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Over deze gebruiksaanwijzing NEXADIA monitor 2
1 Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksinstructies vormen een integraal onderdeel van NEXADIA
monitor 2. Bewaar daarom de gebruiksinstructies voor de volledige
levensduur van het product.

Deze gebruiksinstructies, in elektronische en geprinte vorm, geven een
overzicht van de functionaliteit van de gebruikersinterface van de NEXADIA
monitor 2 - Gegevensbeheer voor dialyse van B. Braun Avitum AG.

De gebruiksinstructies moeten altijd beschikbaar zijn voor elke gebruiker of
systeembeheerder.

Meer informatie over alle andere systeemcomponenten vindt u in de
betreffende gebruiksinstructies.

De informatie en gegevens in deze gebruiksinstructies kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

Deze gebruiksinstructies, of delen daarvan, of programma's, of delen
daarvan, mogen niet worden gereproduceerd of verspreid voor ieder doel
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van B. Braun Avitum AG.

Kopieën mogen alleen worden gemaakt in overeenstemming met, binnen het
kader van de toepassing, wettelijke voorschriften.

Distributie aan derden is verboden.

Onder voorbehoud van fouten en aanpassingen.

1.1 Copyright

Dit document is eigendom van B. Braun Avitum AG, met alle bijbehorende
rechten.

1.2 Validiteit

Fabrikant

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Duitsland

Tel. +49 (5661) 71-0

Fax. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Programma-
aanwijzing

NEXADIA monitor 2 Client-programma, Client, 
Browser

Productnaam NEXADIA monitor 2

Programmaversie SW 2.3.x
IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12 7 / 86
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Distributeur met exact adres

Neem voor leveringsinformatie rechtstreeks contact op met de fabrikant of
bekijk uw aankoopdocumentatie.

Informatie over de plaatsing van identificatiegegevens op het product

Wanneer het programma start, opent een venster met de productnaam en de
CE-markering van het product.

Informatie over de programmaversie en wettelijke informatie kan op elk
moment in het programma zelf worden opgevraagd via het menu commando
Help, over NEXADIA monitor 2.

1.3 Identificatie

Het creëren van deze instructies voor gebruik bij B. Braun Avitum AG.

Afhankelijk van de distributeur, biedt het programma de volgende informatie:

NEXADIA monitor 2 is de productnaam van B. Braun Avitum AG.

In deze gebruiksinstructies wordt er geen onderscheidt gemaakt in naam van
de in wezen identieke producten en wordt het programma kort beschreven als
de Klant.

1.4 Doelgroep

De doelgroep voor deze gebruiksinstructies is gezondheidszorgprofessionals.

Het programma mag alleen worden gebruikt door personen die opgeleid zijn
in de juiste bediening.

1.5 Waarschuwingen, mededelingen en symbolen

Er zijn 4 signaalwoorden gebruikt in dit document: GEVAAR,
WAARSCHUWING, VOORZICHTIG en LET OP.

De signaalwoorden GEVAAR, WAARSCHUWING en LET OP verwijzen op
specifieke gevaarlijke situaties voor gebruikers en patiënten.

Het signaalwoord LET OP wijst op informatie die direct of indirect in verband
staat het met voorkomen van schade en niet met persoonlijk letsel.

Het signaalwoord en de kleur van de koptekst geeft de mate of het niveau van
gevaar aan:

GEVAAR!

Geeft een bedreigend gevaarlijke situatie aan welke, indien deze niet wordt
vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING!

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan welke, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
8 / 86 IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12
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Waarschuwingsberichten stellen ook maatregelen voor die worden genomen
om de respectievelijke gevaarlijke situatie te voorkomen. Daarom hebben de
waarschuwingsberichten met betrekking tot het risico van lichamelijk letsel de
volgende structuur:

1.6 Informatie en activiteiten

Informatie

Activiteiten

1. Instructies voor een activiteit worden op deze wijze weergegeven.

 Het resultaat van een activiteit wordt via dit symbool weergegeven.

VOORZICHTIG!

Geeft een gevaarlijke situatie aan welke, indien deze niet wordt vermeden,
kan leiden tot gering of matig letsel.

LET OP!

Gebruikt om praktijken aan te pakken die niet verband houden met persoonlijk
letsel, d.w.z. informatie die direct of indirect verband houdt met het
voorkomen van schade.

Koptekst met signaalwoord

Hier wordt het soort gevaar aangegeven!
Hier wordt de bron van een gevaarlijke situatie en de mogelijke gevolgen 
aangegeven, als de maatregelen niet worden opgevolgd.
• Dit is de lijst maatregelen om het gevaar te voorkomen.

Dit is aanvullende nuttige informatie met betrekking tot procedures,
achtergrond informatie en aanbevelingen.
IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12 9 / 86
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2 Veiligheid

2.1 Beoogd gebruik

Beoogd gebruik, hoofdfuncties, toepassingsgebied

NEXADIA monitor 2 is software die tegelijkertijd kan worden gebruikt door
meerdere werkstations en meerdere gebruikers. De software is ontworpen
voor gebruik in hemodialyse en voert de volgende functies uit:

• overdracht van de behandelparameters van de patiënt van een
aangesloten nefrologie-database naar de dialysemachine,

• het automatisch registreren en opslaan van behandelgegevens
gegenereerd door een dialysemachine of een extern apparaat en/of
handmatig door een gebruiker op een werkstation,

• visualisatie van de behandelvoortgang van een patiënt vanaf een
werkstation,

• overdracht van gegenereerde behandelgegevens naar een aangesloten
nefrologie-database.

NEXADIA monitor 2 gebruikt de Windows-platformen in de client-server-
omgeving.

Om de gegevensinvoer naar de dialysemachine te vergemakkelijken kunnen
aanvullende behandelwaarden optioneel worden overgedragen, voorafgaand
aan de behandeling op geschikte dialysemachines, en is bevestiging vereist
door de gebruiker voordat behandeling daar wordt gestart.

Het systeem is bedoeld voor gebruik door artsen, verpleegkundigen en ook
door patiënten (in het kader van beperkte-zorg-dialyse), die zijn opgeleid in
gekwalificeerd gebruik van het systeem.

Het systeem kan zowel in een klinische instelling als in de polikliniek voor
dialyse worden gebruikt.

Het systeem kan worden geïnstalleerd door opgeleide servicetechnici,
administrators of personeel opgeleid in de configuratie van het systeem.

WAARSCHUWING!

NEXADIA monitor 2 is niet ontworpen voor fail-safe prestaties of een hoge
beschikbaarheid. In geval van een storing in de datacommunicatie moet
echter te allen tijde rekening worden gehouden met het verlies van gegevens.

• In het geval van een systeemfout, continueer de dialysebehandeling
zonder NEXADIA monitor 2.

• Vervang de systeemfuncties door handmatige actieprocessen. Deze
maken deel uit van de fundamentele functies van de dialysemachine.
IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12 13 / 86
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2.2 Algemeen veiligheidsadvies

2.3 Informatie voor de verantwoordelijke organisatie

2.3.1 Conformiteit

Het programma is een medisch apparaat in juridische zin.

De fabrikant geeft een conformiteitsverklaring uit met de eisen volgens de
richtlijn 93/42/EEG betreffende medische apparatuur.

WAARSCHUWING!

NEXADIA monitor 2 is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het op afstand
waarschuwen van verplegend personeel voor dialyse-alarmen. 

• De visualisatietijdvertraging kan variëren afhankelijk van de
netwerkomstandigheden en daarom gebeurt dit alleen voor
documentatiedoeleinden, ook al wordt de alarminformatie mogelijk tijdig
verzonden en weergegeven.

• Zorg ervoor dat de dialyse-alarmen en -waarschuwingen te allen tijde
direct worden erkend op de dialysemachine.

WAARSCHUWING!

De overdracht van behandelingsgerelateerde gegevens naar de
dialysemachine vereist zorg en verantwoordelijkheid aan de kant van de
gebruiker! Het moet uitdrukkelijk worden benadrukt dat alle
behandelingsgegevens altijd gecontroleerd moeten worden door de gebruiker
in vergelijking met het originele medische voorschrift (op papier, getekend
door de arts), voordat het wordt geaccepteerd voor behandeling!

• Zorg er altijd voor dat gegevens correct worden ingevoerd en
toegewezen aan de juiste patiënt en de juiste dialysesessie! Controleer
ook, in overeenstemming met deze criteria, de gegevens ontleend van
andere bronnen dan uzelf (berekend door de software, verstuurd door
aangesloten apparaten, geïmporteerd van externe systemen).

• De fabrikant accepteert geen garantie voor toegepaste of
interpreteerbare gegevens die onjuist zijn.

• Dit geldt in het bijzonder voor berekeningen uitgevoerd door het systeem
zelf, en welke worden gebruikt voor verdere therapeutische of
diagnostische doeleinden. Voorbeeld: Een Kt/V-schatting, berekend door
het systeem gebaseerd op geregistreerde gegevens.

• Het monitoren van dialysebehandelingen met betrekking tot tijdige
detectie van alarmen op de dialysemachines kan niet worden uitgevoerd
met het huidige bewakingssysteem. Zorg ervoor dat de dialysemachine-
alarmen, zowel akoestisch als optisch, altijd tijdig worden gedetecteerd
door het bedienend personeel.

• De gebruiker moet, door gebruik te maken van passende alternatieve
procedures (bijv. laboratoriumonderzoeken, shunt-test), verifiëren en
bevestigen dat de door het systeem berekende gegevens juist zijn.
Alleen dan mogen deze gebruikt worden voor verdere diagnostische en
therapeutische doeleinden. Dit is van bijzonder belang met betrekking tot
de berekening van de effectiviteit van de Kt/V van de dialyse, evenals
berekeningen van de UF en gewichtswaarden door het systeem, welke
geverifieerd moeten worden door geschikte laboratoriummetingen. Ook
hier moet de gebruiker de juistheid van de berekende resultaten
controleren.
14 / 86 IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12
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2.3.2 Vereisten op de gebruiker

Gebruikersbeperkingen en informatie over kwalificatie

Het gebruik van het programma vereist een gebruikerstraining en dient te
worden gereserveerd voor personen met de vereiste technische kennis over
werkruimtedialyse (artsen, gezondheidszorgpersoneel).

Beperking van de gebruikersgroep is mogelijk via toegangscontrole en het
inloggen van gebruikers.

2.3.3 Opleiding door fabrikant vóór inbedrijfname

B. Braun Avitum AG biedt diverse trainingsactiviteiten aan, waarvan de
inhoud afhankelijk is van de specifieke doelgroep (de inhoud kan op korte
termijn veranderen).

Voor informatie over training in de NEXADIA monitor 2 neem contact op met
uw distributeur.

2.4 Ondersteunende documentatie, verwijzingen naar 
andere relevante documentatie

De gebruikersinstructies van de klantapplicatie voor NEXADIA monitor 2 zijn
verkrijgbaar in elektronische en geprinte vorm. 

De gebruiksinstructies in elektronische vorm (PDF-document) zijn onderdeel
van de NEXADIA monitor 2 installatie medium. 

Deze kunnen worden verkregen in het NEXADIA monitor 2 klantprogramma
via het menu Help, Gebruikershandleiding. 

Een geprinte versie kan op verzoek worden verstrekt door de fabrikant.

Technische handleidingen voor de installatie en configuratie van de externe
database en de afzonderlijke componenten zijn beschikbaar.

2.5 Garantie en aansprakelijkheid

Programmafouten, welke werken met het programma volgens de specificatie
belemmeren of beperken, worden zo snel mogelijk opgelost, bijvoorbeeld via
software-updates. Deze worden verstrekt via e-mail of download.

Claims, naast de garantie en overeenkomsten over programma-updates, zijn
het onderwerp van overeenkomsten met uw distributeur.

Verdere informatie over het inloggen van gebruikers wordt beschreven in
hoofdstuk 3.2 Gebruikerslogin (20).
IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12 15 / 86
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3 Productbeschrijving

3.1 Korte beschrijving

De client-applicatie dient als gebruikersinterface van NEXADIA monitor 2 –
Databeheer voor dialyse.

Het presenteert behandelingsgerelateerde gegevens tijdens
dialysebehandelingen.

Deze kunnen handmatig voltooid of aangepast worden door de gebruiker.

Als een zogenaamde "Thin Client", is het programma slechts een weergave-
en invoerinterface voor gegevens. Er vindt alleen minimale
gegevensverwerking plaats binnen het programma of op de werkplaats
(vergelijk met Internet browser technologie).

Het programma communiceert met het monitoring-serverprogramma via het
TCP/IP-protocol.

WAARSCHUWING!

Risico voor patiënten vanwege de invoer van verkeerde behandelparameters!

• Zorg ervoor dat de ingevoerde parameters van toepassing zijn op de
behandelde patiënt (zie ook Help, over NEXADIA monitor 2).
IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12 19 / 86
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Prestatiegegevens

NEXADIA monitor 2 maakt het mogelijk om veel processtappen te
automatiseren in de dagelijkse dialysepraktijk:

• Overdracht van het individuele behandelvoorschrift voor de patiënt vanuit
de dialysedatabase, vóór de start van de behandeling,

• Automatische overdracht van het gewicht van de patiënt vanuit de
weegschaal naar het systeem,

• Berekening van de vereiste huidige dagelijkse ultrafiltratieparameters,

• Waarschuwing in het geval van onjuiste of niet tolereerbare resultaten
van de berekening (plausibiliteitscontroles),

• Overdracht van de voorgeschreven behandelwaarden naar de
dialysemachine,

• Online-detectie van doel - en huidige waarden van de dialysemachine
voor documentatie (alarmen, instellingen, lezingen, vitale tekenen enz.),

• Overzichtspresentatie van alle lopende behandelingen met essentiële
karakteristieken (voortgang, machinestatus, alarmstatus, enz.),

• Generatie van dialyseprotocollen voor papiergebaseerde documentatie,

• Transmissie van behandelresultaatgegevens naar een boekhoudsysteem
en/of naar een extern informatiesysteem,

• Bepaling/afleiding van parameters voor de efficiëntie van de dialyse (voor
een tijdige interventie tijdens behandeling of voor uiteindelijke evaluatie
van de behandeling),

• Gegevensarchivering en lange termijn evaluatie voor afleiding van
secundaire evaluaties (shuntkwaliteit, efficiëntie van de dialyse, enz.),

• Verzameling van gegevens van andere medische apparaten, online of
door handmatige invoer (bijv. bloedgasanalyse, externe
bloeddrukmeters, laboratoriummeetinstrumenten).

3.2 Gebruikerslogin

Afhankelijk van de instelling kan het nodig zijn om in te loggen met een
gebruikersnaam en een individueel wachtwoord vóór gebruik van het
programma.

Pas na een succesvolle login is het mogelijk te werken in overeenstemming
met de toegewezen rechten.

Er verschijnt een rode waarschuwingsdriehoek, in het geval van een onjuiste
login. Behalve deze driehoek kan meer informatie worden verkregen door er
met de muiscursor overheen te bewegen.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u deze opnieuw instellen met
Gebruikersbeheer.

Wachtwoord wijzigen (Niet mogelijk wanneer u bent verbonden met de Active 
Directory)

1. Selecteer de gebruiker in het login-dialoogvenster.

2. Klik op de link Wijzig wachtwoord.

3. Voer het huidige wachtwoord in overeenstemming met de
wachtwoordinstellingen in op het tabblad Nieuw wachtwoord.
20 / 86 IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12
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4. Bevestig het nieuwe wachtwoord.

