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Overzicht  Monitorscherm     
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Overzicht  Defibrillatorscherm   
 

 

Instellen energie 

Laden defibrillator 

Ontladen 

Cardioverteren aan/uit 

Pacer aan/uit 

 

 

 



 
 

 

7 

 
 

Overzicht  Basisscherm  met  curves   
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Introductie   
Inleiding   
Welkom bij de vijfde generatie van de ALSi, het beste in simulatie technologie. 

ALSi zorgt ervoor dat scenario-- -  en simulatieonderwijs snel, gemakkelijk en vrijwel intuïtief 
verlopen. Het systeem bestaat uit twee, draadloos met elkaar verbonden iPads 
waardoor een ongekend flexibele toepassing ontstaat. In het system zijn 5 modes die 
kunnen worden gesimuleerd met behulp van het ‘aanraakscherm’: 

 
1. Automatische Externe Defibrillator (AED) 
2. Basisscherm met  curves 
3. Basisscherm zonder curves 
4. Multi-- - parameter patiënt monitor 
5. Multi-- - parameter defibrillator 

 
ALSi kan worden aangesloten op elke oefenpop, zelfs op (gespeelde of 
gesimuleerde) patiënten. Er blijft altijd sprake van een veilige leeromgeving omdat 
het apparaat nooit daadwerkelijk energie afgeeft bij een defibrillatie. 

Systeem   Organisatie   
ALSi maakt gebruik van twee iPads, die door een Wi-- - Fi of Bluetooth 
verbinding met elkaar communiceren. Wi-- - Fi wordt verkregen door de 
verkrijgbare Apple Airport Express, Mobile Wi-- - Fi (Mi-- - Fi) of met de 
Persoonlijke Hotspot op één van de iPads, mits er een 3G/4G verbinding 
mogelijk is. Bluetooth kan via de Algemene Instellingen aangezet 
worden. 
1. Snel  aan  de  slag   

In het Snel aan de slag gedeelte leest u hoe u snel het systeem operationeel heeft. 

2. Quick  Picks   
Door dit gedeelte te lezen, wordt duidelijk wat Quick Picks zijn en ziet u gelijk de werking 
ervan. Een Quick Pick is een omschrijving met alle informatie die getoond moet worden 
op het monitorscherm. Het kan zowel parameters bevatten, als een bepaalde actie die 
vanaf een zeker moment getoond moet worden. Quick Picks zijn krachtige 
leermiddelen, maar makkelijk in gebruik. Het aantal Quick Picks waaruit een scenario 
wordt opgebouwd is oneindig. 

3. Scenario  Bouwen   
Scenario bouwen wordt in detail uitgelegd. 
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Het  ALSi  Systeem   
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Belangrijke  kenmerken   

 
� Overzichtelijk en handzaam scherm voor de instructeur 
� Mogelijkheden om eenvoudig scenario’s te maken 
� Veranderingen doorvoeren tijdens de training, afgestemd op de handelingen van de  

cursist en/of het verloop van het scenario 
� Geavanceerde en realistische monitor voor alle vitale functies 
� 72 ECG configuraties (Plus Brady/Tachy variaties) 
� 5 Arteriële curven 
� 8 CO2 curven 
� 2 SpO2 curven  
� 23 andere in te stellen parameter waarden 
� Versturen van onderzoek uitslagen naar Monitorscherm 
� Versturen van beelden naar Monitorscherm (X-- - Thorax, 12 kanaals ECG etc.) 
� Oproepen van onderzoeken en beelden (Monitorscherm) 
� Realistisch verloop van trend in vitale functies 
� Tijd of actie gestuurde veranderingen 
� Virtuele tijdweergave en aftelmogelijkheid op de klok 
� AED, Monitor (3) en Defibrillator modes 
� Pacen en gesynchroniseerde cardioversie 
� Instelbare alarmen 
� Stilzetten van beeld en contrast modus voor gebruik buiten 
� Onmiddellijke BLS en PEA simulatie 
� Automatische NIBD 
� Gegarandeerd veilig onder ALLE omstandigheden 
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ALSi  verlaten   
Om ALSi op het monitorscherm te 
verlaten, dient het iSimulate-- - icoon, midden 
boven het scherm, tweemaal te worden 
ingedrukt. Kies vervolgens ‘Verlaten’ 
waardoor men weer in het opstartscherm 
komt. 
Druk nu op de Home knop van de 
iPad om de toepassing volledig te 
sluiten. 

