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4  Voor u begint PolyLink systeem 

Voor u begint 
 

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het PolyLink systeem gebruikt om de werking van dit product 
goed te begrijpen.  

Veiligheidsinstructies 

WAARSCHUWING: 
betekent in deze handleiding dat er een risico op letsel of een ongeval voor 
uzelf of anderen bestaat. 

 Het PolyLink systeem dient uitsluitend onder medisch toezicht gebruikt te worden, volgens de in deze 
handleiding aangegeven gebruiksrichtlijnen. Volg de aanbevelingen van uw arts. 

 Het PolyLink systeem is een hulpstuk behorende bij de S.Box. Neem vóór installatie, de veiligheids- en 
installatievoorschriften in de patiëntenhandleiding van de S.Box door. 
Plaats de S.Box altijd op een stabiel, horizontaal oppervlak, in een schone en droge omgeving. 

 Het PolyLink systeem dient uitsluitend gebruikt te worden met de S.Box, een CPAP-apparaat.  
Lees de gebruiksaanwijzing van elk onderdeel zorgvuldig door. 

 Het PolyLink systeem is niet bedoeld als hulpmiddel voor de levensinstandhouding of levensondersteuning.  
 Het PolyLink systeem geeft de arts de mogelijkheid om in aanvulling van het klinisch onderzoek de 

effectiviteit van de behandeling van de patiënt met de S. Box te evalueren. 
 Houd de S.Box en het PolyLink systeem uit de buurt van waterbronnen. Gebruik deze alleen als ze droog zijn 

en goed functioneren. 
 Wijzig de afzonderlijke PolyLink systeemonderdelen niet. Het onderhoud van deze apparatuur mag uitsluitend 

plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van het daartoe bevoegde personeel. Neem zo nodig contact op 
met uw zorgverlener. 

 Houd het PolyLink systeem buiten bereik van kinderen, huisdieren of andere dieren. 
 Het PolyLink systeem voldoet aan de voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit voor medische 

hulpmiddelen. Als u een levensreddend medisch hulpmiddel zoals een pacemaker gebruikt, neem dan 
contact op met uw arts en de fabrikant van dit apparaat voor verdere voorzorgsmaatregelen. 

 Gebruik het PolyLink systeem nooit in ruimtes met brandbare of explosieve materialen. 

LET OP: 
betekent in deze handleiding dat er een mogelijkheid van materiële schade 
aan dit of een ander apparaat bestaat. 

 Neem contact op met uw zorgverlener bij vermoeden van gebreken, beschadiging of niet goed functioneren 
van dit accessoire of een van de onderdelen ervan. 

 Bij problemen dient het PolyLink systeem in de originele verpakking te worden geretourneerd. 
 Zoals elk elektrisch apparaat is het PolyLink systeem gevoelig voor interferentie van al dan niet draagbare 

radiofrequente communicatieapparatuur (mobiele telefoons,…). 
 Gebruik het PolyLink systeem niet in de buurt van Hoogfrequente (HF) elektrochirurgische apparatuur. 
 Om de goede werking van het PolyLink systeem bij elektromagnetische interferentie te garanderen, mogen 

de twee delen van het PolyLink systeem niet worden geopend. Indien de kit niet goed sluit, neem dan contact 
op met de professionele zorgverlener die u het PolyLink systeem heeft geleverd. Het niet naleven van de 
gebruiksvoorschriften kan leiden tot verslechterde prestaties als gevolg van elektromagnetische storingen. 

Aanbevolen gebruik 
Het PolyLink systeem is een accessoire van de S.Box, een CPAP-apparaat bedoeld voor gebruik door 
patiënten met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen die uitsluitend met dit apparaat behandeld 
worden. Het systeem registreert ademhalingsinspanning en lichaamspositie gedurende de slaap en 
geeft deze via draadloze communicatie door aan het S.Box apparaat. 

Het PolyLink systeem kan thuis of in het ziekenhuis worden gebruikt en stelt uw arts in staat om de 
therapeutische effectiviteit van de behandeling te verifiëren. Er zijn geen contra-indicaties noch 
specifieke voorzorgsmaatregelen nodig voor het gebruik van het PolyLink systeem. 