5. Druk op OK om op te slaan.

 Het wachtwoord wordt weergegeven met placeholders.

Wijzig PIN

1. Selecteer Wijzig PIN.

2. Voer het huidige wachtwoord in in het Huidige wachtwoord-veld op het
tabblad Nieuwe PIN.

3. Voer een nieuwe PIN in in het Nieuwe PIN-veld.

4. Bevestig de nieuwe PIN in het Typ PIN opnieuw-veld.

5. Sla op met OK.

Na een succesvolle login, verschijnt de gebruikersnaam rechtsonder op het
scherm.

Het inlogproces kan op elk moment worden herstart door op het
vergrendelingssymbool te klikken of via Bestand, uitloggen. 

Veiligheidsniveau's

De toegangsopties voor gebruikers van NEXADIA monitor 2 zijn
geconfigureerd aan de serverkant.

Als het nieuwe wachtwoord niet voldoet aan de wachtwoordinstellingen,
verschijnt er een bericht dat er een ander wachtwoord moet worden
ingevoerd.

De wijziging wordt pas van kracht nadat de dialysemachine is herstart en de
therapieselectie is geselecteerd.

Voor details over het instellen van het beveiligingsniveau, raadpleeg de
respectievelijke serverhandleidingen.

Beschrijving Niveau 2 Niveau 1 Niveau 0

Login met een gebruikersnaam en 
wachtwoord bij het starten van 
NEXADIA monitor 2

Ja Ja Nee

Het invoeren van de 
gebruikersnaam en het 
wachtwoord is noodzakelijk bij het 
doorvoeren van wijzigingen

Ja Nee Nee

De naam van de ingelogde 
gebruiker is zichtbaar in de 
voettekstbalk

Ja Ja Nee

Gebruikersrechten in 
overeenstemming met het 
gebruikersbeheer

Ja Ja Nee

Log uit-menu beschikbaar Ja Ja Nee
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3.3 Hoofdscherm

Het programma is volledig sessiegericht, wat betekent dat alle gegevens
worden gerangschikt in een hiërarchie op basis van de patiënten en hun
sessies.

1. Programma starten.

 Het hoofdscherm wordt geopend met een sessieoverzicht.

 Het uiterlijk is in overeenstemming met de configuraties die in deze
gebruiksinstructies beschreven worden.

Wisseling van de gebruiker is 
nodig (via Bestand, Log uit of door 
op het vergrendelingssymbool in 
de voettekstbalk te klikken), als de 
toestemming niet voldoende is 
voor een activiteit

Nee Ja Nee

Gebruikersaccounts blijven 
ingelogd totdat deze handmatig of 
automatisch worden uitgelogd

Nee Ja Nee

Loggen voor elke activiteit per 
gebruiker

Ja Ja Nee

Menu Extra's, opties, 
automatische uitlogtijd [min] 
beschikbaar

Ja Ja Nee

Beschrijving Niveau 2 Niveau 1 Niveau 0

Voor meer informatie over Gebruikersbeheer raadpleeg de betreffende
handleiding.
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Aan de bovenkant van het sessieoverzicht vindt u een menu voor het
bedienen van het programma.

Een overzicht van de momenteel gekozen sessies wordt weergegeven in het
midden van het venster.

De statusbalk aan de onderkant van het scherm toont informatie over de
verbindingsstatus naar de server en extra systeeminformatie.

3.4 Menufuncties

3.4.1 Bestand

Dit menu biedt snelle toegang tot de belangrijkste programmafuncties.

Verbinding maken met de server

1. Selecteer Bestand, verbinding maken met de server.
2. Voer het IP-adres of de netwerknaam van de server in.

3. Voer indien nodig een andere poort in.

4. Bevestig met OK.

 Brengt een verbinding met de server tot stand.

 Creëert een nieuwe vermelding in de lijst met recente servers.

Recente servers

1. Selecteer Bestand, recente servers.

 Toont de laatste succesvolle serververbindingen.

2. Selecteer de invoer.

 Applicatie verbindt met deze server.

Afb. 3-1 Hoofdscherm
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1. Selecteer Bestand, recente servers, lijst wissen.

 Alle items worden uit de serverlijst verwijderd.

 Bij het opnieuw opstarten van de applicatie, moeten de
servergegevens opnieuw worden ingevoerd.

Patiëntkaart programmeren

Voorwaarden

• De betreffende software en bijbehorende stuurprogramma's voor de
kaartprogrammeerder (geleverd bij het installatiepakket) moeten worden
geïnstalleerd.

• Het pad naar het bestand,iSYCardPrommer.exe, moet worden
opgegeven (zie Extra's, opties, bestandsnaam van de
patiëntkaartprogrammeerder).

1. Selecteer Bestand, patiëntkaart.
2. Plaats de juiste patiëntkaart in de kaartprogrammeerder.

 Patiëntkaart kan geprogrammeerd worden.

3. Selecteer onder Extra's, opties de juiste kaartlezer en de juiste
patiëntkaart.

4. Zorg ervoor dat alle details juist zijn en bevestig met OK.

Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Afb. 3-2  Patiëntkaart plaatsen
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5. Selecteer een patiënt uit de lijst en klik op Programmeer.

Na een succesvolle handeling worden de naam van de patiënt, de
geboortedatum en de bijbehorende patiënt-ID weergegeven in een
bijbehorend dialoogvenster.

Afb. 3-3 Kaartlezer selecteren

WAARSCHUWING!

Risico voor de patiënt door het kiezen van een verkeerde patiëntkaart,
vanwege behandeling met onjuiste parameters!

• Zorg ervoor dat u de juiste patiënt hebt geselecteerd voordat u de
programmering uitvoert.

• Onjuiste behandeling als gevolg van een onjuiste patiëntkaart kan leiden
tot ernstige complicaties of zelfs de dood.

Deze ID wordt dan gekoppeld aan de bijbehorende patiënt op de
dialysemachine.

Om verwarring te vermijden, wordt aanbevolen dat de naam van de patiënt op
de kaart wordt geschreven.

WAARSCHUWING!

Risico voor patiënten als gevolg van onjuist opschrift op de patiëntkaart!

• Bij het programmeren van een patiëntkaart moet u controleren of de kaart
de juiste gegevens bevat.

• Onjuiste behandeling als gevolg van een onjuiste patiëntkaart kan leiden
tot ernstige complicaties of zelfs de dood.
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Gebruiker uitloggen

1. Selecteer Bestand, uitloggen.

 De huidige gebruiker is uitgelogd en een bijbehorend dialoogvenster
wordt weergegeven.

2. Selecteer Inloggen.

3. Voer de inloggegevens in om opnieuw in te loggen of in te loggen als een
andere gebruiker.

4. Selecteer Verlaten. 

 Applicatie is gesloten.

Verlaten

1. Kies Bestand, verlaten of klik op X in de rechter bovenhoek.

 De applicatie is verlaten. 

3.4.2 Bekijken

Vernieuw F5

Doorlopende synchronisatie van gegeven tussen de server en de client-
applicatie vindt automatisch plaats op de achtergrond. Niettemin kan het in
uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als gevolg van netwerkproblemen of bij
het opnieuw opstarten van de server, nodig zijn om de
gegevenssynchronisatie te herhalen.

1. Selecteer Weergave, vernieuw F5 of druk op F5.

 Het interne geheugen is volledig geleegd en in de gedefinieerde
toestand herstart.

Scherm lay-out

Het overzichtsscherm en daardoor de scherm lay-out van de client-applicatie
bevat verschillende kolommen die kunnen worden gegroepeerd, verwijderd,
toegevoegd of van volgorde veranderd. 

Over het algemeen worden de lay-outinstellingen van een bepaald
werkstation opgeslagen en herinnerd wanneer de client-applicatie opnieuw
wordt opgestart.

Toon zoekpaneel Ctrl+F

Gebruik de zoekfunctie om specifieke informatie te vinden.

WAARSCHUWING!

Risico voor de patiënt door het kiezen van een verkeerde patiëntkaart,
vanwege behandeling met onjuiste parameters!

• Controleer nadat de patiëntkaart in de dialysemachine is geplaatst en
voordat de behandeling begint of de weergegeven informatie (naam van
de patiënt) overeenkomt met de patiënt die wordt behandeld.

• Onjuiste behandeling als gevolg van een onjuiste patiëntkaart kan leiden
tot ernstige complicaties of zelfs de dood.

Open detailvensters worden niet automatisch bijgewerkt. Zij tonen ook de
laatste gegevens van toen het scherm open was of de laatst opgeslagen
gegevens.
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1. Selecteer Weergave, scherm lay-out, toon zoekpaneel of selecteer Ctrl+F.

 Het zoekveld wordt weergegeven.

2. Voer zoekcriteria in overeenstemming met de volgende tabel in.

3. Klik op Vind.

 De zoekopdracht is geactiveerd en de zoekresultaten worden geel
gemarkeerd.

4. Klik op Wissen of druk op ESC.

 Verwijdert alle tekens in het zoekveld.

5. Klik op de pijlknop naast het zoekveld.

 De zoekgeschiedenis wordt getoond.

Lay-outwijzigingen toestaan

1. Klik op Weergave, scherm lay-out, lay-outwijzigingen toestaan.

 Lay-outwijzigingen toestaan is geactiveerd.

 Lay-outinstellingen kunnen worden geconfigureerd.

Deze omvatten:

• Kolommen en stroken toevoegen en verwijderen (zie Kolommen en
stroken toevoegen en verwijderen).

• Configureer kolomfilter.

• Configureer groepering.

Zoekcriteria Beschrijving

Müller Zoek in elke kolom voor vermeldingen die de 
tekenreeks "Müller"bevatten. Het is ook mogelijk een 
deel van een term te zoeken.

Müller Mayer 
Wilhelm

Zoekt in alle kolommen voor vermeldingen die de 
tekenreeks "Müller" OF "Mayer" OF "Wilhelm" 
bevatten.

"HD-dialoog" Zoekt in alle kolommen naar vermeldingen die de 
tekenreeks "HD-dialoog" bevatten.

09-11-1956 + 
"Richard 
Fischer"

Zoekt in alle kolommen naar vermeldingen die de 
tekenreeks "09-11-1956" EN "Richard Fischer" 
bevatten.

"Streef-UF": 
1200

Zoekt in de kolom "Streef-UF" naar vermeldingen die 
de tekenreeks "1200" bevatten.

"Machine": 
dialoog

Zoekt in de kolom "Machine" naar vermeldingen die de 
tekenreeks "Dialoog" bevatten.

De zoekopdracht werkt alleen voor de momenteel zichtbare informatie in het
sessieoverzicht.
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Configureer kolomfilter

1. Beweeg de cursor over de kolomkop.

 In de kolomkop staat een klein filtersymbool, rechts naast de titelbalk
(voor filterbare kolommen).

2. Klik op het filtersymbool.

 Beschikbare filtercriteria worden weergegeven.

3. Selecteer filtercriteria. 

 Na activatie zijn alleen de geselecteerde criteria zichtbaar.

 Het filtersymbool wordt weergegeven in de voettekst links onderin,
met daaronder de tekst Weergave is gefilterd.

 Het filtersymbool in de kolomkop kleurt blauw.

4. Verwijder de vinkjes voor de filter.

 Het volledige sessieoverzicht is weer zichtbaar.

5. Klik op de pijl omlaag om een ander filter te selecteren.

6. Om een item te verwijderen, beweeg de cursor over een item en klik op
het witte kruis in de rode cirkel.

Lay-outs beheren

Gebruik deze functie om eerder opgeslagen lay-out op het huidige
werkstation te laden.

1. Klik op Lay-outs beheren.

Instellingen opslaan

1. Voer de Lay-outverandering uit.

2. Klik op Instellingen opslaan en voer een naam in.

 Lay-outinstellingen zijn opgeslagen. Ze zijn zichtbaar op andere
werkstations en kunnen vanuit andere werkstations worden geladen.

 De nieuwe lay-out wordt toegevoegd aan de lijst met beschikbare lay-
outs.

Instellingen laden

1. Gewenste lay-out selecteren.

2. Klik op Instellingen laden.

 De huidige lay-outinstellingen worden overschreven met de
geselecteerde lay-outinstellingen.

Instellingen verwijderen

1. Gewenste lay-out markeren.

2. Klik op Verwijder instellingen.

3. Bevestig met Ja.

 De lay-out is verwijderd.

 Als de lay-out al op een ander werkstation is geladen, blijft het geldig.

Na het voltooien van deze activiteit moet het menu gedeactiveerd worden om
verdere toegang te voorkomen. 
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Standaardinstellingen herstellen

1. Klik op Standaardinstellingen herstellen.

2. Alle wijzigingen worden verwijderd en de oorspronkelijke lay-out zal
worden hersteld.

Taal

In de client-applicatie kunt u kiezen uit verschillende programmeertalen met
verschillende datum- of nummerformaten. 

1. Klik op Weergave, taal om de systeemtaal te wijzigen.

2. Selecteer gewenste taal (land). 

Ontbrekende taalpakketten kunnen worden verstrekt door de fabrikant.

Wanneer de applicatie voor het eerst wordt gestart, wordt niet een
taalvoorkeur, maar de optie (Zoals besturingssysteem) voorgeselecteerd.

Deze optie werkt alleen als er binnen de applicatie een relevante taal
beschikbaar is. Anders wordt de standaardtaal (Engels) gebruikt.

De applicatie moet opnieuw worden gestart om de wijziging te activeren.

3.4.3 Sessie

Wanneer de patiëntkaart in een aangesloten apparaat (b.v. een weegschaal)
wordt geplaatst, wordt automatisch een sessie gestart. Als het om welke
reden dan ook noodzakelijk is om een nieuwe sessie handmatig te starten,
kunt u dit via het volgende menu doen.

Actieve sessies worden standaard weergegeven in het overzichtsscherm. De
sessies worden automatisch bijgewerkt. Meer sessieopties zijn beschikbaar
onder dit menu-item.

U kunt ook toegang krijgen tot het menu door met de rechtermuisknop in het
sessieoverzicht te klikken.

Sessies starten Ctrl+N

Voorwaarden

• Er is nog geen actieve sessie voor deze patiënt, of

• er is al een actieve sessie, maar gedurende een bepaalde periode is geen
gegevensinvoer voor deze patiënt uitgevoerd.

1. Plaats de patiëntkaart in een aangesloten medisch apparaat.

 Het systeem maakt automatisch een nieuwe sessie.

 Voorgeprogrammeerde gegevens worden automatisch geïmporteerd
vanuit een externe database naar de sessie (voorschrift,
apparaatinstellingen, medicatie enz.).

of

Voorwaarden

• Er is geen actieve sessie voor deze patiënt.

1. Klik op Sessie, start sessies.

 Er is handmatig een nieuwe sessie gemaakt.

 Voorgeprogrammeerde gegevens worden automatisch geïmporteerd
vanuit een externe database naar de sessie (voorschrift,
apparaatinstellingen, medicatie, enz.)

2. Selecteer de betreffende patiënt(en) in de lijst. 
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3. Het zoekpaneel boven de tabel kan gebruikt worden om de patiëntenlijst
te fileren. Voorbeeld:

4. Door op de huidige kolomkop te klikken, wordt de kolom gesorteerd om de
zoekopdracht te vergemakkelijken.

5. Klik op patiëntnamen en druk tegelijkertijd op de Shift-toets (meerdere
selecties) of de Ctrl-toets (enkele selecties).