Om ALSi op het Instructeurscherm te 
verlaten, moet eerst op ‘Scenario’ worden 
gedrukt en daarna op ‘Terug naar menu’. 
Druk op de Home knop van de iPad om 
volledig te sluiten. 

Wachtwoorden   
Tenzij gewijzigd, is het standaard 
wachtwoord voor Apple Accounts en Wi-- - Fi 
iSimulate2012 (hoofdletter gevoelig). 

Alle wachtwoorden zijn te vinden in het 
digitale document Instellingen …….., is 
ook uitgeprint. 

De Apple account is hier ook op terug te 
vinden en nog meer informatie. 

 
 

Het draagbare Wi-- - Fi wachtwoord is te vinden op de geleverde Wireless Security Kaart op het 
schermdisplay. 

Als de Wi-- - Fi is gerest naar standaard, dan is 
het wachtwoord te vinden onder de 
batterij van het mobiele Wi-- - Fi apparaat of is 
teruggezet naar password. De login voor Wi-- -
Fi mobiele apparaten is normaal admin. 
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U heeft een van de onderstaande Wi-- - Fi mobiele units: 

� Apple Airport Express 
� Apple Airport Extreme 
� Telstra M60 of M65 of MF 90 

Gebruikershandleidingen      
Gebruikershandleidingen voor alle iPads en apparaten zijn te vinden op de website, onder 
Support -> Handleidingen. 
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Netwerkverbinding  van  de  iPads.   
Het geleverde systeem is geconfigureerd om direct automatisch contact te maken zodra de 
systemen worden opgestart. 

Onze systemen gebruiken 2 iPads als eerste keus aangesloten op Wi-- - Fi voor communicatie. 
Als Wi-- - Fi niet beschikbaar is dan kan de ingebouwde Bluetooth worden gebruikt. (niet 
geadviseerd) 

Verbinding kan tot stand worden gebracht met de volgende systemen, in volgorde van 
voorkeur: 

 
1. Apple Airport Express 
2. Apple Airport Extreme 
3. Mobiele Wi-- - Fi (Mi-- - Fi) 
4. Persoonlijke Hotspot indien een van de iPads 3G/4G mogelijkheden heeft en afhankelijk van 

de  
voorwaarden van de telecom provider.  

5. Bluetooth via het ingebouwde systeem binnen ALSi en CTGi 
 

1. Apple Airport Express of Extreme 
 

Dit is het voorkeur Wi-- - Fi systeem en 
standaard in alle complete systemen. 

De AirPort Express ondersteunt simultaan 
dual-- - band 802.11n Wi-- - Fi. Het netwerk is 
eenvoudig en snel te wijzigen door 
gebruikmaking van de iPad en de Airport 
mogelijkheden. 

 
2. Mobiele Wi-- - Fi (Mi-- - Fi) 

 
Op locatie is dit het systeem wat kan 
worden gebruikt en wordt geleverd in al 
onze complete systemen. Het is een mobiele 
Wi-- - Fi router en kan tot 5 apparaten 
koppelen binnen een eigen netwerk. 

 
3. Persoonlijke Hotspot 

 
Op locatie en de iPad beschikt over 3G/4G, 
dan is het mogelijk om een persoonlijke 
hotspot te gebruiken. 

Persoonlijke Hotspot geeft de mogelijkheid 
om een iPhone of een met datakaart 
uitgeruste iPad te veranderen in een 
wireless router, hierbij wordt de internet 
connectie gedeeld met andere iPads. 
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4. Bluetooth (niet geadviseerd) 
 
Bluetooth is te vinden in ALSi en 
CTGi onder Instellingen >Algemene 
instellingen. 