De pulseoxymeter WristOx2 kan eveneens in combinatie met het S.Box apparaat gebruikt worden, als 
aanvulling op een slaaponderzoek. Volg in dit geval de aanbevelingen van de fabrikant. 
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Beschrijving 
 

Lijst van toegestane accessoires  
Het volledige PolyLink systeem Ref. M-116700 wordt geleverd in een kartonnen verpakking die de 
volgende elementen bevat: 

 Referentie  Referentie 

Interne PolyLink 
synchronisatiemodule  

 
M-216730-00 

PolyLink effort/positie kit met de 
bijbehorende houder 

M-216730-02 

M-216730-03 

Effort Sensor Thorax  1369 Effort Sensor - Abdomen  1368 

2 riemen voor de effort-sensor 1350 PolyLink SD-kaart  M-315890-01 

Oplader USB v d effort/ positie kit M-416710-00 USB-voedingskabel van de 
oplader 

M-216730-01 

PolyLink draagtas  M-816705-00 Installatie- en gebruiksprocedure M-167DFU00-40 
 

WAARSCHUWING: 

 Gebruik uitsluitend de accessoires die in bovenstaande lijst staan of accessoires die conform norm  
EN ISO 17510-2: 2007 zijn. 

 LET OP:  Gebruik het PolyLink systeem niet naast of gestapeld met andere apparaten, dit kan een slechte 
werking veroorzaken. Als een dergelijk gebruik noodzakelijk is, controleer dan of het PolyLink systeem en de 
andere  apparaten goed blijven functioneren. 

 LET OP: Gebruik van accessoires, transducers en kabels, anders dan gespecificeerd of verstrekt door de 
fabrikant van deze apparatuur kan een verhoging van de elektromagnetische straling of een verminderde 
immuniteit voor elektromagnetische interferentie voor dit apparaat met zich meebrengen. Dit kan invloed 
hebben op de werking van het PolyLink systeem.  
LET OP: De afstand tussen draagbare RF-communicatieapparatuur (waaronder randapparatuur zoals 
antennekabels en externe antennes) en enig onderdeel van het PolyLink systeem, met inbegrip van de door 
de fabrikant gespecificeerde kabels, mag niet kleiner zijn dan 30 cm (12 inches). Dit kan de prestaties  van 
het apparaat beïnvloeden. 

Presentatie van de elementen van het systeem PolyLink 
Interne PolyLink synchronisatiemodule: bedoeld om in de S.Box te plaatsen, die de module voedt. Deze 
module vangt via draadloze communicatie lichaamspositie- en ademhalingsinspanningsgegevens op. 

 

 
 

 

Figuur 1: De interne PolyLink synchronisatiemodule  

① Connector van de elektrische aansluiting van de interne synchronisatiemodule op het S.Box 
apparaat 

② Kunststof behuizing van de module  

③ Hendel voor het verwijderen van de module uit het S.Box apparaat 

① 

③ 

① 

② 
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PolyLink effort/positie kit: bevat de positie sensor, registreert de lichaamshouding en de ademhaling en 
brengt de signalen over naar de interne PolyLink synchronisatiemodule. Het meetkastje wordt door een 
interne batterij gevoed en past in een houder. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figuur 2 : De PolyLink  effort/positie kit, alleen en in de houder 

 

④ geeft aan hoe het PolyLink effort/positie kit in de houder geplaatst moet worden. 

⑤ geeft aan waar de Thorax effort sensor aangesloten moet worden (blauwe kleur).  

⑥ geeft aan waar de Abdomen effort sensor aangesloten moet worden (gele kleur). 

⑦ geeft aan waar de USB-voedingskabel van de oplader van de interne batterij van het PolyLink 
effort/positie kit aangesloten moet worden. 

⑧ geeft de laadtoestand van de interne batterij weer. 

⑨ geeft de " On " ("Aan" rechts) en " Off " ("Uit" links) standen van de schakelaar van het PolyLink 
effort/positie kit aan. 

⑩ houder waarin het PolyLink effort/positie kit geplaatst moet worden. De houder zorgt ervoor 
dat de inspanningssensor op de band rond de borst op zijn plaats blijft en wordt gebruikt om 
overtollige kabels in op te bergen. 

⑪ schuifklep: naar gelang de positie kunt u het PolyLink effort/positie kit aan- of uitzetten dan 
wel opladen, of de Ademhalings effort sensoren aansluiten. 

 

Ademhalings effort sensoren: worden met bijbehorende riemen geleverd en maken het meten van de 
ademhalingsinspanningen van borst en buik mogelijk. Elke sensor dient op het PolyLink effort/positie 
kit aangesloten te worden door middel van een kabel met een gekleurd connectoruiteinde (blauw of 
geel). Lees de gebruikershandleiding alvorens de sensoren aan te sluiten. 
 