 Meerdere patiënten worden tegelijkertijd gemarkeerd.

6. Bevestig met OK.

 De bijbehorende sessies worden gemaakt en vervolgens zichtbaar in
het sessieoverzicht.

 De tijd waarop de sessie start, wordt automatisch gemaakt.

Na bevestiging kan de activiteit worden gevolgd door de voortgangsbalk in de
voettekst. Verdere acties mogen pas worden gestart nadat deze is voltooid.

Sessies sluiten Ctrl+Q

1. Selecteer Sessies sluiten (meestal na het voltooien van een sessie).

2. Selecteer de gewenste sessie.

 De keuze van de te sluiten sessie(s) wordt op eenzelfde manier
uitgevoerd als de beschrijving Start sessies.

3. Bevestig met OK.

 De volledigheid van alle gegevens is gecontroleerd. Indien dit niet het
geval is, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

Zoektekst Betekenis

"Mayer" Zoeken naar patiënten met deze naam.

“ma” Zoeken naar patiënten van wie de naam begint met 
"Ma" of wiens naam deze letters bevat.

WAARSCHUWING!

Risico voor de patiënt door het kiezen van een verkeerde patiëntkaart en/of
het behandelen met onjuiste parameters!

• Nadat u de patiëntensessie handmatig hebt gestart, moet u controleren
dat de ingevoerde gegevens (naam en geboortedatum) overeenkomen
met die van de behandeld persoon.

• Onjuiste behandeling als gevolg van een onjuiste patiëntkaart kan leiden
tot ernstige complicaties of zelfs de dood.

Meer informatie over het starten van sessies kan worden gevonden in het
Basisgegevens detailvenster.
30 / 86 IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12



3

Productbeschrijving NEXADIA monitor 2
Het systeem voorkomt (onbedoelde) sluiting van sessies totdat de gegevens
zijn ontvangen. Er wordt gecontroleerd of de laatste gegevensinvoer meer
dan drie minuten (configureerbaar) geleden was. Zo niet, voorkomt het
systeem sluiting van de sessie. Probeer de sessie na een paar minuten
opnieuw te sluiten.

Een dialoogvenster toont de te sluiten sessies met bijbehorende
systeemstatusberichten. U kunt controleren of alle geselecteerde sessies zijn
gesloten en of de gegevens met succes zijn geëxporteerd. Afhankelijk van het
systeemgebruik kan dit proces tot enkele seconden duren. 

Het statussignaal linksonder en de symbolen in de afzonderlijke kolommen
geven de voortgang van het proces weer. Als deze actie niet kan worden
afgerond (bijvoorbeeld bij het ontbreken van een respons van het host-
systeem), kan het venster worden gesloten met Annuleren. 

Om het oplossen van problemen te vereenvoudigen kan de vensterinhoud
met behulp van de Print-knop worden afgedrukt om aan de
systeembeheerder te tonen.

Sessies verwijderen Ctrl+Delete

1. Selecteer Sessies verwijderen.

2. Selecteer de gewenste sessie.

 Sessies die voor testdoeleinden zijn gemaakt of die geen medische
gebruikersgegevens bevatten kunnen worden verwijderd.

 Deze keuze van de sessie(s) die verwijderd moet(en) worden, wordt
op een vergelijkbare manier uitgevoerd als de beschrijving bij Start
sessies.

3. Alle sessies die worden verwijderd moeten middels een dialoogvenster
bevestigd worden.

 Als de sessie die u wil verwijderen actieve gegevensinvoer bevat,
wordt een bericht weergegeven. 

 Probeer de sessie na een paar minuten opnieuw te verwijderen.

Als u meerdere sessies tegelijk verwijdert, wordt u slechts één keer op de
hoogte gebracht.

Na bevestiging kan de activiteit worden gevolgd door de voortgangsbalk in de
voettekst. Verdere acties mogen pas worden gestart nadat deze is voltooid.

Sessiegegevens printen Ctrl+P

Om een geprinte versie van een dialyseprotocol te maken, kunnen alle
gegevens van een sessie worden afgedrukt. Voor dit doel gebruikt de cliënt-
applicatie Crystal Reports.

Het sluiten van een sessie betekent dat het tijdstip voor het einde van de
sessie is opgeslagen en dat de sessie niet langer wordt weergegeven in de
lijst met actieve sessies. Deze data wordt overgedragen naar de externe
database.

Een weergave van de sessie, evenals gegevensinvoer en -uitvoer zijn te allen
tijde mogelijk (zie Laden geslotensessies).

Kies Verwijder sessies, alleen als u zeker bent dat de geselecteerde
gegevens daadwerkelijk kunnen worden verwijderd.

Eenmaal verwijderd, kunnen de gegevens niet worden hersteld!
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Een voorwaarde voor deze functie is dat het pad naar het template voor
afdrukrapporten correct is ingesteld (zie Extra's, Opties, monitorrapport
bestandspad) en dat specifieke Crystal Reports-componenten zijn
geïnstalleerd.

Zodra de dialysebehandeling is voltooid, en de aflezingen zijn verkregen van
de dialysemachine, kan het afdrukvoorbeeld worden opgevraagd en het
printen gestart.

1. Selecteer Sessiegegevens printen.

 Het afdrukvoorbeeld opent.

In het venster geven symbolen u de mogelijkheid om diverse activiteiten uit te
voeren, in relatie tot het protocol (van links naar rechts):

• Protocol exporteren,

• Protocol afdrukken,

• Weergave vernieuwen,

• Protocol kopiëren.

Gesloten sessies laden Ctrl+L

1. Selecteer Gesloten sessies laden.

 Gesloten (inactieve) sessies worden weergegeven.

 Na het laden kunnen gegevens-inactieve sessies te allen tijde worden
gewijzigd. 

 De informatie kan vervolgens worden gedocumenteerd of
gecorrigeerd. 

2. Klik op Laad alleen voor geselecteerde patiënten; 

 Individuele patiënten kunnen worden geselecteerd.

3. Selecteer de namen van de patiënt om de sessie te selecteren.

4. Druk op de Ctrl-toets tijdens het selecteren, om meer sessies te
selecteren.

 De selectie van de te laden sessie(s) wordt analoog uitgevoerd met
de beschrijving Start Sessies.

In de datumvelden kan een tijdsbestek worden gespecificeerd waarin de
sessie(s) is/zijn gestart. 

1. Voer een datum in of klik op de pijl in de datumbox om de datum te
selecteren. 

 U kunt deze functie ook starten door op F4 te drukken.

2. Klik op Toepassen om de gespecificeerde criteria te bevestigen.

Na bevestiging kan de activiteit worden gevolgd via de voortgangsbalk in de
voettekst. Verdere acties mogen pas worden gestart nadat deze is voltooid.

Neem contact op met uw systeembeheerder voor verdere informatie over het
printen van sessiegegevens.
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Gegevensuitwisseling

Optioneel, NEXADIA monitor 2 kunnen gegevens uitwisselen met een externe
database. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen 3
gegevensuitwisselingsactiviteiten:

• Importeren van referentielijsten (patiëntlijsten, kunstnierlijsten,
verzoekmedicatie, laboratoriumparameters enz.),

• Importeren voorgeprogrammeerde sessiegegevens (patiëntspecifiek
regime, voorgeschreven medicatie enz.),

• Exporteren van verzamelde behandelgegevens naar de externe
database.

In het algemeen vinden alle 3 gegevensuitwisselingsactiviteiten automatisch
plaats.

Niettemin kan het nodig zijn de gegevensuitwisseling voor bepaalde
activiteiten manueel op te starten.

Referentielijstgegevens importeren Ctrl+B

Als er nieuwe patiënten of lijstinvoeren (bijv. dialysemachines,
verzoekmedicatie, verbruiksproducten enz.) worden gecreëerd in de externe
database, door gebruik van Referentielijstgegevens importeren, kan
datasynchronisatie worden geïnitieerd welke discreet op de achtergrond
draait. 

Daarmee zal nieuwe inhoud in NEXADIA monitor 2 beschikbaar zijn. De
status en geschiedenis van de gegevensuitwisseling is te allen tijde
beschikbaar via het menu Sessie, gegevensuitwisseling, toon
gegevensuitwisseling (informatie in het eerste tabblad Referentielijst
gegevensoverdracht).

Sessiegegevens importeren Ctrl+I

Bij het starten van een sessie worden sessiegerelateerde
voorgeprogrammeerde gegevens automatisch geïmporteerd vanuit de
externe database.

Als de gegevens wijzigingen vereisen, die om veiligheidsredenen niet in het
bewakingssysteem kunnen worden gewijzigd (bijv. machinewaarden), kunnen
deze wijzigingen vervolgens via de externe database worden doorgevoerd.

Met behulp van Sessiegegevens importeren wordt het opnieuw laden van
gegevens geïnitieerd.

De voortgang van de gegevensimport en de bijbehorende status kan worden
gemonitord met behulp van Sessies, gegevensuitwisseling, toon
gegevensuitwisseling (informatie in het tweede tabblad Overdracht
sessiegegevens).

Sessiegegevens exporteren Ctrl+E

Bij het afsluiten van een actieve sessie, worden de gegevens automatisch
verstuurd naar de externe database. Als u vervolgens de gegevens wijzigt,
die naar de externe database moeten worden verstuurd, kies
Sessiegegevens exporteren.

Met deze handeling kunnen gegevenswijzigingen die al zijn gemaakt in het
bewakingssysteem worden overschreven!
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Gegevensuitwisseling weergeven

Op het Gegevensoverdracht referentielijst tabblad vindt u informatie die wordt
uitgewisseld tijdens de referentielijst importatie (Gegevensuitwisseling,
importeer gegevens referentielijst).
Op het Overdracht sessiegegevens-tabblad vindt u sessiespecifieke
informatie (zie ook Gegevensuitwisseling, sessiegegevens importeren).

3.4.4 Extra’s

Opties

Algemene opties, server time-out tijd

Bepaalt de time-outperiode van de server tijdens langere transacties.

Algemene opties, toestaan van het starten van meerdere 
toepassingsverzoeken

Sta toe om meerdere toepassingsverzoeken op één werkstation te starten.

Weergaveopties, tonen groepspaneel

Deze functies optimaliseren de sessieoverzichtsstructuur om sneller
informatie te vinden.

1. Selecteer Waar.
 Het groepspaneel wordt weergegeven in het bovenste deel van de

applicatie.

2. Selecteer Niet waar. 
 Het groepspaneel wordt verborgen.

3. Kolommen kunnen worden gegroepeerd door ze te slepen en te plaatsen
in het groepspaneel of

4. na rechts te klikken op een kolomkop en Groeperen op deze kolom te
selecteren.

Ga zo door voor alle kolommen die u wilt groeperen.

Als u volgens afdeling en kamer wilt groeperen, sleept u beide kolommen met
de linkermuisknop in het groepspaneel.

Achter de betreffende vermelding ziet u aanvullende informatie tussen
haakjes, wat het aantal genoteerde vermeldingen aangeeft.

Met deze handeling kunnen gegevenswijzigingen die al zijn gemaakt in de
externe database worden overschreven!
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Wijzig onder Extra's, opties de vermelding Toon groeperen op deze kolom
naar Niet waar, als u de groeperingsfunctie niet meer nodig heeft.

Als een groepering actief is wanneer u het groepspaneel opnieuw verbergt,
wordt u gewaarschuwd en heeft u de kans om de groepering te behouden of
te resetten.

Paden, monitorrapport bestandspad

Hier voert u het pad in naar het template voor afdrukrapporten. Wanneer u de
functie Sessie, Print Sessiegegevens gebruikt, wordt een rapport opgesteld
gebaseerd op dit *.RPT-bestand. U kunt dit template individueel aanpassen
via Crystal Reports.

Paden, bestandsnaam patiëntkaartprogrammeerder

In dit veld moet u het pad opgeven naar het bestand iSYCardPrommer.exe,
die de toepassing opent voor het programmeren van individuele
patiëntkaarten (zie Bestand, patiëntkaart).

Beveiligingsopties, automatische uitlogtijd [min]

Stel hier de tijd in minuten in, waarna de gebruiker automatisch wordt
uitgelogd vanwege inactiviteit (geen muis- of toetsactiviteit).

Waarden van 0 tot 300 zijn mogelijk (zelfs decimalen); 10 is de
standaardwaarde. Met een waarde van 0 is de functie gedeactiveerd.

Systeeminfo Shift+F1

Klik hier om een statusvenster met gegevens over het systeem te zien.

Het tabblad Systeemoverzicht toont belangrijke systeemfuncties en
licentiegegevens:

Het Systeemberichten-tabblad toont berichten van BedSideLinks in het
systeem en dient als een probleemoplosser voor de administrator. De
notificaties maken chronologisch groeperen mogelijk.

Afb. 3-4 Groeperen per afdeling en kamer incl. aantal genoteerde vermeldingen
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Wijzigingslogboek

Het systeem registreert gegevenswijzigingen binnen de cliënt-applicaties en
geeft deze weer in het wijzigingslogboek-dialoogvenster (wijzigingen zijn niet
mogelijk).

Wijzigingen zijn systeembreed beschikbaar, ongeacht van de client waarop
deze werden uitgevoerd.

Gegevenswijzigingen worden bijgehouden op basis van de gebruikersnaam
(als het gebruikersbeheer actief is) en op basis van tijd.

Logboekvermeldingen worden automatisch door het systeem gegenereerd en
zijn gekoppeld aan de betreffende patiëntsessie.

3.4.5 Help

Gebruikersaanwijzing F1

Hier vindt u de elektronische versie van de gebruikersaanwijzing.

Over NEXADIA monitor 2 

Hier vindt u informatie over auteursrechten en gebruikersaansprakelijkheid.

3.5 Sessieoverzicht

Afb. 3-5 Over de NEXADIA monitor 2 

Afb. 3-6 Sessieoverzicht
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Open het detailvenster

1. Dubbelklik op een cel in het overzichtsscherm.

 Het detailvenster in het midden van het scherm opent voor de
corresponderende sessie en het gewenste gegevensgebied.

 Afhankelijk van het detailvenster kunnen gegevens in bepaalde
velden worden gewijzigd.

 Als het formaat van het detailvenster onvoldoende is om de inhoud
weer te geven, gebruik dan de scroll-balken rechts en onder op het
venster om meer informatie te zien.

3.5.1 Rijen

Bij het starten van NEXADIA monitor 2 geeft het sessieoverzicht een
overzicht van alle actieve patiëntsessies weer. 

Gegevens voor elke sessie zijn in een enkele rij weergegeven. Een sessie
wordt gedefinieerd door een sessie-start en een sessie-eind.

3.5.2 Kolommen/stroken

Kolommen bevatten patiëntinformatie, waarvan de inhoud behoort tot een
bepaalde categorie (bijv. afdelingsnaam).

Groepsvelden groeperen de bijbehorende kolommen:

1. Navigeer over een groepsveld met de muisaanwijzer.

 Een tooltip wordt weergegeven.

Pas de kolombreedte aan

1. Beweeg de muisaanwijzer over de scheidingslijn tussen twee kolommen
zodat een dubbele pijl verschijnt.

2. Beweeg de cursor naar links of rechts, met de muisknop ingedrukt.

 De kolombreedte kan individueel worden aangepast.

3. Klik op de kolomkop met de rechter muisknop en selecteer Beste
passend.

 De optimale kolombreedte wordt ingesteld zodat alle informatie
zichtbaar is.

WAARSCHUWING!