Bluetooth is een korte afstand draadloze 
technologie wat de mogelijkheid geeft om 
iPads met elkaar te verbinden. Bluetooth 
technologie sluit de noodzaak van kabels uit 
om apparaten met elkaar te verbinden. 
Bluetooth apparaten hebben draadloos 
contact binnen 10 meter afstand. 

Verbinding  maken  via  Bluetooth (niet geadviseerd)  
Bluetooth kan ook worden gebruikt binnen ons systeem. De systemen maken geen contact 
door het ingebouwde systeem van de iPad. Volg onderstaande stappen om verbinding te 
maken via Bluetooth. 

Om zeker te zijn van minimale 
interferentie is het nodig om alle andere 
verbindingssystemen uit te zetten. 

Ga naar Instellingen op de iPad en zet zowel 
Bluetooth als Wi-- - Fi uit. 

 
 
 

Open ALSi of CTGi en selecteer de Instellingen 
knop. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In Instellingen kies Algemene 
instellingen en zet Bluetooth aan 
(Oranje). 

Herhaal deze handelingen op de 

ander iPad. U heeft nu verbinding 

via Bluetooth. 

Start de ALSi en Monitor applicaties en 
de systemen kunnen met elkaar 
communiceren. 
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Snel  aan  de  slag   
Dit hoofdstuk laat zien hoe u het systeem opstart zodat u direct aan de slag kunt met een 
scenario. 

Verbind de iPads op hetzelfde netwerk. Als u instructies nodig heeft om de verbinding tot stand te 
brengen, Klik hier. 

Instructeur  iPad   
Start de Instructeur iPad op en geef het 
scherm vrij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoek het programma icon voor ALSi of 
CTGi op de instructeur iPad en druk op 
het icoon om het programma te starten. 
Afhankelijk van uw aankoop heeft u een of 
beide programma’s beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 

Accepteer de disclaimer. 
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Druk op de Instructeur knop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul een unieke systeem naam in om uw 
systeem te kunnen identificeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt iedere naam gebruiken 
zolang deze verschilt van anderen 
in hetzelfde netwerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kies ALSi  –  Welkom zodat we dit 
scenario kunnen doornemen. 



 

Dit brengt het startscherm voor de Instructeur in 
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beeld. Druk op Start Scenario om te beginnen. 

Om de verschillende parameters wel of 
niet zichtbaar te maken voor de cursist 
drukt u op de box boven de schuifknop van 
elke parameter. 

 
üü  Blauw – Zichtbaar op Monitorscherm 
üü Licht blauw – Alleen numerieke waardes 
üü  Grijs – Niet zichtbaar op Monitor scherm  

 
Na het drukken op Start Scenario in het 
Instructeurscherm verandert deze knop in 
Start en de AAN/UIT knop verschijnt op 
het Monitorscherm. 

 
 
 
 
 
 
 
Monitor  iPad   
Start de Monitor iPad op en geef het 
scherm vrij. Deze wordt ook wel Cursist, 
Deelnemer of Kandidaat iPad genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
Zoek het ALSi programma icoon op de 
Monitor iPad en druk op het icon om 
het programma te starten. 
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Accepteer de disclaimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druk op de Monitor knop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecteer het systeem waarmee u contact 
wilt maken, in dit geval is het Secta 
Medical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het ALSi logo scherm geeft aan dat het 
systeem klaar is om te gebruiken. 
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De instructeur drukt op de Start scenario 
knop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De instructeur kan dan kiezen uit Turn 
on of Dismiss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de instructeur op Turn on drukt, krijgt 
de kandidaat dit scherm te zien en kan 
direct beginnen. 
Nieuw in dit scherm zijn linksonder een 
klokje en de knopjes om het 
geluidsniveau aan te passen zijn 
gewijzigd.  
 