Als u naast het PolyLink systeem ook een WristOx2 pulseoxymeter gebruikt, raadpleeg dan de 
betreffende gebruiksaanwijzing voor de beschrijving en de installatie van dit apparaat. 

 

  

⑩ 

⑪ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

④ 
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Uitleg van de symbolen 
 

Symbool Betekenis Symbool Betekenis 

 

Symbool van de connector van het 
PolyLink effort/positie kit waarop 
de thorax effort sensor aangesloten 
moet worden 

 

Symbool van de connector van het 
PolyLink effort/positie kit waarop de 
abdomen effort sensor aangesloten 
moet worden 

 

Het PolyLink effort/positie kit is 
beschermd tegen het indringen van 
vaste voorwerpen >12,5 mm maar 
biedt geen bescherming tegen 
vocht 

 

Het PolyLink effort/positie kit in 
bijbehorende houder is beschermd 
tegen het indringen van vaste 
voorwerpen die groter zijn dan 
12mm en tegen vallende druppels 
op het op 15° gekanteld apparaat 

 

Symbool dat de stand "On" ("Aan") -
stand van de schakelaar van het 
PolyLink effort/positie kit toont  

Symbool dat de stand "Off" ("Uit") -
stand van de schakelaar van het 
PolyLink effort/positie kit toont 

 

Symbool die het oplaadniveau van 
de interne batterij van het PolyLink 
effort/positie kit toont 

 
USB-verbinding 

 
Klasse II apparaat 

 
Niet-ioniserend stralingssymbool 

 
Fabrikant 

 
Fabricatiedatum 

 
Referentie van de interne PolyLink 
synchronisatiemodule   

Serienummer 

 

Het apparaat voldoet aan de eisen 
van de Europese richtlijn 93/42/CE 
betreffende medische 
hulpmiddelen  

Afgedankte apparatuur dient 
gescheiden van het huishoudelijk 
afval te worden afgevoerd. Zie 
paragraaf "Verwijdering van het 
apparaat aan het einde van de 
levensduur" pagina 17. 

 

Dit symbool betekent "Droog 
bewaren", omdat de verpakking en 
het apparaat tegen vocht en water 
moeten worden beschermd 

 

Dit symbool op de verpakking 
betekent "Breekbaar”, omdat de 
verpakking voorzichtig moet 
worden behandeld. 

 

Dit symbool op de verpakking 
betekent "Atmosferische 
druklimiet".  

Dit symbool op de verpakking 
betekent "Relatieve vochtigheids-
grens". 

 

Dit symbool op de verpakking 
betekent "Temperatuurgrens". 

 

Specifieke waarschuwing (zie 
paragraaf " Veiligheidsinstructies", 
pagina 4) 

 

Gelieve de gebruiksaanwijzing te 
raadplegen. 
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Installatie 
 

De interne synchronisatiemodule in de S.Box plaatsen 
Lees de installatievoorschriften van de S.Box in de patiëntenhandleiding voordat u de interne PolyLink 
synchronisatiemodule in het apparaat plaatst, zoals hieronder beschreven:  

1. Schakel de stroomtoevoer van de S.Box uit. 

2. Verwijder de zijafdekking of de luchtbevochtiger van het apparaat:  

 Druk op de ontgrendelingsknop van de zijafdekking of het reservoir en trek tegelijkertijd de 
zijafdekking of het reservoir naar u toe met behulp van de bijbehorende geïntegreerde 
handgreep.  

 Als de S.Box uitgerust is met een luchtbevochtiger, ontgrendel dan ook het verwarmingsplaat 
door de vergrendeling naar rechts te duwen en te verwijderen. 

3. Klap de hendel van de interne synchronisatiemodule 
omhoog en schuif de module tot achterin de ruimte die zich 
in het apparaat bevindt, let daarbij op dat de connector naar 
boven gericht is. Zodra de module op zijn plaats zit, 
vergrendelt u de module door de hendel terug te klappen.  

Figuur 3 : Plaatsing van de module in de S.Box 

4. Plaats de zijafdekking of luchtbevochtiger terug in het apparaat: 

 Plaats de zijafdekking op de aan de zijkant aanwezige rails en druk deze tegen het apparaat aan 
tot u een " klik " hoort.  