Risico voor de patiënt door het kiezen van een onjuiste patiëntkaart en/of het
invoeren van onjuiste parameters!

• Alvorens wijzigingen in een detailvenster te maken of gebruik te maken
van de weergegeven waarden voor de dialysebehandeling, zorg ervoor
dat deze overeenkomen met de werkelijke patiënt.

• Onjuiste behandeling kan mogelijk leiden tot ernstige complicaties of zelf
tot overlijden!

Als het niet mogelijk is om alle inhoud van een kolom weer te geven, wordt dit
aangegeven door

‒ 3 punten in het geval van tekst,

‒ een dubbele pijl (>>) in het geval van symbolen (bijv. balken in de
Berichten-kolom).
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4. Klik op de kolomkop met de rechter muisknop en selecteer Beste passend
(alle kolommen).
 De optimale kolombreedte wordt aangepast voor alle kolommen.

5. Klik op een groepsveld met de rechter muisknop om dezelfde menu-
onderdelen op te roepen.

Kolommen sorteren

1. Klik op de kolomkop.

 De pijl in de kolomkop geeft aan dat de sortering actief is.

 De inhoud van een kolom kan worden gesorteerd in een oplopende
of aflopende volgorde.

2. Klik met de rechter muisknop op de kolomkop en kies Sorteer oplopend of
Sorteer aflopend.

 De sorteervolgorde is bepaald.

3. Klik op Alle sorteringen wissen (alleen actief als sorteren werd
geselecteerd).

 De sortering van de kolom is gereset.

4. Selecteer de menufunctie Weergave, schermlay-out, lay-outs beheren,
standaardinstellingen herstellen.

 De gehele sortering wordt meteen gereset.

Kolommen en groepsvelden toevoegen en verwijderen

1. Om kolommen of groepsvelden toe te voegen, selecteer kolom/
groepsveld-kiezer.

2. Sleep de gewenste kolomkop met de linker muisknop ingedrukt in het
overzichtsscherm.

 Pijlen geven aan waar de nieuwe kolom wordt ingevoegd.

3. Dubbelklik op een beschikbare kolom.

 De kolom zal correct worden gepositioneerd in het overzichtsscherm.

4. Om een kolom te verwijderen, klik met de linker muisknop ingedrukt op de
kolomkop in het sessieoverzicht, sleep de kolom dan ofwel naar de vrije
ruimte boven de sessielijst of direct in de kolom/ groepsveld-kiezer.

 De kolom is verwijderd.

5. Het toevoegen en verwijderen van groepsvelden vindt plaats op een
manier analoog aan de kolommen.

Voor patiëntidentificatie moet tenminste één van de 3 volgende kolommen in
het behandelingsoverzicht blijven: Patiënt, Patiëntnaam of Patiënt-ID.

De kolom Risico's KAN NIET worden verwijderd uit het overzicht.

Na het invoegen/verwijderen van kolommen, moet de Lay-outs opslaan-
functie in het schermoverzicht worden gebruikt zodat deze configuratie op een
ander moment opnieuw kan worden gebruikt.
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Beschikbare kolommen

Kolom Beschrijving

Actief Weergave sessiestatus: Actief ja/nee.
Inactieve sessies kunnen worden geladen vanuit de 
database met behulp van het menu-onderdeel 
Sessie, Laad gesloten sessies.

Achternaam Achternaam patiënt (zie ook het detailvenster 
Basisgegevens).

Naam Combinatie van de achternaam en voornamen van 
de patiënt (zie ook het detailvenster Basisgegevens, 
achter- en voornaam).

Patiënt Toont de achternaam, de voornaam en de 
geboortedatum van de patiënt. Als een patiëntkaart 
is gebruikt, die niet bekend is in het systeem (onjuist 
systeem-ID, onjuiste netwerkcode of de patiënt is al 
verwijderd uit de externe database), wordt een 
vraagteken en de standaarddatum 01-01-1900 
weergegeven (zie ook het detailvenster 
Basisgegevens).

Geboortedatum De geboortedatum van de patiënt (zie ook het 
detailvenster Basisgegevens).

Geslacht Het geslacht van de patiënt (zie ook het 
detailvenster Basisgegevens).

Afdeling Aanwijzing van de dialyseafdeling waar de dialyse 
plaatsvindt (zie ook het detailvenster 
Basisgegevens).

Kamer Aanwijzing van de kamer waarin de dialyse 
plaatsvindt (zie ook het detailvenster 
Basisgegevens).

Plaats Aanwijzing van de plaats waar de dialyse 
plaatsvindt (zie ook het detailvenster 
Basisgegevens).

Patiënt-ID Handmatig ingevoerde patiënt-ID (zie ook 
detailvenster Basisgegevens).

Risico's Als er een patiënt-specifiek risico bestaat (zie ook 
detailvenster Basisgegevens) verschijnt hier een 
waarschuwingsdriehoek. Als u de muis over de 
waarschuwingsdriehoek beweegt, wordt een tooltip 
over het risico weergegeven.

Start sessie Datum en tijd van de start van de sessie. Als de 
sessie is gestart op de huidige dag, wordt alleen de 
tijd weergegeven (zie ook detailvenster 
Basisgegevens). De weergave-indeling komt 
overeen met de huidige landinstellingen van het 
programma (zie Weergave, taal).
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Gewicht - vooraf Toont het berekende pre-dialysegewicht van de 
patiënt op basis van de ingevoerde gegevens. Deze 
kolom wordt ten eerste gebruikt om de werkelijke 
gewichtswaarde te controleren en ten tweede voor 
het weergeven van de stap neem pre-dialyse 
gewicht. Indien de waarde significant verschilt van 
het streefgewicht, verschijnt er een gele 
waarschuwingsdriehoek (zie ook detailvenster 
Gewichtsgegevens).

Voorgeschreven 
streefgewicht

Streefgewicht op basis van het voorschrift uit de 
externe database. Deze waarde dient als verwijzing 
naar het medisch voorschrift van de arts (zie 
detailvenster Gewichtsgegevens).

Gewicht - na Vertegenwoordigt het gewicht van de patiënt na 
dialyse. 
Deze kolom wordt ten eerste gebruikt om het 
werkelijke gewicht te controleren, ten tweede voor 
het weergeven van de stap neem post-dialyse 
gewicht processtap (zie ook detailvenster 
Gewichtsgegevens).

Werkelijk 
gewichtsverlies

Berekend gewicht na dialysebehandeling (zie 
detailvenster Gewichtsgegevens).

Bloeddruk Geeft de huidige bloeddrukmetingen weer, elk als 
verticale balken. 
Als de waarde van een meting de individuele 
limieten overschrijft, wordt de bijbehorende balk 
rood. 
Beweeg de cursor over een cel om korte informatie 
over de waarden weer te geven zonder het 
detailvenster te openen (zie ook detailvenster 
Bloeddruk).

Kolom Beschrijving
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UF-status Geeft een kwalitatieve weergave van het resultaat 
van UF-berekeningen in verschillende kleuren en 
symbolen:
• Grijs vierkant: UF-berekening heeft (nog) niet

plaatsgevonden als gevolg van ontbrekende
invoer.

• Rood: Berekende gemiddelde UF-snelheid
overschrijdt de voorgeschreven maximale
gemiddelde UF-waarde voor deze patiënt.

• Groen: De berekende UF-snelheid kan door de
patiënt verdragen worden.

• Geel: De UF-waarden werden handmatig
ingesteld, omdat het berekende gewichtsverlies
te hoog was.

• Grijs vierkant met doorgehaald UF: De
berekening heeft bepaald dat er geen UF nodig
is.

Een rood symbool blokkeert de overdracht van 
machine-instellingen naar de dialysemachine. 
(Download) (zie ook detailvenster UF-instellingen).

Uitvoeringswijzen Geeft de naam van het voorschrift voor deze sessie 
weer. Als een meer dan één voorschriftprofiel is 
voor één patiënt, helpt deze informatie om te 
beslissen of het juiste voorschrift voor de 
betreffende dag is geïmporteerd. Als het veld leeg 
is, is er (nog) geen succesvolle gegevensimport van 
het voorschrift van de externe database uitgevoerd 
(zie ook het detailvenster Uitvoeringswijzen).

UF-snelheid Toont de huidige (of meest recent gevonden) UF-
snelheid op de dialysemachine in eenheden [ml/h] 
(zie ook detailvenster Machine-uitlezingen).

Kt/V Toont de gemeten/berekende Kt/V-waarde van de 
behandeling. 
De bijbehorende, meest recent overgedragen 
waarde wordt weergegeven als een voortgangsbalk. 
De linkerrand van het grijze gebied markeert de 
doelwaarde die moet worden bereikt. De groene 
balk toont de voortgang van hoe ver de huidige Kt/
V-waarde weg is van de streefwaarde of dat het al 
overschreden is. 
Dubbelklikken op dit veld brengt u direct naar het 
detailvenster Machine-uitlezingen (tabblad 
Verloopgrafiek) waar de waarden grafisch getoond 
worden.

Behandelingsduur Verlopen tijd in verhouding tot de ingestelde tijd (zie 
ook detailvenster Machine-uitlezingen).

Kolom Beschrijving
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Downloaden Geeft een kwalitatieve weergave van de overdracht 
van de ingestelde waarden naar de dialysemachine. 
Een grijs veld geeft een sessie aan waarin (nog) 
geen data-download is gestart.
Een grijs symbool met een vinkje geeft aan dat de 
ingestelde waarden succesvol zijn overgedragen 
naar de dialysemachine. Gebruikers kunnen ervoor 
kiezen om de ingestelde waarden op de 
dialysemachine niet toe te passen, waardoor het 
grijze symbool met het vinkje gedurende de gehele 
sessie aanwezig blijft.
Een groen symbool met twee vinkjes geeft aan dat 
de ingestelde waarden zijn overgebracht naar de 
machine en door de gebruiker zijn geaccepteerd en 
bevestigd. 
Een geel symbool geeft een downloadfout aan. 
Door de muisaanwijzer over dit symbool te 
bewegen, wordt een tooltip weergegeven die het 
probleem beschrijft. 
Een rood symbool geeft aan dat de downloadfunctie 
is gedeactiveerd en niet beschikbaar is (zie ook 
detailvenster Machinestatus).

Streefwaarde UF Geeft het betreffende huidige UF-streefvolume in ml 
aan. Deze waarden worden overgebracht van de 
dialysemachine naar NEXADIA monitor 2 en 
kunnen afwijken van de geplande UF-streefvolumes 
in UF-instellingen (zie ook detailvenster Machine-
instellingen).

Start van de 
behandeling

Datum en tijd van de start van de behandeling. Als 
de datum overeenkomt met de huidige dag, wordt 
alleen de tijd weergegeven (zie ook detailvenster 
Basisgegevens). 
De weergave-indeling komt overeen met de huidige 
landinstellingen van het programma (zie Weergave, 
taal).

Einde van de 
behandeling

Datum en tijd van het einde van de behandeling. Als 
de datum overeenkomt met de huidige dag, wordt 
alleen de tijd weergegeven (zie ook detailvenster 
Basisgegevens).
De weergave-indeling komt overeen met de huidige 
landinstellingen van het programma (zie Weergave, 
taal).

Kolom Beschrijving
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Voortgang Geeft de voortgang van de behandeling weer door 
de verstreken tijd te vergelijken met de ingestelde 
tijd. Als de behandeling is voltooid, verandert het 
taartdiagram van groen naar grijs.
Het kaartsymbool in de cel geeft aan dat de 
patiëntenkaart in de dialysemachine is geplaatst. 
Een waarschuwingssymbool in dezelfde cel, geeft 
aan dat er een probleem is met de dialysemachine. 
Voor de duidelijkheid wordt informatie weergegeven 
wanneer u de muisaanwijzer over het 
waarschuwingssymbool beweegt (zie ook 
detailvenster Machinestatus).

Machinestatus Geeft aan of de betreffende dialysemachine 
momenteel een alarm (rood symbool) of 
waarschuwing (geel symbool) geeft.
Meer informatie kan verkregen worden door met de 
muisaanwijzer over de cel te bewegen.
De waarschuwingen en alarmen worden pas tijdens 
de machinefase Behandeling in het sessieoverzicht 
weergegeven (zie ook detailvenster Machinestatus).

Machinefase Geeft een tekstuele weergave van de machinefase 
waarin de dialysemachine zich momenteel bevindt 
(zie ook detailvenster Machinestatus):
• Behandelingsselectie

• Voorbereiding

• Behandeling

• Einde van de behandeling

• Desinfectie

Machine Momenteel aangesloten type dialysemachine (zie 
ook detailvenster Machinestatus). Het type machine 
wordt bepaald op basis van het voorschrift totdat het 
is vervangen door het werkelijk aangesloten type 
machine.

Medicatie Geeft aan of en hoeveel medicatie voorgeschreven 
is voor deze dialysebehandeling (dialysemedicatie 
en verzoekmedicatie). 
De grijze balken geven aan dat de medicatie nog 
moet worden bevestigd. Correct toegediende 
medicatie wordt weergegeven als een groene balk.
Als een medicatie niet wordt toegediend in de 
voorgeschreven dosis of hoeveelheid, wordt de balk 
geel weergegeven.
Een geweigerde medicatie wordt rood 
weergegeven. Langetermijn-medicatie wordt niet in 
het overzicht weergegeven.
Twee pijlen laten zien waar alleen invoer voor 
langetermijn-medicatie en/of verwijderde invoer 
aanwezig is (zie ook detailvenster Medicatie).

Kolom Beschrijving
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3.6 Detailvensters

3.6.1 Detailvenster, Algemeen

Het detailvenster zorgt voor gecontroleerde toegang tot sessiegegevens.

① toont de geselecteerde patiënt. 

Laboratorium Beschikbare laboratoriumwaarden worden 
weergegeven als groene balken (zie ook 
detailvenster Laboratorium).

Commentaar Opgeslagen opmerkingen worden weergegeven 
door een groene balk (zie ook detailvenster 
Commentaar).

Berichten Opgeslagen, onbeantwoorde berichten worden 
weergegeven door een grijze balk. 
Bevestigde berichten veranderen van grijs naar 
groen (zie ook detailvenster Berichten).

Checklist Onbevestigde items van de checklist worden 
weergegeven door een grijze balk. 
Als de inhoud wordt bevestigd, verandert de balk 
van grijs naar groen (zie ook detailvenster 
Checklist).

Einde sessie Het einde van een sessie wordt aangegeven als een 
tijdstempel, inclusief de huidige datum en tijd in de 
weergave-indeling van de huidige taalinstellingen. 
Als de datum overeenkomt met de huidige dag, 
wordt alleen de tijd weergegeven (zie ook 
detailvenster Basisgegevens).

Kolom Beschrijving

1 Geselecteerde patiënt

2 Shortlist om naar andere 
patiënten te gaan

3 Verwijderen/Nieuw-knop

4 Opslaan/Reset-knop

5 Detailvensterlijst

6 Sessiegegevens

7 Aangepast veld

Afb. 3-7 Detailvenster

3 4
1 2

5

6
7
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Een shortlist ② maakt het mogelijk te switchen naar een andere
patiëntensessie. 

Met de knoppen ③ en ④ kunnen passende acties worden uitgevoerd.

Via de detailvensterlijst ⑤ komt u in elk gegevensgebied. 

Het gebied met sessiegegevens ⑥ toont actuele informatie, afhankelijk van
het geselecteerde detailvenster.

Een aangepast veld ⑦ heeft een gele achtergrond.