 
 
 

Als de instructeur op Dismiss drukt, krijgt 
de kandidaat dit scherm te zien en drukt 
op de start knop om te beginnen. 
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Het scherm van de deelnemer laat direct 
de ingestelde actieve scenario instellingen 
zien. In dit geval ECG en SpO2 curven. 
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Quick  Picks   
ALSi kan gebruik maken van Quick Picks in een vastgesteld scenario of direct worden aangepast 
en gewijzigd om te reageren op de actie van de deelnemers. 

Wat  is  een  Quick  Pick?   
Quick picks zijn erg krachtig, maar ook eenvoudig in het gebruik. Er is geen limiet aan het 
aantal Quick Picks om te gebruiken in een scenario. Op ieder moment is een Quick Pick tijdens 
een scenario te wijzigen door de Bewerk Modus te gebruiken. 

De Quick Picks zijn terug te vinden aan 
de linker kant van het Instructeurscherm, 
de volgorde is van boven naar beneden. 
Het is niet nodig om op een Start knop te 
drukken om een Quick Pick te activeren. 
Quick Picks worden direct geactiveerd als u 
ze selecteert. 

Een Quick Pick is een kader waarin alles 
staat wat getoond moet worden op het 
Monitorscherm zodra het wordt 
geselecteerd. De actieve Quick Pick heeft 
een Oranje omlijning. 

An àà geeft aan dat de voorgaande 
waarde niet is gewijzigd. 

Een Quick Pick kan een parameter zijn of 
eenvoudig iets aan of uit zetten. 

Quick picks zijn ingesteld, maar kunnen 
tijdens de uitvoering worden gewijzigd. 
Deze wijzigingen vereisen wel dat er op 
Start gedrukt wordt om de wijzigingen te 
activeren. 

Quick Picks dienen zo te zijn gerangschikt dat ze in de volgorde van boven naar beneden 
worden doorlopen. Gaat de volgorde andersom, dan worden de veranderingen niet 
opgeslagen, tenzij de Bewerk Modus is gebruikt om de veranderingen in aan te brengen. 

Veranderen  van  de  inhoud  van  een  Quick  Pick  box   
De volgende veranderingen kunnen worden doorgevoerd voor de Quick Pick boxen: 

 
� Veranderen van één tot alle parameters in elke box  
� Defibrillatie mogelijk maken in elke box. 
� Mogelijk maken van tijdsprongen naar de volgende Quick Pick. 
� Aan of uitzetten wat op het cursistenscherm zichtbaar moet zijn, bijvoorbeeld dat het ECG  

alleen zichtbaar is als de monitor is 
aangesloten. 

� Waarden alleen in cijfers zichtbaar maken. 
� Een tijdsverloop toevoegen waardoor veranderingen over een ingestelde tijd 

plaatsvinden. Daarbij worden de waarden van de voorafgaande Quick Picks als 
uitgangswaarden gehanteerd. 

� Toevoegen van een beeld, video of onderzoek. 
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Voorbeelden  van  het  gebruik  van  Quick  Picks   
 

� Wijzigen van een ritme met in een ritme zonder output. 
� Creëren van een gebeurtenis gelinkt aan een behandeling. 
� Creëren van een verslechterende patiënt met bijhorende trends. 
� Creëren van een gedefinieerd scenario met schokbare en niet-- - schokbare parameters. 
� Aanzetten van een parameter. 
� Introductie van een specifieke parameter, zoals glucose. 
� Samenstellen Quick Picks om te reageren op goede en minder goede acties. 

 
Wijzigen  Quick  Pick  parameters  tijdens  uitvoering   
In de situatie dat een deelnemer iets onverwacht doet, is het mogelijk om alle parameters in 
een Quick Pick te veranderen. 

 
1. Druk op de Quick Pick Box 

gedurende 1 seconde, hiermee 
komt de Quick Pick in de Bewerk 
Modus. 

2. Maak alle benodigde wijzigingen, inclusief  
curven. 

3. Sluit de grijze box als alle 
veranderingen zijn gemaakt door 
op de X te drukken. Alle 
wijzigingen worden nu doorgevoerd. 

4. Om de veranderingen te activeren, druk  
nogmaals op de Quick Pick box. 

 
Gebruik deze techniek om onderzoeken 
tijdens de uitvoering te wijzigen. 