 Als de S.Box uitgerust is met een verwarmde bevochtiger, plaats dan het verwarmingsplaat 
terug op de aanwezige rails aan de zijkant en druk het element tegen het apparaat aan. 
Vergrendel het verwarmingsplaat opnieuw door de grendel naar links te duwen. Plaats de 
onderkant van het reservoir op het verwarmingsplaat en druk het reservoir tegen het apparaat 
aan tot u een " klik " hoort. 

5. Sluit de S.Box weer aan op de stroomtoevoer of het elektriciteitsnet. 

Installatie van de effort/positie kit en de sensoren 
1. Bevestig de houder op de band om de borst.  

2. Schakel met een fijne punt zoals bijvoorbeeld de punt van een pen, het PolyLink 
inspannings/lichaamshouding kastje aan door de schakelaar op " On " ("Aan") te zetten (schuifklep 
naar links) en controleer of het LED-lampje groen brandt, wat aangeeft dat de interne batterij 
opgeladen is. 

Als het LED-lampje oranje of rood brandt, laad dan eerst de batterij op volgens de instructies in de 
betreffende paragraaf (pagina 9).  

3. Plaats het PolyLink effort/positie kit in de houder in de op 

het kastje aangegeven richting, met de  zijde naar buiten 
toe gericht (A). 

 

4. Plaats de twee inspanningssensoren op de borst en op de 
buik, volgens de instructies in de meegeleverde 
handleidingen. 

5. Sluit de kabel van de borstkassensor (blauwe connector) en 
de kabel van de buiksensor (gele connector) aan op de 
poorten in dezelfde kleuren van het PolyLink effort/positie 
kit, let daarbij op dat de kabels naar beneden zijn gericht (B). 

 

Figuren 4 : Plaatsing van de effort/positie kit (A) 
en de sensoren (B) 

A 

B 
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WAARSCHUWING: 

 Het is aanbevolen nachtkleding te dragen. 
 Laat geen nutteloze riemlengtes achter op het bed. Deze kunnen 

zich om uw hoofd of nek wikkelen terwijl u slaapt. 
 

 

Figuur 5 : Algemeen beeld voor de plaatsing 
van de kit en de sensoren 

 De interne batterij van de kit opladen 
1. Sluit de USB-voedingskabel van de oplader aan op de overeenkomstige poort van het PolyLink 

effort/positie kit.  

2. Sluit de USB-lader aan op het elektriciteitsnet. 

3. Zorg dat het kastje aangesloten blijft totdat de interne batterij opgeladen is en het LED-lampje 
groen brandt. 

 
 

Gebruik 
 

Configuratie 
Het PolyLink systeem heeft twee instellingsconfiguraties:  

 De PolyLink effort/positie kit zendt alle borstkas-, buikinspannings- en lichaamspositiesignalen van 
de patiënt naar de interne PolyLink synchronisatiemodule. Elektromagnetische storingen kunnen de 
signaaloverdracht tijdelijk onderbreken, zonder gevaar voor de gebruiker. 

 De interne batterij van het PolyLink effort/positie kit wordt met de USB-lader opgeladen. In dit geval 
kunnen elektromagnetische storingen tijdelijk het opladen onderbreken, evenwel zonder gevaar 
voor de gebruiker. 

Verbinding met het PolyLink systeem 
De verbinding van het S.Box apparaat met het PolyLink systeem wordt rechtstreeks door het apparaat 
tot stand gebracht. 

Wanneer de interne PolyLink synchronisatiemodule in de S.Box geplaatst is, verschijnt de volgende 
display in het instellingenmenu (zie paragraaf "Het apparaat instellen" in de patiëntenhandleiding). 
 

  Weergave op het display:  

Druk zo vaak als 
nodig op de toets 

 
 

 

 

BLE Communicatie (BLE = Bluetooth Low 
Energy) 

 

U kunt de verbinding in- (ON) of uitschakelen 

(OFF) door op   of  te drukken. 

 

Mogelijke instellingen: BLE:ON en BLE:OFF. 
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LET OP: 

De Bluetooth Low Energy verbinding moet actief zijn om de signalen afkomstig van het PolyLink effort/positie kit 
te kunnen ontvangen.  
 

  Weergaven op het display:  

Druk op de 
aanraaktoets 

 

 

 

 

 

Verbinding met het PolyLink effort/positie kit 

De S.Box zoekt het effort/positie kit, de BLE-
display knippert daarbij afwisselend met 6 
streepjes totdat de verbinding tot stand komt. 