Patiëntenlijst oplopende/aflopende volgorde

1. Klik op de naaminvoer (Afb. 3-7, ② ).

2. Klik op de kolomkop.

 Sorteer patiëntenlijst in oplopende of aflopende volgorde.

Informatie voor een categorie oproepen

1. Open het corresponderende detailvenster van een patiënt.

2. Klik op de naaminvoer (Afb. 3-7, ② ).

3. Selecteer een andere patiënt uit de lijst door omhoog of omlaag te
scrollen.

 Informatie van verschillende patiënten uit een bepaalde categorie,
bijvoorbeeld gewichtsgegevens, kan snel worden opgeroepen.

 De actieknop (Opslaan/Reset, Afb. 3-7, ④ )wordt alleen actief in een
detailvenster als er een wijziging is aangebracht.

4. Druk op de knop Opslaan.

 De gewijzigde gegevens worden naar de server gestuurd en direct
weergegeven. 

 De ingevoerde gegevens kunnen gecontroleerd worden.

5. Druk op de knop Reset.
 De oorspronkelijke waarde wordt hersteld (werkt zolang de wijziging

niet is opgeslagen).

Afb. 3-8 Patiëntenlijst
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Wijziging in detailvensters

Alle wijzigingen in detailvensters worden in een apart logboek bijgehouden
(Wijzigingslogboek).
Data geïmporteerd vanuit een externe database en kan worden bewerkt.
Uitzonderingen zijn machine-instellingen, naam patiëntgegevens,
geboortedatum, geslacht, ID en risico's. 

Deze wijzigingen worden alleen opgeslagen in de bijbehorende
sessiedocumentatie en hebben geen invloed op de oorspronkelijke gegevens
in de externe database.

Tekst- en weergavevelden die een grijze achtergrond hebben kunnen niet
worden gewijzigd.

In sommige lijsten (bloeddrukwaarde, laboratoriumparameters enz.), kan
nieuwe inhoud worden toegevoegd met de actieknop Nieuw of worden
verwijderd met de actieknop Verwijderen (Afb. 3-7, ③ ).

Een gemaakte wijziging wordt aangegeven door de gele achtergrond van het
veld. 

Afhankelijk van het type veld wordt de gebruiker op de hoogte gebracht
wanneer een waarde buiten de voorgedefinieerde plausibiliteitslimitieten ligt.
In dat geval moet de invoer zodanig worden gewijzigd dat het binnen de
ingestelde limieten ligt. Voordat u opslaat, moet u op een ander veld klikken.

Formaat van detailvensters

1. Beweeg met de muisaanwijzer naar de rand van het detailvenster.

 Er verschijnt een dubbele pijl.

2. Sleep de rand van het venster met de muisknop ingedrukt tot de gewenste
grootte.

 Het formaat van het detailvenster kan individueel worden ingesteld.

 Het ingestelde formaat en de positie wordt opgeslagen bij het sluiten
van het detailvenster en zal beschikbaar zijn wanneer de client-
applicatie op dezelfde machine opnieuw wordt gestart. 

Sluit geopende detailvensters

1. Druk op ESC, of

2. Druk op Enter, of

3. Klik op de X in de rechter bovenhoek van het scherm.

Als een waarde is gewijzigd, maar niet is opgeslagen, zal bij het verlaten van
het detailvenster de volgende dialoog verschijnen.

1. Klik op Ja.

 De wijziging wordt doorgevoerd.

Deze methode voor gegevensinvoer moet altijd gekozen worden om ervoor te
zorgen dat de patiëntgegevens op de server zoals bedoeld worden
opgeslagen!

Wijzigingen in behandelingsgegevens voor actieve sessies kunnen alleen in
de dialysemachine worden uitgevoerd en niet in de externe database,
aangezien deze laatste niet meer gesynchroniseerd zijn met de client-
applicatie.
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2. Klik op Nee.

 De wijziging wordt genegeerd en het venster gesloten.

3. Klik op Annuleren.

 Het originele detailvenster blijft geopend.

Andere acties in detailvensters

1. Met behulp van de Tab-toets.

 In alle detailvensters kunt u van het ene bewerkbare veld naar het
volgende navigeren. Daarbij wordt het veld volledig gemarkeerd.

2. Klik met de rechtermuisknop. De volgende acties zijn mogelijk via het
contextmenu:

• laatste actie ongedaan maken,

• waarde uit een veld knippen,

• de waarde van een veld kopiëren,

• de gekopieerde waarde plakken,

• waarde verwijderen of

• selecteer alle celinhoud.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat wijzigingen van gegevens zorgvuldig worden gecontroleerd,
want incorrecte gegevens kunnen de patiëntveiligheid aantasten. Gegevens
worden automatisch overgedragen naar een aangesloten dialysemachine.
Incorrecte gegevens kunnen leiden tot foutieve interpretaties en onjuiste
behandeling, met ernstige complicaties en mogelijk dood tot gevolg!

• Controleer de ingevoerde gegevens na de overdracht naar de server:
alleen wanneer de knop Opslaan is ingedrukt, worden de gegevens naar
de server verzonden en teruggelezen.

• Controleer bij gegevenswijzigingen of het detailvenster voor de gewenste
patiënt en dialysesessie is geopend. Deze informatie is te vinden in de
koptekst van het detailvenster.
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3.6.2 Basisgegevens

De basisgegevens van de geselecteerde sessie worden weergegeven.

Wat is de bron van de weergegeven data?

De gepresenteerde gegevens worden automatisch gegenereerd (ID's, start of
einde van de sessie/behandeling) of de gegevens komen oorspronkelijk uit de
externe database.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

De informatie in het gebied Patiëntgegevens komt uit de externe database en
kan niet worden gewijzigd.

In de gebieden Sessiegegevens en Patiëntspecifieke risico's kan de volgende
informatie worden gevonden:

1 Afdeling

2 Kamer

3 Plaats

4 Telefoon transport

5 Locatie patiëntkaart

6 Systeem sessie-ID

7 Start sessie

8 Start van de 
behandeling

9 Einde sessie

10 Einde van de 
behandeling

11 Patiënt-specifieke 
risico's

Afb. 3-9 Basisgegevens

Waarde Beschrijving 

Afdeling ① Afdelingslijst uit externe database (veld kan 
worden geleegd door de ronde knop met het kruis 
te gebruiken).

Kamer ② Kamerlijst uit externe database (veld kan worden 
geleegd door de ronde knop met het kruis te 
gebruiken).

Plaats ③ Beddenlijst uit externe database (veld kan worden 
geleegd met behulp van de ronde knop met het 
kruis).

Telefoon 
transport ④

Telefoonnummer van het transportbedrijf uit de 
externe database.
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Datum en tijd handmatig aanpassen

1. Klik op datum en tijd en voer handmatig in, of

2. gebruik de toets omhoog of omlaag, of

3. klik op de pijltjestoetsen, of

4. druk op F4 en raadpleeg het zelfhulpinstrument.

5. Bevestig met OK.

 Start van de sessie en/of start en einde van de behandeling worden
aangepast.

Patiëntkaart 
locatie ⑤

Kan niet worden gewijzigd.
Toont informatie over de huidige locatie van de 
patiëntkaart.
Een leeg veld betekent dat de kaart voor deze 
specifieke patiënt niet in een aangesloten online-
apparaat is geplaatst.
Het eerste deel van de vermelding geeft het type 
apparaat aan:
Gewicht = weegschaal, lab = 
laboratoriumapparaat, dia = dialysemachine, bp = 
bloeddrukmeter.
Het tweede deel (na de eerste @) geeft de 
productnaam van het apparaat aan.

Systeem sessie-ID
⑥

Kan niet worden gewijzigd.
Geeft een interne systeemsessie-ID aan. Deze 
informatie wordt automatisch gemaakt bij het 
starten van een sessie en is uniek voor elke 
sessie.

Start sessie ⑦ Starttijd van de sessie. Automatisch gegenereerd 
bij de Start van de sessie.

Start van de 
behandeling ⑧

Starttijd van de behandeling. Automatisch 
gegenereerd bij de start van de therapie (deze 
status wordt vermeld door de dialysemachine).

Einde sessie ⑨ Einddtijd van de sessie. Automatisch gegenereerd 
bij het afsluiten van een sessie (Menu Sessie, 
Sessies sluiten).

Einde van de 
behandeling ⑩

Eindtijd van de behandeling. Automatisch 
gegenereerd aan het einde van de behandeling 
(deze status wordt vermeld door de 
dialysemachine).

Patiënt-specifieke 
risico's ⑪

Kan niet worden gewijzigd.
Geeft de risico's weer voor patiënten die zijn 
opgeslagen in de externe database.

Velden met een witte achtergrond, zoals de behandelingsplaats of 
tijdstempel, kunnen handmatig worden bewerkt indien ze niet voldoen aan 
de voorgestelde waarden.

Waarde Beschrijving 
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3.6.3 Gewichtsgegevens

Alle gewichtsrelevante gegevens worden in dit detailvenster weergegeven.

De berekening van de juiste waarden gebeurt uitsluitend aan de serverzijde
na elke gegevenswijziging of na invoer van gegevens van aangesloten online-
apparaten.

Wat is de bron van de weergegeven data?

Sommige van de getoonde waarden worden geïmporteerd uit een externe
database. Anders zal overdracht van de vorige sessie plaatsvinden.

Gewichtswaarde (bruto, netto of tarra) kan optioneel worden geleverd vanuit
de aangesloten weegschalen. 

Daarom zorgt een intelligent algoritme voor een correcte interpretatie van de
gegevens (detecteren of het gewicht pre- of postdialyse is, classificatie van
bruto-, netto- of tarragewichten).

Waarden die specifiek zijn voor individuele sessies (geplande vloeistofinlaat,
dagelijks streefgewicht enz.), worden voorgeschreven in de externe database
maar kunnen zo nodig aanpast worden.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

1. Stel de benodigde gegevens in.

2. Druk op Opslaan.

3. Controleer of de berekeningsresultaten aannemelijk zijn.

1 Voor dialyse

2 Schaalaflezing

3 Tarra

4 Gewicht voor

5 Vloeistofinname 
gepland

6 Streefgewicht

7 Voorgeschreven

8 Gewichtsverlies 
streefwaarde

9 Na dialyse

10 Schaalaflezing

11 Tarra

12 Gewicht na

13 Vloeistofinname 
werkelijk

14 Werkelijk 
gewichtsverlies

15 Tabblad Geschiedenis 
gewicht 'na'

16 Tabblad Huidige 
schaalaflezingen

Afb. 3-10 Gewichtsgegevens
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Gewicht voorafgaand aan dialyse ①

De waarden in de bewerkbare velden moeten tussen 0 en 300 zijn. Anders
verschijnt er een rode cirkel met een wit kruis naast het veld met het bericht:
Vul een waarde tussen 0 en 300 in. Alleen als er een geldige waarde in dit
veld is ingevoerd en er een ander veld wordt aangeklikt, verdwijnt het bericht.
Tot dan kunnen Opslaan of Reset niet worden gebruikt.

WAARSCHUWING!

De gewichtswaarden vormen de basis voor de berekening van het UF-
volume, dat automatisch naar de dialysemachine kan worden overgebracht!
Controleer dus uw eigen invoer en de bijbehorende output van het
programma zorgvuldig.

• Als het berekende pre-dialysegewicht met meer dan 10% verschilt van
het voorgeschreven streefgewicht (waarde instelbaar op de server)
verschijnt er een gele waarschuwingsdriehoek in de detailvensters
Gewichtsgegevens en UF-instellingen, evenals in het overzichtsscherm
in de kolom Gewicht - vooraf.

• Controleer in dit geval de berekening dringend op plausibiliteit.

Waarde Beschrijving

Schaalaflezing ② Brutogewicht gewichtsuitlezing op de medische 
weegschalen.
Gewoonlijk online opgeslagen gewicht bij de 
eerste weging van de patiënt (eventueel samen 
met rolstoel of brancard).

Tarra ③ Gewicht van kleding, rolstoel enz., welke moet 
worden afgetrokken van de eerste waarde die 
door de weegschaal wordt gemeten. 
Normaal gesproken wordt deze waarde online 
opgeslagen tijdens het tweede weegproces 
(alleen rolstoel enz.). 
Deze waarde kan handmatig worden ingevoerd 
of gewijzigd. Als alternatief wordt deze waarde 
geïmporteerd bij het starten van de sessie uit 
de externe database, mits het tarragewicht 
constant hetzelfde is (bijvoorbeeld bij een 
kunstledemaat).

Gewicht vooraf ④ Resultaat van aftrek van de tarra van het bruto 
gewicht.

Vloeistofinname 
gepland ⑤

Verwachte vloeistofinname, oraal of 
parenteraal, moet bij dialyse worden 
meegerekend met het vloeistofvolume dat moet 
worden verwijderd. 
Deze waarde kan worden geïmporteerd uit de 
externe database. Handmatige wijzigingen 
kunnen worden aangebracht.
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Gewicht na dialyse ⑨

Streefgewicht ⑥ Gewicht te bereiken tegen het einde van deze 
dialysesessie. 
Kan afwijken van het medisch voorgeschreven 
streefgewicht, bijvoorbeeld wanneer als gevolg 
van een circulatieprobleem de UF-snelheid 
moet worden verminderd. Ter vergelijking wordt 
de gewichtswaarde uit het voorschrift getoond.

Voorgeschreven ⑦ Streefgewicht op basis van het voorschrift uit de 
externe database. Deze waarde wordt altijd 
weergegeven als een verwijzing naar het 
medisch voorschrift van de arts. 

Richtwaarde 
gewichtsverlies ⑧

Berekende vloeistofverwijdering, gebaseerd op 
eerder ingevoerde waarden. 
Wordt gebruikt als UF-streefvolume (1 kg komt 
overeen met 1000 ml) in de UF-instellingen 
(UF-volume).
BEREKENING: schaalaflezing (voor dialyse) - 
tarra (voor dialyse) = gewicht 'voor' + voorziene 
vloeistofinname - streefgewicht = 
streefgewichtsverlies.

Waarde Beschrijving

Schaalaflezing ② Bruto gewicht bij het wegen na 
dialysebehandeling.

Tarra ⑪ Gewicht van kleding, rolstoel enz. welke moet 
worden afgetrokken van de eerste 
schaalaflezing. 
Normaal gesproken wordt deze waarde online 
opgeslagen tijdens het tweede weegproces 
(alleen rolstoel enz.) na dialysebehandeling.

Gewicht na ⑫ Resultaat van aftrek van de tarra van het bruto 
gewicht.

Vloeistofinname 
werkelijk ⑬

Orale of parenterale vloeistofinname tijdens 
dialysebehandeling.

Gewicht vooraf ④ Zie gewicht 'voor': Resultaat van aftrek van de 
tarra van het bruto gewicht.

Werkelijk 
gewichtsverlies ⑭

Berekend gewicht na dialysebehandeling moet 
identiek zijn aan het ultrafiltratievolume 
ingesteld of aangegeven op de 
dialysemachine.
BEREKENING: schaalaflezing (na dialyse) - 
tarra (na dialyse) = gewicht erna + voorziene 
vloeistofinname - gewicht vooraf = werkelijk 
gewichtsverlies

Waarde Beschrijving
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3.6.4 UF-instellingen

De UF-instellingen van het detailvenster bevatten de waarden die worden
gebruikt voor de berekening van de UF-snelheid.