Deze veranderingen kunt u ook 
bewaren als een nieuw scenario, als u 
het scenario verlaat. 
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Toevoegen  nieuwe  Quick  Picks  of  Onderzoeken  tijdens  uitvoering   
Het is mogelijk om op ieder gewenst tijdstip extra Quick Picks of onderzoeken toe te voegen. 

 
1. Klik op + naast de Scenario Naam. 
2. Er komen een aantal keuzemogelijkheden  

in beeld: zie afbeelding 
 

3. Selecteer de toe te voegen optie. 
4. De nieuwe optie verschijnt onder aan de  

Quick Picks, klaar voor activatie. 
5. De beelden kunnen worden 

toegevoegd bij de bestaande 
galerij in het scenario, of in een 
nieuwe galerij van beelden. 
� Selecteer “Add image Gallery” 
� Naam geven aan de Image Gallery 
� Voeg beelden toe aan de galerij. 

6. Ze verschijnen aan de onderkant van de  
Quick Picks lijst. 

7. Herschikking van Quick Picks 
wordt uitgelegd in het 
hoofdstuk Herschikken Quick 
Picks. 
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Herschikken  Quick  Picks   
De Quick Picks zoals getoond in de lijst kunnen worden gewijzigd. 

 
1. Klik op E naast de Scenario Naam. 

 
2. Dit laat de Quick Picks zien in de huidige  

volgorde. 
 

3. Zoek de Quick Pick die u wilt herschikken door  
te scrollen door de lijst. 

 
4. Druk op de drie strepen ;, houdt vast  en  

 
5. Terwijl u blijft drukken en vasthouden breng de  

Quick Pick naar de nieuwe positie. 
 

6. Laat los op de nieuwe plaats in de lijst. 
 

7. Druk ergens buiten de Herschikking box om te  
sluiten.   
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Bewerken  Onderzoeken   
Het is mogelijk om de waarden van onderzoeken bij te werken tijdens de uitvoering. 

 
1. Druk en houdt het onderzoek vast welke u wilt  

bewerken. 
 

2. Het te bewerken Onderzoek komt in beeld. 
 

3. Gebruik de ---  en + om de waarden te wijzigen. 
 

4. Druk op Klaar als u naar wens de waarden  
heeft bewerkt. 
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Bouwen  scenario’s   
In dit hoofdstuk bespreken we het bouwen van scenario’s. Scenario’s kunnen zo eenvoudig 
of complex zijn als u wilt. We gebruiken de geleverde Welkom bij ALSi als blauwdruk voor 
deze oefening. 

� Start ALSi kies Instellingen van het startscherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� In de Scenario Bibliotheek staat 
het ALSi Welkom scenario. 

 
� Druk op      het Duplicaat 

Icoon van het  ALSi 
 Welkom scenario. Dit maakt een kopie 
van dit scenario wat aangepast kan 
worden.  

 
 
 
 
 
� In de Scenario Bibliotheek    

druk op de Bewerk Modus van de ALSi -
--  Welkom Kopie scenario. 
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� In het Scenario Instellingen 

gebied, zijn de naam van het 
scenario, Patiënt leeftijd, geslacht 
en aan te passen parameters te 
vinden. In dit geval hebben we: 

 
� Naam van het scenario – ALSi ---  Welkom 
� Patiënt leeftijd – 56 
� Patiënt Geslacht – Man 
� Aangepaste waarde 1 – CVD 

� Voeg max 3 parameters toe uit 
het scrol-- -  menu 

� Map – Niet toegewezen 
 
� Deze details gaan we als volgt aanpassen: 

 
� Naam van het scenario – Uw Naam 
� Patiënt leeftijd – Uw leeftijd 
� Patiënt Geslacht – Uw Geslacht 
� Aangepaste waarde 1 – Glucose 
� Map – Niet toegewezen 

 
 
 
 
� Dit scenario heeft 4 Leerdoelen aan 

het begin van het scenario, de eerste 
is vet gedrukt. Leerdoelen kunnen door 
het hele scenario heen worden 
geplaatst.  