Wanneer het kit gedetecteerd is, knippert de 
BLE-display afwisselend met de laatste zes 
alfanumerieke tekens van het Bluetooth-adres 

op de achterkant van de kit,  in het 
voorbeeld. Wanneer de 6 getoonde tekens niet 
overeenkomen met de tekens van het gebruikte 
PolyLink effort/positie kit, kan nogmaals 

gezocht worden door op  of  te 
drukken. 

 

Statusmenu 
Dit menu is beschikbaar vanaf S.Box apparaatversie 1.7. Het is toegankelijk wanneer de S.Box in 
gebruik is en een PolyLink systeem of WristOx2 pulseoxymeter geïnstalleerd en gekoppeld is. De 
gegevens kunnen een voor een worden ingezien, maar niet gewijzigd.  

Druk, wanneer de S.Box in gebruik is, op de aanraaktoets  om er toegang toe te krijgen.   
 

❶ 

Druk op de 
aanraaktoets 

 
als het apparaat 

in werking is. 

 

 

 

 

 
 

Status van de SD-kaart  
 
Mogelijke displays: SD: OK en SD: _ _ _. 
 
Indien SD: _ _ _ wordt weergegeven, controleer 
dan of de SD-kaart aanwezig is en op de juiste 
manier in de geheugenkaartlezer geplaatst is. 

 

 

❷ 

Druk op de 
aanraaktoets 

 

 

 

 

 

 

 

 
Status van de pulseoxymeter 
 
Mogelijke displays: SPO: OK en SPO: _ _ _. 
 
Indien SPO: _ _ _ wordt weergegeven, controleer 
dan of de installatie van de oxymetersensor en 
de verbinding met de pulseoxymeter in orde zijn.  
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  Weergaven op het display:  

❸ 

Druk op de 
aanraaktoets 

 

 
 
 

 

 
 

Status van de abdomen effort sensor 
 
Mogelijke displays: ABD: XX en ABD: _ _ _. 
(XX = van 01 tot 10) 
 
De weergegeven informatie is afhankelijk van de 
omvang van de buikbewegingen. 
Indien ABD: _ _ _ wordt weergegeven, controleer 
dan of het  PolyLink effort/positie kit aan staat, 
of de abdomen effort sensor ingeschakeld is en 
of de  spanning ervan juist is. 
 
 

❹ 

Druk op de 
aanraaktoets 

 

 

 

 

 

 

Status van de thorax effort sensor 
 
Mogelijke displays: THO: XX et THO: _ _ _. 
(XX = van 01 tot 10) 
 
De weergegeven informatie is afhankelijk van de 
omvang  van de borstbewegingen. 
Indien THO: _ _ _ wordt weergegeven, controleer 
dan of het PolyLink effort/positie kit aan staat, 
of de thorax effort sensor ingeschakeld is en of 
de spanning ervan juist is. 
 
 

❺ 

Druk op de 
aanraaktoets 

 

 

 

 

 

 

Status van de lichame positie sensor 
 

Mogelijke displays:  

POS:   (op de rug) 

POS:  (op de buik) 

POS:   (rechterzij) 

POS:  (linkerzij) 

POS:  (staand) 

POS:  (sensor ondersteboven) 
POS: _ _ _. 
 

Indien POS: _ _ _ wordt weergegeven, controleer 
dan of het PolyLink systeem goed aangesloten 
is en of het PolyLink effort/positie kit aan staat. 
 

❻ 

Druk op de 
aanraaktoets 

 

 

 

 

 

 

Status  van de interne batterij van het PolyLink 
effort/positie kit 
 
Mogelijke displays: BAT: X  
(X = van 0 tot 100) 
 
Laad, indien de weergegeven waarde laag is, de 
interne batterij op met behulp van de USB-lader. 
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Druk op  om het statusmenu te verlaten. 

 

De riemen om borst en buik kunt u met behulp van de SEFAM Access app op de juiste manier 
bevestigen. 

Selecteer hiertoe het  pictogram op uw smartphone of tablet om de SEFAM Access app te 
starten, en volg de instructies op het scherm. 

 

Wanneer u een WristOx2 pulseoxymeter in combinatie met het PolyLink systeem gebruikt, raadpleeg 
dan het instellingenmenu in de patiëntenhandleiding van de S.Box om de oxymeter op de juiste manier 
aan het apparaat te koppelen. 

