI-PAD, GELLI-ROLL of MAXI-
THERM-dekens/-pads.  

 
Tijdens het gebruik van de hyper-/hypothermiedeken/-pad dient u de volgende standaard 
verpleegkundige taken uit te voeren: 
 
A. Controleer om de twintig minuten zowel de kerntemperatuur van de patiënt en de conditie 

van de huid die  contact maakt met de deken/ pad als de watertemperatuur in de deken/ 
pad. Operatiepatiënten, temperatuurgevoelige patiënten en kinderen moeten vaker 
gecontroleerd worden. Stel de arts onmiddellijk op de hoogte als de kerntemperatuur van 
de patiënt niet de voorgeschreven temperatuur bereikt gedurende de voorgeschreven 
periode, of afwijkt van het voorgeschreven temperatuurbereik. 

 
B. Eventuele veranderingen in huidskleur, oedeem, ontstekingen of indicaties van weefseldruk 

(met name over botuitsteeksels) moeten worden opgemerkt en behandeld zoals wordt 
voorgeschreven. Vermijd overmatige en/of langdurige weefseldruk en wrijving over 
botuitsteeksels. 

 
C. De patiënt moet frequent worden omgedraaid en goed worden gepositioneerd. 

 
2-2.  Alarmsignalen en foutweergaven 
 

A. Stroomstoringalarm 
1. Als de stroom wordt uitgeschakeld zonder dat de netschakelaar (I/O-

schakelaar) is uitgezet, gaat het stroomstoringsalarm af en gaat de led op het 
voorpaneel van het apparaat knipperen.  

2. Als het stroomstoringsalarm optreedt, zet u de stroomschakelaar uit en trekt u 
de stekker van het apparaat uit het stopcontact als dit nog niet is gebeurd. 
Steek daarna de stekker van het apparaat in de voedingsbron en zet de 
stroomschakelaar AAN. Als de stroomstorings-led knippert en het akoestisch 
alarm aanhoudt, neemt u het apparaat uit gebruik en stuurt u het naar 
Biomedical Engineering voor reparatie. 

 
B. Alarm voor laag waterniveau 

1. Als het water in het reservoir daalt onder 1,4 liter, gaat een alarm voor laag 
waterniveau af, begint de LO WATER-led op het membraanpaneel te knipperen 
en wordt het apparaat uitgeschakeld.  
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2. Om het alarm voor laag waterniveau uit te schakelen, vult u het reservoir met 
gedestilleerd water zoals beschreven in paragraaf 4-1. 
 

C. Primair veiligheidsalarm voor hoge temperatuur  
1. Als het circulerende water 43,5 °C ± 0,6 °C bereikt, wordt het primaire 

veiligheidsalarm voor hoge temperatuur geactiveerd om de pomp en het 
verwarmingselement uit te schakelen. Bovendien gaat de HI TEMP-led 
knipperen en klinkt er een alarmsignaal. 

2. Als het primaire alarm voor hoge temperatuur optreedt, moet het apparaat 
worden uitgeschakeld en moet het netsnoer uit het stopcontact worden 
getrokken. Het apparaat moet onmiddellijk uit gebruik worden genomen en 
voor reparatie naar Biomedical Engineering worden gestuurd. 

 
D. Secundair veiligheidsalarm voor hoge temperatuur 

1. Als het circulerende water 44,5 °C ± 0,6 °C bereikt, wordt het secundaire 
veiligheidsalarm voor hoge temperatuur geactiveerd om de pomp en het 
verwarmingselement uit te schakelen. Bovendien gaat de HI TEMP-led branden 
en klinkt er een alarmsignaal. 
Als het secundaire alarm voor hoge temperatuur optreedt, moet het apparaat 
worden uitgeschakeld en moet het netsnoer uit het stopcontact worden 
getrokken. Het apparaat moet onmiddellijk uit gebruik worden genomen en 
voor reparatie naar Biomedical Engineering worden gestuurd. 

E. Onafhankelijk mechanisch veiligheidsalarm voor hoge temperatuur 
1. Als het circulerende water 46 °C ± 0,6 °C bereikt, wordt de onafhankelijke 

mechanische hoge temperatuurveiligheid geactiveerd om de stroom naar de 
pomp af te sluiten, de stroom naar het verwarmingselement af te sluiten, de HI 
TEMP-led en stroomstorings-led gaan branden en het alarm gaat af. 

