
CHECKLIST AANSLUITEN ECG RECORDER

Voor de kwaliteit van het onderzoek is het belangrijk dat 
onderstaande vier stappen goed worden uitgevoerd. 

 1 HUIDPREPARATIE

  1 Scheren van mannelijke patiënten op de posities van de elektrodes.
  2   De huid opruwen (nodig voor goede geleiding) en vervolgens goed ontvetten met alcohol  

voor een goede hechting van de electrodes.
  3 De huid goed droogmaken.

 2 PLAKWIJZE ELECTRODES 

    HOLTER / EVENT
  1  De dubbele neutrale electrode plakt u aan de bovenzijde van het borstbeen.
  2  V1: 4de intercostale ruimte tussen de 4de en 5de rib rechts naast het borstbeen.
  3  V5: 5de intercostale ruimte tussen de 5de en 6de rib in de voorste axillaire lijn.
  4 Plak de electrodes af met tape.

  RUST ECG
  1 C1: 4de intercostale ruimte rechts naast het borstbeen.
  2 C2: 4de intercostale ruimte links naast het borstbeen.
  3 C3: Halverwege de verbindingslijn C2-C4.
  4 C4: 5de intercostale ruimte in de medioclaviculaire lijn.
  5 C5: zelfde horizontale vlak als C4, in de voorste axillaire lijn.
  6 C6: zelfde horizontale vlak als C4, in de middelste axillaire lijn.
  7 Zie voorbeeld voor de extremiteiten afleidingen.
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 3 AANSLUITEN RECORDER

  HOLTER / EVENT
  1  Plaats de witte connector in de witte connectorpoort, zie de afbeelding hiernaast.  

De blauwe connectorpoort wordt niet gebruikt!

  RUST ECG (12 AFLEIDINGEN)
  1 Plaats de witte connector, de electrode C1 t/m C6 in de witte connectorpoort.
  2 Plaats de blauwe connector (extremiteiten) in de blauwe connectorpoort.

 4 STARTTIJD OPNAME

    Om het dagboek met de Holter en/of Event opname te synchroniseren, is het noteren van de starttijd  
op het dagboek van belang! De starttijd van de opname is het moment waarop u de recorder AANZET. 

  Afhankelijk van het model werkt het aanzetten van de recorder als volgt: 

  Hartis Dagboek

Naam Patiënt:    SO-klantnummer:

Geb. Datum: BSN:   Aanvragend arts:

Startdatum: Starttijd: Rec. nr.:  Aansluiter:

 Email: dagboekjes@hartis.nl

ACTIVITEITEN:    KLACHTEN:

Van: Tot: Omschrijving activiteiten: Tijdstip: Omschrijving klachten: 

Zijn de plakkers of snoeren losgegaan   ja         nee Datum/tijdstip van het einde van dit onderzoek:
   

Faxnummer: 088 04 50 661

Instelling:

Bij het plaatsen van de batterij,  
gaat de recorder automatisch aan. 
Het gele lampje gaat knipperen.

De ‘Event’ knop is tevens de ‘aan’ knop.
Het lampje gaat bij inschakelen eenmalig  
5 minuten groen branden.

Op onze website kunt u deze instructie ook in een videovorm terug vinden: 
www.hartis.nl/hartis-hartritmediagnostiek/hoe-werkt-het/instructievideo-hartis
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