� Deze kaders bevatten punten die als 
leidraad kunnen dienen om het 
scenario te doorlopen of als punten die 
behaald moeten worden.   

� Dit kunnen items zijn zoals: 
� ABCDE assessment 
� Zuurstof toediening 
� Roep om hulp 

� Pas aan of verwijder de overige leerdoelen. 
 

Alternatieve manier voor 
toevoegen van leerdoelen: 

We gaan beelden toevoegen als een manier 
van informatie over het scenario in een 
makkelijk te lezen formaat.  
In dit geval gebruiken we PowerPoint dia’s 
om de informatie op te zetten en hebben 
deze bewaard als .png bestand voor een 
zo klein mogelijk bestand. Gebruik om op 
te slaan exporteren als png.
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� Beelden kunnen worden verstuurd via 

e-- - mail naar het iPad e-- - mail account of 
geplaatst worden in een Dropbox 
map of via AirDrop.  

 
 
 
 
 
 
 
 

� Laten we een van de beelden die we 
hebben gemaakt in PowerPoint 
toevoegen aan de start van een 
scenario.  

� Druk op + in het Scenario Items Panel. 
� Druk op voeg een afbeelding in. 

 

 
 
 
 
� Geef een naam op voor de afbeelding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Druk op + en kies de foto.  
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� Dit voegt het beeld toe aan de galerij. 
� Geef een naam aan de beelden galerij. 
� Geef een optionele beschrijving. 
� Er kan een hele serie beelden 

worden toegevoegd 
waardoorheen gescrolled kan 
worden door te swipen.  
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Activeren  van  Parameters   
Om een parameter te activeren, moet de instructeur het kader boven de schuifregelaar van de 
parameter aantikken. De kleuren van het kader betekenen het navolgende: 

NB: Om een parameter te activeren raak de parameter box aan boven elke schuifknop. 
 

 
 

 

Startscherm. ‘Start scenario-- - knop’ is nog niet 
ingedrukt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het beeld “Scenario Information” is geactiveerd 
en verstuurd naar het Monitorscherm. 

Standby scherm. Blijft zichtbaar totdat de 
instructeur ‘Start scenario’ heeft ingedrukt. 

 

 

De informatie is zichtbaar voor de deelnemer. 
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Een beeld van een simulatie patiënt is verstuurd 
naar het Monitorscherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start scenario geactiveerd. Tijdmeting gaat lopen 
zodra ‘Start Scenario’ is geactiveerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blauwe parameters zijn zichtbaar. Grijze zijn niet 
zichtbaar. 

De informatie is zichtbaar voor de deelnemer. 
 
 

‘Aan-- - knop’ wordt zichtbaar voor de cursist. 
 
 

Als de deelnemer nog niets heeft aangesloten, 
dient er ook niets zichtbaar te zijn. De instructeur 

activeert de parameters op het moment van 
aansluiten. 
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Het tekstkader wordt aangetikt zodra de 
gebeurtenis ook is uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een gebeurtenis is langdurig ingedrukt waardoor 
een notitie kan worden gemaakt. 

 

 

Een tekstkader is langdurig ingedrukt en een 
notitie is gemaakt. 

De deelnemer meet de bloeddruk door op de 
‘NIBD-- - knop’ te drukken. 

 

 
De deelnemer stelt het interval van de NIBD in door 

‘Auto start’ in te drukken en een tijd te kiezen. 
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De tweede Quick Pick is geactiveerd. Er zit 10 
seconden trend-- - tijd in. De oranje balk toont de 

voortgang van de trend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derde Quick Pick verandert ECG configuratie en 
frequentie.. 

Veranderingen zichtbaar. 
 
 
 

Veranderingen zichtbaar. 
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12 K ECG wordt gevraagd door de deelnemer. De informatie is zichtbaar voor de 
deelnemer. 
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De vierde Quick Pick activeert een sprong van 3 
seconden. 