2. Als het onafhankelijke mechanische hoge temperatuuralarm optreedt, moet het 
apparaat worden uitgeschakeld en moet het netsnoer uit het stopcontact 
worden getrokken. Het apparaat moet onmiddellijk uit gebruik worden 
genomen en voor reparatie naar Biomedical Engineering worden gestuurd. 
 

F. 1 °C over setpoint-alarm 
1. Als de setpoint-temperatuur is ingesteld op ten minste 1 °C lager dan de 

werkelijke circulerende watertemperatuur, wordt het 1 °C over setpoint 
temperatuuralarm geactiveerd om het verwarmingselement uit te schakelen, de 
HI TEMP-led begint te knipperen, het scherm WATER geeft knipperend de 
werkelijke watertemperatuur weer en het alarm gaat af. 

2. Het verwarmingselement blijft uit, de HI TEMP-led blijft knipperen en het 
scherm WATER blijft knipperen totdat de werkelijke circulerende 
watertemperatuur binnen 1 °C van de setpoint-temperatuur is. Er is geen 
aanvullende actie vereist. 

 
G. Defecte watertemperatuursonde 

1. Als het scherm WATER ERR of PF aangeeft, is het mogelijk dat het apparaat een 
defecte watertemperatuursonde heeft.  

2. Als het scherm WATER ERR of PF aangeeft, moet het apparaat worden 
uitgeschakeld en het netsnoer uit het stopcontact worden getrokken. Het 
apparaat moet onmiddellijk uit gebruik worden genomen en voor reparatie 
naar Biomedical Engineering worden gestuurd. 
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Hoofdstuk 3.  Bediening van het NORM-O-TEMP® systeem 
 
3-0.  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het NORM-O-TEMP® systeem bediend moet worden om de 
watertemperatuur van de deken/de pad te reguleren.  

 
Voor verdere kennisoverdracht en uitleg is op verzoek bijscholing beschikbaar. 

 
3-1.  Opstellen van de systeemonderdelen 

A. Zorg dat alle verbruiksartikelen en apparatuur voorhanden zijn 
a. NORM-O-TEMP® apparaat 
b. Hyper-/hypothermiedekens/pads 
c. Droog laken, zo nodig. 
d. Aansluitslang, zo nodig.  
e. Gedestilleerd water  

 
B. Plaats het NORM-O-TEMP® apparaat vlak bij de patiënt in de buurt van het correcte 

stopcontact. Zorg dat het NORM-O-TEMP® apparaat zo is geplaatst dat het niet kan 
omvallen en geen onbedoelde bewegingen kan maken. 

 
C. Raadpleeg paragraaf 1-3 voor de onderdelen van het apparaat en het membraanpaneel. 

 
D. Controleer of de netschakelaar in de O-stand staat (apparaat is uit). 
 
E. Controleer het niveau van het gedestilleerde water in het reservoir. Schuif hiervoor het 

deksel van de vulopening en controleer of het water zichtbaar het filter raakt. Voeg zo nodig 
meer gedestilleerd water toe. Gebruik geen gedeïoniseerd water. Niet te ver vullen. Als het 
water lager staat dan een van te voren ingesteld niveau, klinkt een alarmsignaal en knippert 
de LOW WATER-led. De pomp en het verwarmingselement worden uitgeschakeld en de 
gebruiker kan pas verdergaan wanneer dit is verholpen door het apparaat bij te vullen en 
het alarm te resetten. 

 
F. Controleer of de stekker geen gebogen of ontbrekende contactpennen heeft. Niet de 

aardingsplug omzeilen.  Dit kan elektrische risico’s met zich meebrengen. 
 

G. Steek de stekker in een correct geaard stopcontact dat speciaal geschikt is voor 
ziekenhuisgebruik. 

 
H. Leg de hyper-/hypothermiedeken/pad plat neer met de slang zonder knikken naar het 

apparaat geleid. 
 

I. Als de deken/pad al gevuld is, controleert u of er geen lekken zijn. Waterlekkage vergroot 
de kans op infectie. Lekkende dekens/pads mogen nooit worden gebruikt. 