Real-time ontvangst 
Het PolyLink systeem registreert in real-time de lichaamshouding en ademhalingsinspanningen. 

Houd de aan/standby knop  van de S.Box ingedrukt om de signaalverwerking te starten. De in het 
apparaat bewaarde gegevens zijn op de SD-geheugenkaart opgeslagen. Vervolgens worden de 
signalen afkomstig van het PolyLink systeem en die van de WristOx2 pulseoxymeter (indien aanwezig) 
geregistreerd. 

 

LET OP : 

 Zorg ervoor dat de SD-kaart op de juiste manier in de S.Box geplaatst is tijdens de real-time ontvangst. 

 Controleer of het  symbool in het midden van de display van de S.Box aanwezig is. Dit geeft aan dat 
Bluetooth ingeschakeld is. 

 Schakel de S.Box niet uit. 
 

Zodra de S.Box in stand-by-modus wordt gezet, is de slaapregistratie voltooid: u kunt de SD-
geheugenkaart uit de S.Box verwijderen. 

 

De op de SD-geheugenkaart opgeslagen gegevens kunnen door uw zorgverleners gelezen worden voor 
verdere analyse met behulp van de SEFAM Analyze software. 

Uitschakelen van het apparaat 
1. Schakel het PolyLink effort/positie kit uit door de schakelaar met de punt van een pen in de stand 

Off te zetten (schuifklep aan de linkerkant) en controleer of het  LED-lampje uit staat. 

2.  Houd de aan/standby knop  van de S.Box ingedrukt om de registratie te stoppen. 

Het PolyLink systeem vervoeren 
Haal de stekker van de S.Box uit het stopcontact en verwijder het PolyLink systeem volgens de 
instructies in paragraaf "Verwijdering van het PolyLink systeem", pagina 13. 

Bewaar de onderdelen van het PolyLink systeem in de draagtas. 
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Verwijdering van het PolyLink systeem 
 

1. Schakel het S.Box apparaat uit. 

2. Verwijder de zijafdekking of luchtbevochtiger van het apparaat:  

 Druk op de ontgrendelingsknop van de zijafdekking of het reservoir en trek tegelijkertijd de 
zijafdekking of het reservoir naar u toe met behulp van de bijbehorende geïntegreerde 
handgreep.  

 Als de S.Box uitgerust is met een luchtbevochtiger, ontgrendel dan ook het verwarmingsplaat 
door de vergrendeling naar rechts te duwen en te verwijderen. 

3. Til de hendel van de interne PolyLink synchronisatiemodule op en haal de module uit het apparaat.  

4. Plaats de zijafdekking of luchtbevochtiger terug in het apparaat: 

 Plaats de zijafdekking op de aan de zijkant  aanwezige rails en druk deze tegen het apparaat 
aan tot u een " klik " hoort.  

 Als de S.Box uitgerust is met een luchtbevochtiger, plaats dan het verwarmingsplaat terug op 
de aan de zijkant aanwezige rails en druk het element tegen het apparaat aan. Vergrendel het 
verwarmingsplaat opnieuw door de grendel naar links te duwen. Plaats de onderkant van het 
reservoir op het verwarmingsplaat en druk het reservoir tegen het apparaat aan tot u een " klik " 
hoort. 

5. Ontkoppel de effort sensoren van het PolyLink effort/positie kit. 

6. Raadpleeg de gebruikershandleiding om thorax en abdomen effort sensoren en bijbehorende 
riemen te verwijderen. 

 
 

Reiniging en onderhoud 
 

De synchronisatiemodule is een onderdeel dat intern in de S.Box geplaatst wordt en behoeft daarom 
ook geen speciaal onderhoud. Volg echter, indien nodig, de volgende procedure. 
 

WAARSCHUWING: 

Schakel de S.Box uit en verwijder de interne PolyLink synchronisatiemodule voordat u deze reinigt (zie 
paragraaf "Verwijdering van het PolyLink systeem").  
 

LET OP: 

 Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes of harde borstels om de interne 
synchronisatiemodule te reinigen. 

 Zorg dat de interne synchronisatiemodule droogt blijft. 
 

 Reinig de buitenkant van de interne synchronisatiemodule met behulp van een vochtige doek met 
een druppel mild schoonmaakmiddel.  

 Laat volledig drogen voordat u de module weer in de S.Box plaatst. 
 