Tabblad Beschrijving

Geschiedenis van 
gewicht na 
behandeling ⑮

Gewicht na dialyse voor de laatste tien 
behandelingen; deze waarden kunnen als 
referentie worden gebruikt wanneer het 
daadwerkelijke streefgewicht bepaald moet 
worden.

Huidige 
schaalaflezingen ⑯

Lijst van gegevens die via een aangesloten 
weegschaal online worden overgedragen (bijv. 
persoonlijke weegschalen, bedschalen), 
inclusief de geregistreerde tijd.

1 Gewichtsverlies

2 Behandelingsduur

3 UF-snelheid alarmgrens

4 UF-volume

5 UF-tijd

6 UF-snelheid

7 Kwalitatieve weergave 
van de UF-berekening

Afb. 3-11  UF-instellingen

Gemeten/voorgeschreven gegevens

Gewichtsverlies ① Deze waarde wordt genomen uit het 
detailvenster Gewichtsgegevens voor het 
berekende gewichtsverlies in kg 
(streefgewichtsverlies).

Behandelingsduur
②

Therapieduur. Geïmporteerd uit externe 
database.

UF-snelheid 
alarmgrens ③

Waarde voor maximale ultrafiltratiesnelheid. 
Geïmporteerd uit externe database.

Resulterende UF-gegevens

UF-volume ④ Komt overeen met het gewichtsverlies omgezet 
in volume (1 kg gewichtsverlies is gelijk aan 
1000 ml UF-volume).
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Wat is de bron van de weergegeven data?

Normaal gesproken worden de standaardwaarden geïmporteerd vanaf de
externe database. 

De gemiddelde UF-snelheid wordt berekend aan de hand van het UF-volume
en de UF-tijd, en wordt vergeleken met de maximale UF-snelheid. Een
kwalitatieve weergave van het UF-berekeningsresultaat wordt weergegeven
onder de tekst, als gekleurd symbool en in tekst ⑦ .

Als de berekende UF-waarde lager is dan de maximale gemiddelde UF-
snelheid die door deze patiënt kan worden getolereerd, is de status groen. Als
de berekende UF-snelheid hoger is dan de maximaal toegestane snelheid, is
de status rood.

Als de berekende UF-snelheid uitkomt op een waarde van 0, wordt de
volgende tekst in het UF-evaluatieveld weergegeven: UF niet nodig.

Als er onvoldoende gegevens zijn om de UF-snelheid te berekenen, wordt de
volgende tekst weergegeven: Geen berekening uitgevoerd. Ontbrekende
invoer.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Als de UF-snelheid te hoog is (dat wil zeggen, de waarde voor de UF-snelheid
waarschuwingslimiet is overschreden, status rood), zijn er drie opties in het
detailvenster in het gebied Handeling voor het oplossen van de UF-blokkade:

1. Druk in het veld Handeling op Verklein.

 Het UF-streefvolume wordt verminderd tot de berekende UF-snelheid
niet langer de maximale UF-snelheid overschrijdt. Vloeistof blijft in de
patiënt (vloeistofoverschot). Het vloeistofoverschot wordt
weergegeven (Afb. 3-12, ① ).

 De tekstuele review geeft aan: De UF-waarden werden handmatig
aangepast.

UF-tijd ⑤ Resulterende behandelingstijd.

UF-snelheid ⑥ Berekende gemiddelde waarde voor de gehele 
behandeling (UF-volume: UF-tijd = UF-
snelheid).

WAARSCHUWING!

Risico voor patiënten door onjuiste UF-waarden!

• Controleer de berekende UF-waarde en UF-waarschuwing zorgvuldig op
nauwkeurigheid voordat u ze gebruikt voor dialysebehandeling, omdat ze
een directe werking op de patiënt hebben.

• Incorrecte waarden kunnen de patiënt schaden!

Resulterende UF-gegevens
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2. In het veld Handelingen drukt u op Uitbreiden.

 De UF-tijd is zodanig aangepast dat de maximale UF-snelheid net
wordt bereikt. De behandeling is verlengd, de extra behandelingstijd
wordt weergegeven (Afb. 3-13, ① ).

 De tekstuele review geeft aan: De UF-waarden werden handmatig
aangepast.

3. Druk in het veld Handelingen op Overschrijden.

 De gebruiker aanvaardt de maximaal voorgeschreven UF-snelheid te
overschrijden.

 De tekstuele review geeft aan: De UF-waarden werden handmatig
aangepast.

1 Vloeistofoverschot

Afb. 3-12 Actieknop Verminderen

1 Extra behandelingstijd

Afb. 3-13 Actieknop Uitbreiden

Afb. 3-14 Actieknop Overschrijden
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 In alle drie de gevallen verandert de statuskleur naar geel om aan te
geven dat de UF-blokkade opzettelijk is opgelost.

3.6.5 Machine-instellingen

Op het tabblad Huidige instellingen worden de huidig ingestelde waarden van
de machine weergegeven (met andere woorden de meest recente
machinewaarden). 

Op het tabblad Verlooptabel ziet u de voorgeschreven en berekende waarden
van de machine-instellingen (Voorgeschreven-kolom) en het chronologisch
verloop van de ingestelde machinewaarden. In het geval van een UF-
blokkade worden de waarden van de respectievelijke parameters
weergegeven als rode vraagteken totdat de gebruiker op een van de
mogelijke actieknoppen in het detailvenster UF-instellingen heeft geklikt om
de UF-blokkade op te lossen.

Afb. 3-15 Huidige instellingen
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Grafische weergaven van de geselecteerde parameters kunnen worden
bekeken op het tabblad Verloopgrafiek. Ga als volgt verder:

1. Klik op Selecteer parameters en kies één of meer parameters (door
tegelijkertijd op de Ctrl-toets te drukken) om de selectie weer te geven.

2. Dubbelklik in de Verlooptabel op een te tonen parameter. 

 Hiermee wordt de Verloopgrafiek met deze parameters geopend. 

3. Vink het selectievakje links van de getoonde parameters aan.

 Parameters worden weergegeven of verborgen.

1 Kolom Voorgeschreven

Afb. 3-16 Verlooptabel

Afb. 3-17 Verloopgrafiek
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4. Klik op Alles verwijderen.

 De grafiek wordt geleegd.

5. In de verloopgrafiek kan informatie indien nodig groter of kleiner worden
gemaakt. 

Als er in de verlooptabel slechts één item is naast de voorgeprogrammeerde
kolom, kan het lijndiagram niet worden gebruikt.

Actie Effect

Klik in de grafiek 
terwijl u op de Shift-
toets drukt

Nadat u op de Shift-toets heeft gedrukt, 
verandert de muisaanwijzer in een vergrootglas. 
Beweeg met de gewijzigde muisaanwijzer over 
het te vergroten grafiekgebied bewegen en klik 
met de linkermuisknop terwijl u tegelijkertijd op 
de Shift-toets drukt. Op deze manier wordt de 
grafiek vergroot met een factor 3.

Klik in de grafiek 
terwijl u op de Alt-
toets drukt

Nadat u op de Alt-toets hebt gedrukt, verandert 
de muisaanwijzer in een vergrootglas. 
Beweeg met de gewijzigde muisaanwijzer over 
het vergrote grafiekgebied bewegen en klik met 
de linkermuisknop terwijl u tegelijkertijd op de Alt-
toets drukt. Op deze manier wordt de grafiek met 
een factor 3 verkleind.

Druk op de Shift-
toets en selecteer 
een gebied in de 
grafiek

Nadat u op de Shift-toets heeft gedrukt, 
verandert de muisaanwijzer in een vergrootglas. 
Nu kunt u met behulp van de gewijzigde 
muisaanwijzer een gedeelte van de grafiek 
markeren door gebruik te maken van de 
linkermuisknop.
Nadat u de muisknop heeft losgelaten, wordt het 
eerder geselecteerde gebied vergroot.

Ctrl plus "+"of "-" 
knop

Houd de Ctrl-knop ingedrukt, terwijl u op "+" 
drukt: Het formaat van de grafiek wordt vergroot 
met 20% van de oorspronkelijke grootte. Houd 
de Ctrl-knop ingedrukt, terwijl u op "-" drukt: Het 
formaat van de grafiek wordt met 20% van de 
oorspronkelijke grootte verkleind.

Gebruik van het 
scrollwiel van de 
muis

Met het scrollwiel van de muis kan de grafiek, 
zoals bij andere Windows-toepassingen, worden 
vergroot of verkleind.
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Het detailvenster toont informatie voor een specifiek machinetype als een
dialysemachine werd gespecificeerd in het dialyse voorschrift, of als een
verbonden machine zijn type reeds overgedragen heeft.

Wat is de bron van de weergegeven data?

De primaire gegevensbron voor de voorgeschreven waarden is het
behandelingsvoorschrift van de externe database (gegevensimport aan de
start van de sessie). Controleer ook andere detailvensters (bijv. Medicatie)
voor extra instellingen.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Dit detailvenster is uitsluitend voor het weergeven van gegevens.

3.6.6 Machinestatus

Geeft informatie over de huidige status van de dialysemachine en zijn
statische eigenschappen.

Het detailvenster toont informatie voor een specifiek machinetype als een
dialysemachine was gespecificeerd in het dialyse voorschrift, of als een
verbonden machine zijn type reeds verstuurd heeft.

Gebruik de 
combinatie Ctrl+Z

Tegelijkertijd Ctrl+Z indrukken herstelt de grafiek 
naar de vorige staat.
Alle acties van hetzelfde soort (bijv. verschillende 
vergrotingsactiviteiten) worden behandeld als 
een enkele actie. Als u op Ctrl+Z drukt, wordt de 
grafiek hersteld naar de oorspronkelijke grootte, 
voorafgaand aan iedere vergroting.
Als verschillende activiteiten (bijv. vergroting en 
verkleining) worden uitgevoerd en de 
oorspronkelijke weergave van de grafiek moet 
worden hersteld, moet men eerst een ander 
detailvenster selecteren en terugkeren naar de 
oorspronkelijke.

De grafiek kan maximaal 100 keer vergroot worden. Daarna kan het niet 
worden vergroot door op de Shift-toets te drukken.

LET OP!

De behandelparameters verstuurd aan de dialysemachine corresponderen
met de status aan de start van de sessie (gewone import) of na
importcommando door de gebruiker. Dit geldt niet voor UF-waarden die
kunnen veranderen na handmatige invoer van het gewicht van de patiënt.

Actie Effect
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Het tabbladhuidige statussen bevat parameters die het meest recent zijn
verstuurd van de verbonden dialysemachine. De bijbehorende tijdstempel
wordt bovenaan het scherm weergegeven.

In het tabblad Verlooptabel wordt een minuut-voor-minuut geschiedenis van
de dynamisch statusinformatie weergegeven. Vooral alarm berichten of
verschillende fases van de dialysemachine kunnen hier gevolgd worden.

Sommige informatie, zoals alarm berichten of waarschuwingen, worden
verstuurd in de programma taal die geselecteerd is op de dialysemachine. Als
er geen overeenkomstige taalbestanden geconfigureerd zijn, worden er alleen
sterretjes afgebeeld.

Wat is de bron van de weergegeven gegevens?

De hier weergegeven gegevens zijn afkomstig van de aangesloten
dialysemachine.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Het detailvenster is uitsluitend voor het weergeven van gegevens.

Afb. 3-18 Huidige statussen
60 / 86 IFU 38910539NL / Rev. 1.04.01 / 2021-12



3

Productbeschrijving NEXADIA monitor 2
3.6.7 Machineweergaven

Hethuidige waarden tabblad toont gemeten waarden die het meest recent zijn
verstuurd van de verbonden dialysemachine. Het corresponderende
tijdstempel van de gegevensoverdracht is weergegeven aan de bovenkant
van het venster.

Het tabblad Verlooptabel toont een genoteerde geschiedenis van gemeten
waarden van de machine tijdens de behandeling, elk met een tijdstempel. De
overdracht vindt elke minuut plaats of wanneer speciale gegevens door de
dialysemachine zijn verkregen.

Het tabblad lijndiagram laat grafische weergave van geselecteerde
parameters toe (voor meer informatie zie ook 3.6.5 Machine-instellingen (56)).
Door op Display Kt/V-parameters te klikken worden de gemeten single-pool
Kt/V-waarden en de gemeten geëquilibreerde Kt/V-waarden weergegeven.

Wat is de bron van de weergegeven gegevens?

Deze zijn exclusief de gemeten waarden die online verkregen zijn.
Handmatige invoer is niet mogelijk.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Dit detailvenster is uitsluitend voor het weergeven van gegevens.

Afb. 3-19 Huidige waarden

Voor verdere informatie, raadpleeg de respectievelijke handleidingen van de
dialysemachine.
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3.6.8 Uitvoeringswijzen

Het detailvenster Uitvoeringswijzen biedt de mogelijkheid om de
uitvoeringswijzen van een behandeling te documenteren.

Machineafhankelijk voorschrift (ingestelde waarden van de dialysemachine)
vindt u in het betreffende detailvenster.

1 Tabblad Algemeen

2 Profielnaam

3 Aanmaakdatum

4 Maker

5 Profiel opmerkingen

Afb. 3-20 Voorschrift - Tabblad Informatie

1 Behandeltype

2 Behandelmethode

3 Apparaat

4 Kunstnier

5 Toegangstype

6 Toegangslocatie

7 Punctie door arts

Afb. 3-21 Voorschrift - Tabblad Algemeen voorschrift

1 Antistollingsmiddel

2 Applicatiemodel

3 Conversiefactor 
[eenheden/ml]

4 Fysieke eenheid

5 Vol. bolus 1 [ml]

6 Vol. bolus 2 [ml]

7 Tijd tot bolus 2 [min]

8 Vol. bolus 3 [ml]

9 Tijd tot bolus 3 [min]

10 Continusnelheid [ml/h]

11 Resterende tijd zonder 
[min]

12 Toepassing van 
protamine

Afb. 3-22 Voorschrift - Tabblad Handmatige antistolling
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Wat is de bron van de weergegeven data?

De inhoud van de Uitvoeringswijzen komt uit de externe database en is
gebaseerd op het voorschrift van de arts.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Na de behandeling kunt u hier de uitvoeringswijzen van de behandeling
documenteren.

Tabblad Informatie

Informatie Afb. 3-20

Profielnaam Naam van het voorschrift opgeslagen in de 
externe database

Aanmaakdatum Datum voorschrift is gemaakt

Maker Naam van creërende persoon

Profiel opmerkingen Aanvullende informatie relevant voor 
behandeling

Algemeen voorschrift Afb. 3-21

Behandeltype Type behandeling

Behandelmethode Dialysebehandelingsmethode (bijv. HD, 
HDF enz.)

Apparaat Geplande dialysemachine

Kunstnier Geplande kunstnier

Toegangstype* Gepland toegangstype

Toegangslocatie* Geplande toegangslocatie

Punctie door arts** Checkbox of een arts de punctie van de 
patiënt heeft uitgevoerd

Handmatige antistolling*** Afb. 3-22

Antistollingsmiddel Naam van de antistollingsmedicatie die 
handmatig moet worden toegediend

Applicatiemodel Selecteer hier, met welke intervallen ze 
worden toegepast

Conversiefactor 
[IU/ml]

Conversiefactor van internationale 
eenheden (IU) naar ml

Fysieke eenheid Fysieke eenheid van antistollingsmiddel

Vol. bolus 1 [ml] Volume bolus 1 

Vol. bolus 2 [ml] Volume bolus 2 
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Tabblad Materiaal Toevoegen/verwijderen materialen

1. Klik op Plus aan de onderkant van de lijst.

2. Selecteer de juiste invoer uit het lijstveld.

 Invoer is toegevoegd aan de lijst van materialen.