 
J. Bedek de deken/pad met een droog laken (zo nodig).  
 
K. Sluit de deken/pad op het NORM-O-TEMP® apparaat aan door de vrouwelijke 

snelkoppeling van de aansluitslang op de mannelijke afvoerkoppeling (op de onderste rij) 
van het apparaat aan te sluiten. Sluit de mannelijke snelkoppelingen van de aansluitslang 
aan op een vrouwelijke retourkoppeling (op de bovenste rij) van het apparaat. Elke 
deken/pad moet aangesloten zijn op een afvoerkoppeling en een retourkoppeling van de 
aansluitslang. 
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L. Als een hyper-/hypothermiedeken/pad voor gebruik bij één patiënt wordt gebruikt, sluit u 
de koppelingen van de aansluitslang aan op de deken/pad zoals beschreven in de 
instructies die bij elke deken/pad worden geleverd.  

  
M. De hyper-/hypothermiedeken/pad kan voorverwarmd worden voordat de patiënt 

gepositioneerd wordt. Om dit te doen, gebruikt u het apparaat gedurende ongeveer 25 
minuten op de gewenste temperatuur. 

 
N. Plaats de patiënt op de hyper-/hypothermiedeken/pad. 

 
O. Als een bovendeken/pad voor hyper-/hypothermie wordt gebruikt, bedekt u dit met een 

droog laken 
 
P. Sluit de deken/pad aan op het NORM-O-TEMP® apparaat door de vrouwelijke 

snelkoppeling van de aansluitslang op de mannelijke afvoerkoppeling (op de onderste rij) 
van het apparaat aan te sluiten. Sluit de mannelijke snelkoppelingen van de aansluitslang 
aan op een vrouwelijke retourkoppeling (op de bovenste rij) van het apparaat. Elke 
deken/pad moet aangesloten zijn op een afvoerkoppeling en een retourkoppeling van de 
aansluitslang. 

 
Q. Als er geen bovendeken/pad voor hyper-/hypothermie wordt gebruikt, bedekt u de patiënt 

met een laken en/of deken/pad. De voorbereiding van de patiënt en patiëntenzorg worden 
nader beschreven in paragraaf 2-1. 

 
 OPMERKING: Als de stroom wordt uitgeschakeld zonder dat de netschakelaar (I/O-schakelaar) 

wordt uitgezet, gaat het stroomstoringsalarm af en gaat de stroomstorings-led op de voorkant van 
het apparaat knipperen. Zet de stroom weer aan om het alarm te stoppen. 

 
3-2.  Bediening van het NORM-O-TEMP® systeem 
 
Het NORM-O-TEMP® systeem werkt op basis van de werkelijke temperatuur van het circulerende 
water ten opzichte van de setpoint-temperatuur. Het NORM-O-TEMP® systeem verwarmt en 
circuleert het water. 

 
Gezien de vele variabelen zoals lengte, gewicht of conditie van de patiënt is er geen directe relatie 
tussen de temperatuur van het circulerende water en de temperatuur van de patiënt. Zowel de 
watertemperatuur en de temperatuur van de patiënt moeten nauwgezet worden bewaakt. 

 
3-3.  Beëindigen van het gebruik van het NORM-O-TEMP® systeem 
 
OPMERKING: Het is belangrijk om het apparaat te legen alvorens het op een droge plaats te 
bewaren. 

 
Nadat de patiënt de voorgeschreven temperatuur voor de voorgeschreven tijdsduur heeft bereikt, 
dient u het gebruik van het NORM-O-TEMP® apparaat te beëindigen zoals voorgeschreven. De 
temperatuur van de patiënt kan na het beëindigen van de behandeling enigszins hoger of lager zijn. 
De gebruiker dient de temperatuur van de patiënt te blijven controleren.  
Na het beëindigen van de hyperthermiebehandeling, als het apparaat is uitgeschakeld: 

 
A. Laat de dekens/pads en slang nog ongeveer tien minuten aan het apparaat zitten. Hierdoor 

kan het water in het apparaat terugstromen. 
 

B. Trek de stekker uit het stopcontact, rol het netsnoer losjes op en maak het met behulp van 
de nylon banden aan het achterpaneel vast. 
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C. Verwijder de dekens/pads. 
 

D. Rol de aansluitslang losjes op en maak het met behulp van de nylon banden zo nodig vast 
aan het achterpaneel. 

 
E. Rol de slang van de herbruikbare PLASTIPAD-dekens/pads losjes overlangs op in het 

midden van de deken/pad. Vouw de deken/pad over de gehele lengte naar het midden, 1/3 
van de linkerkant en 1/3 van de rechterkant. Het onderhoud van de deken/pad wordt 
beschreven in de bedieningshandleiding/technische handleiding. 
 