Asystolie gedurende 3 seconden. 
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Automatisch naar Sinusritme na de 3 seconden. Gewijzigd hartritme. 

Deze Quick Pick activeert andere waveforms. Deelnemer ziet nieuwe waveforms. 
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Deze Quick Pick verandert het soort waveforms. Deelnemer ziet de veranderde 

waveforms. 
De instructeur verandert het beeld in een 

schokbaar ritme. 
VF zichtbaar. 
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Instructeur verandert naar Defibrillator-- - modus. Cursist beschikt nu over defibrillator. 
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Cursist laadt de 

defibrillator op. 
Schok toegediend. 

 

Defibrillatie zorgt voor de activatie van de 
volgende Quick Pick. 

Laat de ingestelde waarden zien voor de BLS is 
geactiveerd. 
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BLS geactiveerd BLS curve zichtbaar. 

EtCO2 waarde toegevoegd. EtCO2 zichtbaar. 

 

 



 
 

 

43 

 
 

Verandering van EtCO2 curve naar normaal. 
Druk ‘Start’ om te activeren. 

Nieuwe EtCO2 curve zichtbaar. 
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Bloedgas uitslag laten zien door knop in te 
drukken waardoor zichtbaar op het 
cursistenscherm. 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereedschap  Menu   
De ‘Gereedschap knop’ geeft de mogelijkheid om: 

De informatie is zichtbaar voor de deelnemer. 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

 

� De NIBD op elk moment naar het Monitorscherm te verzenden.  
� Starten van de NIBD functie. 
� Verslaglegging te doen. 
� Scenario te pauzeren. 

 
Samenvatting    
Dit scenario werd uitgevoerd door de opeenvolgende Quick Picks te doorlopen. Als de cursist 
iets aansluit of vraagt om bepaalde informatie, wordt de daarvoor geldende parameter 
geactiveerd. De instructeur kan opmerkingen plaatsen en deze eventueel ook doorsturen naar 
de cursist. 

Tijdens het scenario is ook de defibrillator geactiveerd op het moment dat de cursist om 
een reanimatieteam vroeg. In dit voorbeeld moest ook BLS worden toegepast. Aan het einde 
van het scenario heeft zich een lijst van handelingen en verrichtingen gevormd (Log), die kan 
worden opgeslagen en per mail worden verzonden. 
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Scenario  Functies   
 

Selecteer het Scenario en druk dan op Pauze 
Scenario om het scenario te pauzeren. Druk op 

Resume om weer te beginnen. 
 

 

Selecteer Geluiden om deze te verzenden naar de 
Bluetooth luidspreker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zet de Alarmen en Geluiden uit vanuit het 
Geluiden menu. 

In dit scherm is het mogelijk om parameters toe 
te voegen of te verwijderen. Ook de 

drempelwaarden kunnen worden gewijzigd. 
 

 

Bekijk scherm student, geeft de mogelijkheid om 
de getoonde waarden in beeld te brengen. 

 

 

Bekijk de lijst met gebeurtenissen voor de 
nabespreking. 
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Synchroniseren  van  scenario’s   
In dit hoofdstuk doorlopen we het Synchroniseren van scenario’s. De scenario’s kunnen 
sneller worden afgespeeld als ze zijn gesynchroniseerd met de Monitor iPad, dit voorkomt 
vertragingen bij het in beeld brengen van media op de Monitor iPad door de beelden en 
video’s op beide iPads te bewaren. Het is wel noodzakelijk om alle scenario’s opnieuw te 
synchroniseren bij het gebruik van een nieuwe iPad. 

1. Verbind beide iPads met het 
netwerk en selecteer Scenario 
Synchroniseren op de Instructeur 
iPad. 

 
� Kies ‘Alleen Media’ als het scenario al op de  

andere iPad staat. 
� Kies ‘Scenario en Media’ in het geval van  

een nieuw scenario. 
 