Het effort/positie kit kan op dezelfde manier gereinigd worden als de interne synchronisatiemodule, na 
loskoppeling van de effort sensoren.  

Voor het reinigen en onderhouden van de effort sensoren en riemen, zie de bijbehorende 
gebruikershandleidingen. 
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Bij problemen 
 

Probleem Mogelijke oorzaak  Oplossing 

Geen ontvangst 
van 
inspannings/positi
e signalen 

 

De interne PolyLink 
synchronisatiemodu
le ontbreekt of is 
verkeerd in de S.Box 
geplaatst. 

Controleer of de interne synchronisatiemodule op de 
juiste wijze in het apparaat is geplaatst. Zo niet, 
installeer deze dan opnieuw (zie paragraaf "De interne 
synchronisatiemodule in de S.Box plaatsen", pagina 
8). 

Het PolyLink 
effort/positie kit 
werkt niet. 

Controleer met de punt van een pen of de schakelaar 
van het effort/positie kit op ON staat. 

Schakel het effort/positie kit uit en weer aan en 
controleer of het LED-lampje groen oplicht. 

Controleer of de interne batterij opgeladen is. Als het 
LED-lampje oranje of rood brandt, laad dan de interne 
batterij op met behulp van de USB-lader (zie paragraaf 
"Installatie van de effort/positie kit en de sensoren", 
pagina 8).  

De borst en buik 
inspanningssensore
n zijn niet goed 
aangesloten. 

Controleer de verbindingen tussen het effort/positie 
kit, de thorax en abdomen effort sensoren en de 
riemen. Pas ze zo nodig aan. 

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met 
uw zorgverlener. 

Het LED-lampje 
van het 
effort/positie kit 
brandt niet 

 Het LED-lampje gaat automatisch uit wanneer het 
effort/positie kit langer dan 1 minuut aan staat. 

Als het LED-lampje nooit oplicht, neem dan contact op 
met uw zorgverlener. 

Het   symbool 
verschijnt niet in 
het midden van de 
display wanneer de 
S.Box in werking is 

BLE (Bluetooth Low 
Energy) is niet 
ingeschakeld. 

 

Controleer of BLE ingeschakeld is in het 
instellingenmenu  van de S.Box. Zo niet, schakel 
Bluetooth in (BLE:ON). Zie paragraaf "Verbinding met 
het PolyLink systeem" pagina 9. 

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met 
uw zorgverlener. 

Verbinding met het 
PolyLink systeem 
niet mogelijk 

De PolyLink 
synchronisatiemodu
le en het PolyLink 
kastje zijn niet met 
elkaar verbonden. 

Controleer in het instellingenmenu van de S.Box of de 
interne PolyLink synchronisatiemodule goed gekoppeld 
is. Zie paragraaf "Verbinding met het PolyLink systeem" 
pagina 9.  

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met 
uw zorgverlener. 

Het PolyLink 
systeem  lijkt 
verstoord en werkt 
niet goed. 

 
Elektromagnetische 
storingen te hoog. 

 

Houd de S.Box en het PolyLink systeem uit de buurt 
van storingsbronnen zoals halogeenlampen, mobiele 
telefoons, enz. 
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Technische specificaties 
 

PolyLink systeemprestaties 

Verwachte levensduur: 5 jaar  

Specificaties draadloze communicatie 
RF Transmissietype:  Bluetooth Smart (BLE 4.1) 

Frequentieband:  2402-2480 MHz (ISM-band) 

Max.vermogen: 5.3 dBm 

Gebruiksomstandigheden  
Drukbereik: 700 hPa tot 1060 hPa 

Temperatuur: +5°C tot +40°C  

Relatieve vochtigheid: 15 % tot 93 % niet-condenserend 

Hoogtebereik: Ca. 0  2 500 m  

Transport- en opslagomstandigheden 
Drukbereik: 700 hPa tot 1060 hPa 

Temperatuur: -25°C tot +70°C 

Relatieve vochtigheid: tussen 5 % en 93 % zonder condensatie 

Elektrische kenmerken 
 

Interne PolyLink synchronisatiemodule: 

Ingangsspanning: 5 Vdc  5 % (gevoed door de elektrische 
aansluiting van de S.Box) 

Max. stroomvereisten: 45 mW / 9 mA 

 

PolyLink effort/positie kit: 