Leg herbruikbare Gelli-Roll-dekens/-pads plat of rol de deken/pad op. De Gelli-Roll-
dekens/-pads niet vouwen. 
 
Volg de instructies in de verpakking van de deken/pad voor dekens/pads voor gebruik bij 
één patiënt. Dekens/pads dienen te worden afgevoerd volgens het afvoerbeleid en de 
afvoerprotocollen van het ziekenhuis voor artikelen die met patiënten in aanraking zijn 
gekomen. 

 
Hoofdstuk 4. Algemeen onderhoud van het NORM-O-TEMP® systeem 
 

4-0.  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de algemene onderhoudsprocedures beschreven die het 
onderhoudspersoneel regelmatig moet uitvoeren zodat het NORM-O-TEMP® systeem blijft 
functioneren binnen de specificaties van de fabrikant. Raadpleeg de 
bedieningshandleiding/technische handleiding voor onderhoudsprocedures die elk kwartaal 
moeten worden uitgevoerd. Voer het NORM-O-TEMP® apparaat af volgens het protocol van 
het ziekenhuis. 

 
4-1.  Het reservoir bijvullen/een alarm voor laag waterniveau corrigeren 

 
A. Controleer of de afvoerslang is losgekoppeld. 

 
B. Schuif het deksel van de vulopening naar links en giet geleidelijk 5,7 liter gedestilleerd water 

met ongeveer 340 ml propyleenglycol in het reservoir (GEEN ALCOHOL, KRAANWATER OF 
GEDEÏONISEERD WATER GEBRUIKEN). 

 
C. Stop met gieten wanneer het water het filter bereikt dat onder aan de wateropening 

zichtbaar is. 
 

D. Ga door met normaal gebruik; controleer altijd het waterniveau voordat u start. 
 

4-2.  Onderhoud van het exterieur van het NORM-O-TEMP® apparaat - 
reinigingsinstructies  

Het NORM-O-TEMP® apparaat is vervaardigd uit staal met poedercoating en plastic 
bovenkant die elk kwartaal moeten worden gereinigd met water en milde zeep. Gebruik voor 
reiniging en ontsmetting altijd conventionele, voor gebruik in ziekenhuizen goedgekeurde 
oppervlaktereinigings- en ontsmettingsmiddelen die geen alcohol bevatten. Vermijd alcohol 
en andere sterke, onverdunde ontsmettingsmiddelen. Deze kunnen vlekken op het 
buitenoppervlak van het apparaat veroorzaken. Veeg het apparaat grondig schoon met een 
vochtige doek om eventuele resten reinigingsmiddel te verwijderen. Zorg dat alle moeilijk te 
bereiken spleten en gleuven op het NORM-O-TEMP® apparaat tijdens de reiniging worden 
bereikt. Zorg bovendien dat alle accessoires van het NORM-O-TEMP® systeem ook ieder 
kwartaal worden gereinigd. 
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Met onderstaande tabellen wordt voldaan aan de vereisten van  
IEC 60601-1-2 

Richtsnoer en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies 
De Norm-O-Temp®, Model 111W is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de 

Norm-O-Temp®, Model 111W moet zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 
Emissietests Conformiteit Elektromagnetische omgeving – richtsnoer 

RF-emissies 
 

CISPR 11 Groep 1 De Norm-O-Temp®, Model 111W gebruikt RF-energie uitsluitend voor interne 
functies. Hierdoor zijn de RF-emissies zeer laag en zullen ze waarschijnlijk geen 
interferentie veroorzaken met elektronische apparatuur in de omgeving. 

RF-emissies 
 

CISPR 11 Klasse A De Norm-O-Temp®, Model 111W is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, 
behalve huishoudelijke omgevingen en omgevingen die direct zijn aangesloten 
op het openbare laagspanningsnet dat woonhuizen van elektriciteit voorziet. Harmonische emissies 

 

IEC 61000-3-2 Klasse A 
Spanningsfluctuaties/ 
flikkeremissies 
 

IEC 61000-3-3 
Voldoet 

 

Richtsnoer en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 
De Norm-O-Temp®, Model 111W is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de 

Norm-O-Temp®, Model 111W moet zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 
Immuniteitstest Testniveau IEC 60601 Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving – richtsnoer 

Elektrostatische ontlading 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 
 
±8 kV lucht 

±6 kV contact 
 
±8 kV lucht 

De vloeren dienen van hout, beton of keramiek te zijn. Als de 
vloer met synthetisch materiaal is bedekt, moet de relatieve 
luchtvochtigheid ten minste 30% bedragen. 