3. Klik op de X aan de rechterkant van de invoer.

 Inhoud is verwijderd van de lijst van materialen.

Tijd tot bolus 2 [min] Tijd die moet verstrijken voor toediening van 
bolus 2 

Vol. bolus 3 [ml] Volume bolus 3 

Tijd tot bolus 3 [min] Tijd die moet verstrijken voor toediening van 
bolus 3 

Continusnelheid [ml/h] Specificatie van snelheid

Resterende tijd zonder 
[min]

Tijd om zonder 
antistollingsmiddelsbehandeling te worden 
behandeld

Toepassing van protamine Checkbox of toepassing van protamine 
nodig is

*Bij gebruik van NEXADIA expert als externe database worden 
Toegangstype en Toegangslocatie samen weergegeven onder 
Toegangstype.
**Bij gebruik van NEXADIA expert als externe database worden deze 
velden niet gevuld.
***Bij gebruik van NEXADIA expert als externe database is dit gebied niet 
zichtbaar. Gebruik voor documentatie van de handmatige antistolling 
detailvenster Medicatie.

Tabblad Informatie

Wijzig de gegevens zodat ze overeenstemmen met de feitelijke uitgevoerde
behandeling. 

Deze wijziging is alleen van toepassing op de huidige sessie en leidt niet tot
een wijziging van het oorspronkelijke voorschrift in de externe database.
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3.6.9 Bloeddruk

De cardiovasculaire parameters van de bloeddruk, de hartslag en de
gemiddelde arteriële druk (MAP) zijn gedocumenteerd in het detailvenster
Bloeddruk, tabblad Metingen.

Individuele limieten voor het overzicht worden getoond in het tabblad
Limieten. 

Indien metingen buiten de limieten vallen, worden ze als volgt in de tabel
weergegeven: Rode pijlen worden gebruikt voor het overschrijden van de
bovenste of onderste limietwaarden. 

Rode balken worden weergegeven in het hoofdscherm in sessieoverzicht.

Wat is de bron van de weergegeven data?

De gemiddelde waarden kunnen automatisch via aangesloten
meetinstrumenten of handmatig worden opgenomen.

De limieten komen uit de externe database. 

De waarden in de tabel worden weergegeven in een Lijndiagram. Informatie
over de basiswerking vindt u in het detailvenster Machine-instellingen.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Tabblad Metingen
1. Gebruik Nieuw ② om inhoud toe te voegen (1 item = 1 rij).

2. Individuele waarden kunnen worden gewijzigd door in het betreffende veld
te klikken en een nieuwe waarde in te voeren.

3. Gebruik Delete ① om inhoud te verwijderen.

Afb. 3-23 Metingen

Als de automatisch gedetecteerde waarden niet worden overgedragen, kunt u
deze op ieder gewenst moment handmatig invoeren.

Als waarden handmatig worden ingevoerd, vindt geen automatische
berekening van de gemiddelde arteriële druk (MAP) plaats.
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4. Identificeer aritmieën en documenteer de positie van de patiënt op het
moment van meten (onbekend, liggend, zittend, staand, in de Positie-
kolom ④ ).

5. Pre- of posttherapie-metingen worden genoteerd (Pre- of Post in de Pre/
Post behandeling-kolom ⑤ ).

Tabblad Limieten
1. Stel de bovenste en onderste grenzen in voor de systolische- en

diastolische bloeddruk en de polsfrequentie.

Weergave aanpassen

1. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop.

2. Sorteer oplopend.

 De kleinste waarde staat bovenaan.

3. Sorteer in aflopende volgorde. 
 De grootste waarde staat bovenaan.

4. Verwijder sortering. 

 Verwijdert de sortering van deze kolom.

5. Aller sortering wissen. 

 Verwijdert de sortering van verschillende kolommen.

6. Kolomkiezer: kolommen aan het scherm toevoegen of van het scherm
verwijderen door ze te verslepen of door dubbel te klikken.

 Deze optie is niet beschikbaar voor de kolommen Tijd, Systolische
druk [mmHg], Diastolische druk [mmHg] en Hartslag [1 / min].

7. Optimaliseren.

 Past de kolombreedte aan om de inhoud passend te maken.

8. Best passend (alle kolommen).
 Past de breedte van alle kolommen aan op basis van de beschikbare

ruimte en bijbehorende tekens.

3.6.10 Medicatie

In het detailvenster medicatie is voorgeschreven medicatie weergegeven en
hun administratie gedocumenteerd.

1 Index

2 Toegepast

3 Medicatie-voorschrift

4 Type

5 Applicatietype

6 Toepassingshoeveelheid

7 Applicatie-unit

8 Verantwoordelijk

9 Documentatietijd

10 Toelichting

Afb. 3-24 Medicatie
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Kolom Betekenis

Index ① Sequentiële nummering voor betere oriëntatie.

Toegepast ② In dit veld wordt bevestigd dat toediening 
plaatsvond. 
Het vinkje is automatisch ingesteld om te 
documenteren dat de overeenkomstige medicatie 
met de bepaalde doses/hoeveelheid is 
toegediend.

Medicatie-
voorschrift ③

Hier is de voorgeschreven medicatie vermeld met 
alle nodig aanvullende informatie (bijv. actieve 
substantie, dosis, toedieningsformulier of 
doseringseenheid). 
De informatie komt voornamelijk uit een externe 
database (gegevensimport), maar kan ook 
toegevoegd worden in de context of 
verzoekmedicatie. 
In dergelijke gevallen wordt het voorschrift van de 
medicatie gekozen van een lijst (huiscatalogus), 
ook verstrekt door een externe database.

Type ④ Verklaart of het medische voorschrift essentieel is
• Langetermijn-medicatie

• Dialysemedicatie

• Medicatie aanvragen

Langetermijn-medicatie geeft medicatie aan die 
een patiënt niet alleen in combinatie met dialyse 
kan nemen, maar ook zelfstandig thuis (bijv. 
digitalis medicatie).
Deze worden niet weergegeven in het 
sessieoverzicht.
Dialysemedicatie is medicatie toegediend tijdens 
een dialysesessie door de zorgverleners (bijv. 
erytropoëtine).
Verzoekmedicatie wordt in de meeste gevallen 
spontaan en indien vereist tijdens een sessie (bijv. 
pijnstillende, snelwerkende cardiovasculaire 
geneesmiddelen) toegediend.
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Applicatietype ⑤ Deze kolom wordt gebruikt om medicatie te 
specificeren die door zorgpersoneel zijn 
toegediend. Selecteer één van de volgende 
statuscategorieën van de keuzelijst:
• Nog niet toegepast (oorspronkelijke status).

• Toegepaste hoeveelheid cf. voorschrift
(medicatie is toegediend zoals
voorgeschreven). Alleen verkrijgbaar als
medicatie type = dialysemedicatie of
verzoekmedicatie.

• Toegepaste hoeveelheid zoals
gedocumenteerd (dosis/hoeveelheid is
aangepast; toegediende hoeveelheid is
ingevoerd in juiste kolom; redenering is
mogelijk in het tekstveld in de
commentaarkolom).

• Applicatie geweigerd vanwege medische
redenen (medicatie was opzettelijk niet
toegediend vanwege medische redenen;
redenering is mogelijk in het tekstveld in de
kolom commentaar). De waarde in de
Applicatiehoeveelheid-kolom wordt
automatisch ingesteld op 0,00.

• Applicatie geweigerd door patiënt (medicatie
was geweigerd door de patiënt en dus niet
toegediend; reden kan toegelicht worden in
het tekstveld in de kolom commentaar). De
waarde in de applicatiehoeveelheid-kolom
wordt automatisch ingesteld op 0,00.

Toepassings-
hoeveelheid ⑥

Hier is de werkelijke hoeveelheid ingevoerd die is 
toegediend, als dit verschilt van de 
voorgeschreven hoeveelheid in het veld 
Medicatie-voorschrift. Numerieke waarden van > 0 
en ≤  999.999,99 kunnen worden ingevoerd.

Applicatie-unit ⑦ Eenheid van de toegediende medicatie (bijv. ml, 
mg).

Verantwoordelijk
⑧

Op basis van gebruikersbeheer en uw verificatie 
op het systeem, kan het programma hier 
automatisch uw naam invoeren om 
verantwoordelijkheden in de uitvoering te 
documenteren.

Documentatietijd
⑨

Tijdstempel voor de uitgevoerde activiteit. 
Stelt automatisch in, maar kan worden gewijzigd 
wanneer u de invoer handmatig maakt of door het 
hulpprogramma dat wordt geopend wanneer u op 
de kleine pijl klikt, of nadat u de F4-toets hebt 
ingedrukt, gebruikt.

Kolom Betekenis
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Kolommen sorteren

1. Klik op de kolomkop.

 Sorteer de kolom in oplopende/aflopende volgorde.

 Een pijl-symbool geeft aan dat het sorteren actief is.

Kolomtype, langetermijn-medicatie weergeven/ verbergen

1. Klik op de rechtermuisknop op de kolomkop, Type.

2. Kies Toon langetermijn-medicatie.

 Langetermijn-medicatie is weergegeven.

 Doe hetzelfde om langetermijn-medicatie weer te verbergen.

Kolomvolgorde wijzigen

1. Klik op de linkermuisknop op de kolomkop. 

2. Houd ingedrukt.

3. Verplaats kolom naar een andere positie.

4. Laat de muisknop los.

 De kolom is verplaatst naar een andere positie.

Verander de kolombreedte

1. Navigeer de muiscursor naar de regel tussen twee kolomkoppen.

2. Klik met de linkermuisknop en houd vast.

3. Sleep de kolomrand naar links of rechts.

 De kolombreedte is nu aangepast.

4. Om de oorspronkelijke toestand te herstellen, klik met de rechtermuisknop
op een kolomkop.

5. Selecteer het menu-item Beste pasvorm om een kolom aan te passen of
Beste pasvorm (alle kolommen) voor alle.

Toelichting ⑩ Commentaar in verband met toediening kan 
worden gebruikt in overeenstemming met de 
reactie van de patiënt of volgens de toediening 
zelf. Maximaal 128 karakters.

* U zult een melding Applicatie geweigerd zien wanneer u een gesloten 
sessie van een oudere versie hebt geladen van NEXADIA monitor 2.

Kolom Betekenis

Volgorde van kolommen Index, toegepast en Medicatievoorschrift kan alleen
de positie onderling veranderen. 

Het is niet mogelijk om één of meer van deze kolommen naar een positie
verder naar rechts te verplaatsen. Deze 3 kolommen zijn altijd zichtbaar. Dit
geldt ook als het detailvenster zijn minimale toegepaste grootte heeft en u
naar rechts moet scrollen om alle kolommen te zien.
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Kolommen verwijderen / weergeven

1. Klik op de kolomkop en sleep de kolom uit de weergave terwijl u op de
linkermuisknop drukt.

 De kolommen Verantwoordelijk en Commentaar kunnen verwijderd
worden.

2. Klik op de kolomkop.

3. Klik Kolomkiezer.
 De kolomselector wordt weergegeven en de verwijderde kolom kan

worden weergegeven door opnieuw dubbel te klikken.

Kleurmarkering van medicatie

Om te helpen onderscheid te maken tussen verschillende medicijnen, zijn er
verschillende kleuren in de kolom Medicatie voor zowel de kolom Index en het
sessieoverzicht.

WAARSCHUWING!

Houd er rekening mee dat het systeem alleen voor hulp en als
herinneringsfunctie voor de toediening van medicatie dient. Om technische
redenen kan het niet altijd worden gegarandeerd dat de informatie over
mediciatie op alle systeemcomponenten (server, klant, dialyseproducten)
gesynchroniseerd is. Er zijn in elk geval vertragingen in de synchronisatie!

• Zorg er daarom voor dat de door het elektronisch systeem verstrekte
informatie wordt vergeleken met het schriftelijke voorschrift van de arts.

• Controleer voorafgaand aan de toediening van medicatie dat dit nog niet
door ander zorgpersoneel is uitgevoerd.

WAARSCHUWING!

Risico voor de patiënt door het overnemen van onjuiste
behandelingsgegevens!

• Als de gegevens in NEXADIA monitor 2 niet aannemelijk lijken of niet
overeenkomen met het medische voorschrift, moet de behandelende arts
worden geraadpleegd.

• Als de gegevens op de dialysemachine niet aannemelijk lijken of niet
overeenkomen met het medische voorschrift na overplaatsing van
NEXADIA monitor 2, moet de behandelende arts worden geraadpleegd.

Kleur Uitleg

Grijs Dialyse of verzoekmedicatie, nog niet toegepast.

Groen Dialysemedicatie, toegepast volgens een voorschrift.

Geel Dialysemedicatie waarvoor de dosis is gewijzigd tijdens 
toediening met betrekking tot het voorschrift.
Verzoekmedicatie die werd toegediend. 

Rood Dialyse of verzoekmedicatie, waar applicatie werd 
geweigerd.

Geen kleur Langdurige medicatie.
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Er is een andere weergave-indeling in het sessieoverzicht.

>> Het detailvenster bevat alleen invoergegevens die niet zijn weergegeven in
het sessieoverzicht met gekleurde balken: Langetermijn-medicatie en
Verwijderde verzoekmedicatie.

Wat is de bron van de weergegeven data?

Informatie op voorgeschreven medicatie komt uit de externe database.

Verzoekmedicatie kan handmatig worden ingevoerd tijdens een sessie.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Dialysemedicatie

Bij het starten van een sessie is de oorspronkelijke status Nog niet toegepast
(grijs).

Het selecteren van de invoer Toegepaste hoeveelheid cf. voorschrift in de
kolom Applicatietype bevestigt dat de medicatie werd toegediend volgens het
voorschrift (groen). 

De hoeveelheid kan echter worden aangepast.

De medicatie kan worden geweigerd. Daarvoor moet u de status wijzigen in
Applicatie geweigerd vanwege medische redenen of in Weigering door patiënt
(rood). Dit zet automatisch de toegediende hoeveelheid op 0,00. 

Een dialysemedicatie kan niet worden verwijderd.

Langetermijn-medicatie 

Ongeacht de wijzigingen wordt een langetermijn-medicatie niet weergegeven
in het sessieoverzicht (geen kleur). Het is uitsluitend ter informatie.

Bij het starten van een sessie is de oorspronkelijke status Nog niet toegepast.
Het selecteren van de invoer Toegepaste hoeveelheid cf. voorschrift in de
kolom Applicatietype bevestigt dat de medicatie werd toegediend volgens het
voorschrift.

De langetermijn-medicatie kan worden geweigerd. Daarvoor moet u de status
wijzigen in Applicatie geweigerd vanwege medische redenen of in Weigering
door patiënt (rood). Dit zet automatisch de toegediende hoeveelheid op 0,00. 

Een langetermijn-medicatie kan niet worden verwijderd.

Verzoekmedicatie

Als een geneesmiddel wordt toegediend als verzoekmedicatie, klik op Nieuw
en selecteer het geneesmiddel in het lijstvak.

Een nieuw gecreëerde verzoekmedicatie heeft de status Nog niet toegepast
(grijs). Zodra de medicatie is toegediend, de vermelding in de kolom
Applicatietype wijzigen naar Toegepaste hoeveelheid zoals gedocumenteerd
en voer de overeenkomstige Apllicatiehoeveelheid in (geel). 