Ingangsspanning: 5 Vdc  5 % 

Max. stroomvereisten: 0,6 W / 120 mA 

 

USB-lader van het effort/positie kit: 

Klasse II-apparaat: 
 

Geleverde oplader SMI 5 – 5 – V - I38 (stopcontact verschillend 
per land) 

Ingangsspanning: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Ingangsstroom: 200 mA 

Uitgangsspanning: 5 V  5 % 
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Fysieke kenmerken 
Afmetingen van de interne synchronisatiemodule 
(L x l x H): 
Afmetingen van het effort/positie kit(B x l x H): 

 
85 x 63 x 22 mm 

37 x 67 x 22 mm (los) 
41 x 71 x 30 mm (inclusief bandenbevestiging) 

Afmetingen van de opbergtas (B x l x H): 200 x 150  x 60 mm 

Gewicht van de interne synchronisatiemodule: 
Gewicht van het effort/positie kit: 

60 g 

60 g 

Certificering draadloze communicatie 
Europa: 

 EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02) en EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02) Elektromagnetische 
compatibiliteit (art. 3.1b) 

 EN 300328 V2.1.1 (2016-11) Efficiënt gebruik van toegewezen spectrum (art. 3.2) 

Japan : 

 Giteki: 209-J00169 

CE-markering 
PolyLink systeem : 2018. 

Regelgeving 
De risico's met betrekking tot dit medische hulpmiddel zijn beoordeeld volgens de ISO 14971 norm, in 
het bijzonder met betrekking tot het algehele restrisico. 

Het PolyLink systeem gebruikt in combinatie met het S.Box apparaat, voldoet aan de volgende 
richtlijnen en normen: 

 Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen, gewijzigd bij Europese 
richtlijn 2007/47/EG. 

 Richtlijn 2014/53/EU (RED) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur 

 Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's. 

 Richtlijn 2011/65/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS). 

 Richtlijn 2012/19/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (AEEA). 

 IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + AC2:2007 + Amd1:2012: Medische elektrische 
apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties. 

 IEC 60601-1-2:2014 : Elektromedische apparatuur. Deel 1: Algemene veiligheidsvoorschriften. 
Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen. 
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Essentiële eisen inzake elektromagnetische compatibiliteit 
De essentiele functie van de apparatuur is als volgt gedefinieerd: de positie van het PolyLink 
effort/positie kit en de signalen van de borst- en buikinspanningsensoren worden correct en veilig 
overgebracht naar de interne PolyLink synchronisatiemodule. 

Het verslechteren of verloren gaan van signalen houdt geen risico voor de patiënt in. Dit is 
aanvaardbaar omdat de signalen die door de SEFAM Analyze software weergegeven worden,  
systematisch geverifieerd en bestudeerd worden door een medisch deskundige die in staat is om de 
signalen als gevolg van een externe storing te identificeren. 

 

Elektromagnetische compatibiliteit 
 

Elektromagnetische 
straling 

Naleving Aanbevolen elektromagnetische omgeving 

RF-Emissies CISPR 
11 

Groep 1 Klasse B Het apparaat gebruikt alleen RF-energie voor zijn interne 
werking. Daardoor zijn de RF-emissies zeer laag en is het 
niet waarschijnlijk dat deze emissies storingen in 
nabijgelegen elektronische apparatuur veroorzaken. 

Harmonische 
emissies IEC 61000-
3-2 

Klasse A  

Spanningsschommeli
ngen en flikkering 
IEC 61000-3-3 

Conform  

 

De apparatuur is getest in de  THUISOMGEVING waaraan strengere eisen worden gesteld dan van een 
ZORGVERLENER. Het kan worden aangesloten op het OPENBARE STROOMNET vanwege het hogere 
immuniteitsniveau. 

Verwijdering van het apparaat aan het einde van de levensduur 
In de Europese Unie moet dit apparaat, overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU, beschouwd 
worden als een elektrische apparaat en elektronische voorziening die gescheiden van het huisafval 
moeten worden ingezameld en verwerkt, zoals aangegeven door het symbool van de doorgekruiste 
vuilnisbak (zie paragraaf "Uitleg van de symbolen", pagina 7).  

In overige landen moet het ingezameld en verwerkt worden volgens de plaatselijke voorschriften.  

Een onjuiste verwerking van het apparaat bij het einde van de levensduur kan schadelijke gevolgen 
hebben voor het milieu.  

Neem contact op met uw thuiszorgleverancier. 
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