Elektrische snelle 
transiënte/burstontlading 
 
IEC 61000-4-4 

±2 kV voor 
voedingskabels 
 
±1 kV voor ingangs-
/uitgangskabels 

±2 kV voor 
voedingskabels 
 
±1 kV voor ingangs-
/uitgangskabels 

De netspanning moet van typische commerciële 
of ziekenhuiskwaliteit zijn. 

Piek 
 
IEC 61000-4-5 

±1 kV differentiële 
modus 
 
±2 kV 
gemeenschappelijke 
modus 

±1 kV differentiële 
modus 
 
±2 kV 
gemeenschappelijke 
modus 

De netspanning moet van typische commerciële 
of ziekenhuiskwaliteit zijn. 

Spanningsdalingen, korte 
onderbrekingen en 
spanningsvariaties op 
inkomende 
stroomingangsleidingen. 
 
IEC 61000-4-11 

<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 seconden 

<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 seconden 

De netspanning moet van typische commerciële 
of ziekenhuiskwaliteit zijn. Als de gebruiker van de Norm-O-
Temp®, Model 111W tijdens onderbrekingen in de 
stroomvoorziening een onderbroken werking vereist, wordt 
aanbevolen de Norm-O-Temp®, Model 111W aan te sluiten 
op een ononderbreekbare stroomvoorziening of een accu. 

Magnetisch veld op 
netfrequentie (50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m De frequentie van magnetische velden moet van een niveau 
zijn dat kenmerkend is voor een typische locatie in een 
typische commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Opmerking: UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau. 
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Richtsnoer en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

De Norm-O-Temp®, Model 111W is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker 

van de Norm-O-Temp®, Model 111W moet zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 
Immuniteitstest Testniveau IEC 60601 Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving – richtsnoer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geleide RF  
 

IEC 61000-4-6 
 
 
 
Uitgestraalde RF  
 

IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
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-communicatieapparatuur mag 
niet dichter bij een onderdeel van de Norm-O-Temp®, 
Model 111W, waaronder kabels, worden gebruikt dan de 
aanbevolen scheidingsafstand berekend met de 
vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de 
zender. 
 
Aanbevolen scheidingsafstand 
 
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 is 
van de zender in watt (W) volgens opgave van de fabrikant 
van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in 
meters (m). 
 
De veldsterkte van vaste RF-zenders, te bepalen door 
middel van een elektromagnetische beoordeling ter 
plaatse,a moet zwakker zijn dan het conformiteitsniveau in 
elk frequentiebereik.b 
 
In de buurt van apparatuur met het volgende symbool kan 
interferentie optreden: 

 
OPMERKING 1: Voor 80 MHz en 800 MHz geldt het hoogste frequentiebereik. 
 
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed 

door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en personen. 
a    De veldsterkte van vaste zenders zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en mobiele radio’s, amateurradio-

uitzendingen en AM- en FM-radio en tv-uitzendingen kunnen niet nauwkeurig theoretisch worden voorspeld. Om de 
elektromagnetische omgeving vanwege vaste RF-zenders te bepalen, moet een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse worden 
overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de Norm-O-Temp®, Model 111Wwordt gebruikt groter is dan het 

hierboven beschreven van toepassing zijnde RF-conformiteitsniveau, moet de Norm-O-Temp®, Model 111Wworden geobserveerd om 
vast te stellen of het product normaal functioneert. Bij abnormale prestaties zijn mogelijk aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals 
het anders opstellen of verplaatsen van de Norm-O-Temp®, Model 111W. 

 
b Binnen het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz horen de veldsterkten lager te zijn dan 3 V/m.  
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de 
Norm-O-Temp®, Model 111W 

De Norm-O-Temp®, Model 111W is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de uitgestraalde RF-storingen worden 

gereguleerd. De klant of gebruiker van de Norm-O-Temp®, Model 111W kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een 

minimumafstand te bewaren tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Norm-O-Temp®, Model 111W , 
zoals hieronder aanbevolen, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Maximaal nominaal 
uitgangsvermogen van 

de zender 
 

W 

Scheidingsafstand naar frequentie van de zender 
m 

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 

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat niet hierboven vermeld staat, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) 
worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale nominale 
uitgangsvermogen is in watt (W) volgens de fabrikant van de zender.  
 
Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hoogste frequentiebereik. 
 
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door 
absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en personen. 
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