Om van kracht te worden, moet elke wijziging worden opgeslagen met behulp
van de desbetreffende actieknop.

Om van kracht te worden, moet elke wijziging worden opgeslagen met behulp
van de desbetreffende actieknop.
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Een verzoekmedicatie kan worden geweigerd. Daarvoor moet u de status
wijzigen in Applicatie geweigerd vanwege medische redenen of in Weigering
door patiënt (rood). Dit zet automatisch de toegediende hoeveelheid op 0,00. 

Onjuist gedocumenteerde medicatie kan in de bijbehorende rij als verwijderd
worden gemarkeerd met behulp van Verwijder. Dergelijke invoeren blijven,
maar worden doorkruist en niet langer in het sessieoverzicht (geen kleur) in
aanmerking genomen.

3.6.11 Berichten

Het is mogelijk sessie-gerelateerde berichten te maken voor andere
gebruikers.

Berichten worden op alle andere werkstations weergegeven en, indien
ondersteund, ook op de bijbehorende dialysemachine. 

Berichten, waarvan de meeste werkinstructies zijn, kunnen op werkstations of
op de dialysemachine worden bevestigd. De definitie van "bevestigd" is de
verantwoordelijkheid van de instelling: Bevestiging kan zijn dat er iets gelezen
is en/of dat er een actie uitgevoerd is.

Het is niet mogelijk om berichten in te voeren voor de volgende sessie of
berichten te maken die onafhankelijk van de patiënt zijn.

Om van kracht te worden, moet elke wijziging worden opgeslagen met behulp
van de desbetreffende actieknop.

LET OP!

In het geval van een ongeplande behandeling van een patiënt is het mogelijk
dat de berichten niet volledig zijn. Vervolgens wordt een speciale vermelding
getoond die door de applicatie wordt gegenereerd met de bijbehorende
informatie. Daarnaast wordt er een waarschuwingsteken weergegeven in de
lijst met detailvensters naast de berichten-invoer.

LET OP!

De informatie in de kolom Medicatievoorschrift moet er altijd zo uitzien (links
van de pijl de naam van de medicatie, rechts van de pijl informatie over de
toediening):

- Dialysemedicatie: 

Voorbeeld: Ferrlecit® 40mg  ->  2 AMP (i.v.) = 80 mg

- Verzoekmedicatie:

Voorbeeld: Erypo® FS 5000 FER  ->  Dosis: 1 FER

Deze informatie wordt dienovereenkomstig ook getoond op de bijbehorende
dialysemachine.
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Wat is de bron van de weergegeven data?

Berichten kunnen na de start van de sessie handmatig worden ingevoerd
door de gebruiker.

Sommige externe databases maken het mogelijk om berichten te plaatsen in
de vorm van orders of instructies, die bij het starten van de sessie kunnen
worden weergegeven.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Berichten verzenden

1. Klik op Nieuw.

2. Voer tekst in de nieuwe rij in. Het is mogelijk meerdere regels te gebruiken.

3. Wanneer een bericht wordt opgeslagen met behulp van Opslaan, wordt
het bericht automatisch verzonden.

 De naam van de afzender en het tijdstip van verzenden worden
automatisch door het systeem ingesteld.

4. Berichten kunnen worden bevestigd door met de linkermuisknop het vakje
aan te vinken op dit werkstation, een ander werkstation of de
dialysemachine (indien ondersteund).

 Het systeem voert automatisch de naam van de bevestigende
gebruiker en de bevestigingsdatum in.

 Verwijderde berichten worden doorgestreept weergegeven.

Weergave aanpassen

1. Kolommen verplaatsen. Klik op een kolomkop, houd de linkermuisknop
ingedrukt en verplaats de kolom.

2. Kolommen verwijderen. Verwijder de kolom met de linkermuisknop uit de
weergave. 

 Dit geldt ook voor de kolommen Verzender en Bevestigd. 

3. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en selecteer Kolomkiezer. 
 De kolomkiezer toont alle verwijderde kolommen.

4. Door dubbel te klikken op de bijbehorende inhoud, wordt de kolom
opnieuw in het overzicht geplaatst.

WAARSCHUWING!

Houd er rekening mee dat het systeem alleen bedoeld is als gids en een
herinneringsfunctie heeft voor de uitwisseling van berichten. Om technische
redenen kan niet altijd worden gegarandeerd dat de informatie over berichten
stipt overeenkomstig is bij alle systeemcomponenten (server, client,
dialysemachine). Er zijn altijd vertragingen in de synchronisatie!

• Wanneer wordt gewerkt met instructies, orders of soortgelijke informatie
op basis van een vermelding in het elektronische systeem, moet dit altijd
worden vergeleken met de schriftelijke instructies van de arts.
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3.6.12 Commentaar

In het detailvenster Commentaar worden zorgrapporten, complicaties,
resultaten en opmerkingen aan de sessie gedocumenteerd.

Wat is de bron van de weergegeven gegevens?

Uitsluitend handmatige invoer tijdens de sessie.

Sommige dialyseapparaten maken het mogelijk om tijdens de sessie
gegevens in te voeren op het scherm van de machine. Deze gegevens
worden overgedragen aan het bewakingssysteem.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Inhoud verwijderen/toevoegen

1. Klik bovenin het scherm op Nieuw.

2. Voer een tekst in of kies een vooraf gedefinieerde tekst uit de shortlist.

 De lijst komt van een externe database en wordt overgedragen tijdens
de invoer van de referentielijst.

 De informatie in de kolom Verantwoordelijke wordt automatisch
bijgewerkt met behulp van de naam van de ingelogde gebruiker.

3. Bestaande inhoud kan later worden gewijzigd.

4. Markeer de inhoud en klik op Verwijder.
 Inhoud is verwijderd.

Weergave aanpassen

1. Kolommen verplaatsen. Klik op een kolomkop, houd de linkermuisknop
ingedrukt en verplaats de kolom.

 De kolom Tijd kan niet worden verplaatst.

2. Kolommen verwijderen. Verwijder de kolom met de linkermuisknop uit de
weergave. 

 Dit geldt voor de kolom Verantwoordelijke. 

3. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en selecteer Kolomkiezer. 
 De kolomkiezer toont alle verwijderde kolommen.

4. Door dubbel te klikken op de bijbehorende inhoud, wordt de kolom
opnieuw in het overzicht geplaatst.

3.6.13 Checklist

Met behulp van de checklist kan voor iedere patiënt een individuele lijst met
taken die moeten worden uitgevoerd tijdens een sessie worden opgesteld. Na
voltooiing worden de individuele taken bevestigd door de gebruiker. Sommige
dialysemachines maken tijdens de sessie een directe bevestiging van een
item mogelijk op het scherm van de machine. Deze gegevens worden
overgedragen aan het bewakingssysteem.

In het overzichtsscherm worden onbevestigde taken getoond met een grijze
balk, na bevestiging wordt de balk groen.

Gebruik checklists om individuele werkstromen te specificeren, met name
voor nieuwe medewerkers biedt dit begeleiding en structuur.
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Wat is de bron van de weergegeven data?

De items op de checklist zijn geïmporteerd vanuit de externe database.

Hieraan kan geen aanvullende inhoud worden toegevoegd.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Bevestig taken

1. Klik op het statusveld in de kolom Bevestigd om te controleren.

2. Bevestig door op Opslaan te klikken.

 De taak is gemarkeerd als gereed.

 De naam van de persoon die de taak heeft uitgevoerd en de tijd
worden gedocumenteerd.

Weergave aanpassen

1. Kolommen verplaatsen. Klik op een kolomkop, houd de linkermuisknop
ingedrukt en verplaats de kolom.

2. Kolommen verwijderen. Verwijder de kolom met de linkermuisknop uit de
weergave. 

 Dit geldt voor de kolom Verantwoordelijke. 

3. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en selecteer Kolomkiezer. 
 De kolomkiezer toont alle verwijderde kolommen.

4. Door dubbel te klikken op de bijbehorende inhoud, wordt de kolom
opnieuw in het overzicht geplaatst.

3.6.14 Laboratorium

Alle laboratoriumwaarden die gedurende een sessie worden opgenomen
worden weergegeven in het detailvenster Laboratorium.

De inhoud kan niet worden verwijderd. 

Indien u inhoud ziet die gemarkeerd is als verwijderd (doorgehaald), dan is
deze afkomstig van een ouder systeem en wordt deze ook hier getoond.

Kolom Uitleg

Meettijd Tijdsaanduiding voor de opgenomen waarde

Naam van de 
parameter

Selectieveld met parameters afgeleid van een 
externe database

Waarde Numerieke waarde

Herkomst Naam van het aangesloten laboratoriumapparaat of 
de persoon die de vermelding heeft toegevoegd

Afkorting Afkorting gebruikt om de parameters te identificeren

Meting nummer Nummering van de meting

Opmerking Vrije tekstveld voor aanvullende opmerkingen
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Wat is de bron van de weergegeven gegevens?

Gemeten waarden zijn afkomstig van aangesloten online apparaten die de
meetresultaten overbrengen naar het bewakingssysteem.

Welke handelingen kunnen worden uitgevoerd?

Inhoud verwijderen/toevoegen

1.  Klik bovenin het scherm op Nieuw.

 Inhoud is toevoegd.

 Parameters kunnen alleen handmatig worden toegevoegd als ze al in
de lijst met bekende parameters zijn opgenomen. Deze komen uit een
externe database en zijn van daaruit geïmporteerd en opgenomen in
de referentielijst.

2. Markeer de inhoud en klik op Verwijder.
 Inhoud is verwijderd.

Weergave aanpassen

1. Kolommen verplaatsen. Klik op een kolomkop, houd de linkermuisknop
ingedrukt en verplaats de kolom.

 De kolom Meettijd kan niet worden verplaatst.

2. Kolom verwijderen. Verwijder de kolom met de linkermuisknop uit de
weergave. 

 Dit geldt voor de kolommen Herkomst, Meting nummer, afkorting en
Opmerking.

3. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en selecteer Kolomkiezer. 
 De kolomselector toont alle verwijderde kolommen.

4. Door dubbel te klikken op de bijbehorende inhoud, wordt de kolom
opnieuw in het overzicht geplaatst.

3.7 Snelkoppelingen

De lijst met parameters in de kolom Naam van de parameter komt van een
externe database die deze informatie nodig heeft voor de correcte toewijzing
van de metingen tijdens de overdracht.

Als de automatisch gedetecteerde waarden niet worden overgedragen, kunt u
deze op ieder gewenst moment handmatig invoeren.

Snelkoppeling Functie

F1 Gebruiksaanwijzing raadplegen

F2 Veldinhoud markeren

F4 Hulpsysteem voor het instellen van datum en tijd 
raadplegen

F5 Sessieoverzicht vernieuwen
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Ctrl+N Nieuwe sessie maken

Ctrl+Q Sessie sluiten

Crtl+Del Sessie verwijderen

Ctrl+P Sessiegegevens afdrukken

Ctrl+L Gesloten sessies laden

Ctrl+A Alle items markeren bij het selecteren van sessies

Ctrl+B Gegevens van referentielijst importeren

Ctrl+I Sessiegegevens importeren

Ctrl+E Sessiegegevens exporteren

Shift+F1 Systeeminformatie

Ctrl+C Inhoud van een veld kopiëren 

Ctrl+V Inhoud in een veld plakken

Ctrl+X Inhoud uit een veld knippen

Ctrl+F Zoekveld weergeven

Alt+F4 Applicatie verlaten

ESC Laat een dialoog achter

Snelkoppeling Functie
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4 Installatie

4.1 Installatie

Zorg ervoor dat de correcte installatie van de server en client-componenten
voor NEXADIA monitor 2 wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

4.2 Eerste ingebruikname

Na installatie wordt voor een snelle start van het programma een
snelkoppeling op het bureaublad geplaatst. Dubbelklikken op dit pictogram
start de applicatie.

Als alternatief kan het programma worden gestart via het Windows startmenu.

Bij de eerste opstart (voor iedere gebruiker die inlogt op de computer) worden
identificerende servermiddelen opgevraagd.

1. Voer de naam van de server of het server-adres (IP-adres) in.

2. Bevestig de details met OK, of druk op Enter.
3. De client probeert te verbinden met de server.

 Als de poging succesvol is, verandert de statusweergave links
onderin het scherm in groen.

 Als de poging is mislukt geeft het statusbericht een foutmelding.

4. Controleer de fysieke verbinding met de server, de normale werking van
de serverprogramma's en het IP-adres of de servernaam ingevoerd in de
rechter benedenhoek van het hoofdscherm.

 Als de status een succesvolle verbinding met de server weergeeft, is
het programma klaar voor gebruik.

Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.
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5 Administratie

5.1 Handelen in uitzonderlijke situaties

5.1.1 Gegevenssynchronisatie - clientserver

Onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld na de beëindiging van de
netwerkverbinding met de server of als een programma crasht, kunnen er
verschillen zijn tussen de gegevens op de server en de gegevens in de client-
toepassing. 

Gegevens vernieuwen

1. Druk op Vernieuwen in het menu of op F5.

 Het herladen van alle data wordt gestart.

Sluit en herstart de applicatie

1. Indien vernieuwen het probleem niet oplost, sluit en herstart dan de
applicatie.

 Indien ook dit niet succesvol is, neem dan contact op met de
systeembeheerder.

5.1.2 Programmacrash

5.1.3 Systeemcrash

In dit noodplan moeten de volgende punten aan bod komen:

• Waar voorschriftinformatie over de behandeling kan worden verkregen
(er moet bijvoorbeeld een hardcopy van de behandelingsregeling
beschikbaar zijn voor iedere patiënt en deze moet maandelijks bijgewerkt
worden). 

• Hoe de dialysebehandeling wordt gedocumenteerd (bijvoorbeeld
gedrukte rapportformulieren die handmatig kunnen worden bewerkt).

WAARSCHUWING!

Risico voor de patiënt door storing bij het opslaan van gegevens na het
crashen van het programma.

• Als het programma crasht tijdens bedrijf, start het programma opnieuw en
controleer of de gegevens zijn opgeslagen!

• Herhaal zo nodig de laatst uitgevoerde handelingen.

Als het gehele systeem faalt en niet langer gebruikt kan worden, moet u een
noodplan hebben dat op dergelijke gevallen van toepassing is.
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5.2 Gegevensbeveiliging

5.3 Hulp en ondersteuning

First-level support

Benoem tenminste één persoon die verantwoordelijk is voor lokale
systeemadministratie. Deze persoon moet een opgeleide, ervaren gebruiker
van het systeem zijn, die in staat is om de eerste gebruikersvragen te
beantwoorden en problemen op te lossen.

Als u problemen hebt met de client-applicatie of de externe database, kunt u
contact opnemen met uw leverancier.

Zie uw aankoopdocumentatie voor adressen en contacten.

Second-level support

Als first-level support onvoldoende was om uw vragen te beantwoorden, kunt
u contact opnemen met uw leverancier. Hij organiseert hulp via het centrale
ondersteuningssysteem van de fabrikant.

Third-level support

Als uw vragen en problemen niet op de eerste twee manieren kunnen worden
opgelost, wordt uw vraag automatisch doorgestuurd naar third-level support.

LET OP!

Regelmatige back-up van gegevens is essentieel. Alleen op deze manier
kunnen data-inconsistenties en daaropvolgende fouten in de behandeling
worden vermeden. 

Raadpleeg voor meer informatie hierover de relevante handleidingen!
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