 
 

2. Kies een scenario voor 
Synchronisatie en druk op het 
scenario. 

 
 

3. De Scenario Synchroniseer melding verschijnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ga nu naar Scenario 
Synchroniseren op de Monitor iPad 
en accepteer het scenario door op 
het Synchroniseer icoon te drukken. 
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5. Als het Synchroniseren klaar is krijgt 
u de melding hoeveel afbeeldingen 
en filmpjes die zijn gedaan. 

 
6. Herhaal deze stappen om meerdere scenario’s  

te synchroniseren. 
 
 
 
 
 
 

Bewerken  van  Scenario’s   
 

1. Druk op het Bewerk Icoon.  
2. Breng de wijzigingen aan. 
3. Bewaar de wijzigingen door op de ‘Terug-- - knop’ te drukken waardoor het wordt bewaard. 

 
Kopiëren  van  Scenario’s   

 
4. Druk op het Kopieer Icoon.  
5. Een kopie komt direct onder het scenario te staan.   
6. Open het Scenario door op het Bewerk Icoon te  

drukken. 
7. Wijzig de Naam van het scenario. 
8. Voer de gewenste wijzigingen door. 
9. Druk op Terug en bewaar de veranderingen. 

 
 

E--- mailen  van  Scenario’s   
 

10. Druk op het E-- - mail Icoon. 
11. Voer een Email Adres in. 
12. Druk op Verzenden. 

 
   
Importeren van  Scenario’s  en  Vertalingen   
Scenario’s en vertalingen kunnen worden geïmporteerd vanuit e-- - mail en cloud services zoals 
Dropbox. Voorwaarde is wel dat Items moeten zijn gemaakt in ALSi en geëxporteerd en 
gemaild voor ze kunnen worden gebruikt. 

Gebruik voor Exporteren de Exporteer mogelijkheid in het hoofdstuk Scenario en 

Vertalingen. Volg voor het importeren de volgende stappen: 

Vanuit  e---mail   
1. Open E-- - mail 
2. Druk op het ALSi attachment en houdt vast 
3. Selecteer Openen in ALSi 
4. Importeren gaat van start 
5. Er verschijnt een melding dat het importeren is geslaagd 
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Vanuit  Dropbox   
 

1. Open Dropbox op de iPad 
2. Selecteer ALSi scenario bestand 
3. Druk op Openen icoon 
4. Selecteer “Openen in” 
5. Er verschijnt een nieuw scherm, klik op ALSi 
6. Importeren gaat van start 
7. Er verschijnt een melding dat het importeren is geslaagd 

 
Geluiden   
Geluiden op de Instructeur iPad zijn ontworpen om te versturen 
naar een Bluetooth luidspreker welke in of onder een oefenpop is 
geplaatst. 

   
   
Wijzigen  van  Waveforms   
ECG, SpO2, EtCO2 en Invasieve Bloed Druk (IBD) kunnen aangepast worden door op de 
betreffende box te drukken. 

 
� ECG – 60+ ritmes zijn beschikbaar, zie ECG configuratie. 
� SpO2 – Normale en slechte perfusie. 
� EtCO2  – Normaal, Obstructief 1, Obstructief 2, Lage ademhalingsfrequentie, Incomplete  

Verlamming 1, Incomplete Verlamming 2, Incomplete Verlamming 3 en Rebreathing. 
� IBD – Normaal, slechte perfusie, gedempt, piek, slechte perfusie en CPR. 

 
De  PEA  knop   
De PEA (Polsloze Electrische Activiteit) knop laat alle waarden onmiddellijk 
dalen naar 0, maar laat het monitorbeeld intact. 

Om terug te keren naar de uitgangswaarden kan de voorafgaande Quick Pick worden 
gekozen of een nieuwe Quick Pick worden gekozen. Met de hand kunnen ook alle 
parameters worden bijgesteld, waarna op ‘Start’ wordt gedrukt om de waarden te 
activeren. 
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De  Basic  Life  Support  (BLS)  knop   
Met de BLS knop gaat het monitorbeeld over op standaard borstcompressies van 100 per 
minuut. Deze BLS-- - functie is bedoeld om het onderliggende monitorbeeld te verbergen en als 
een leerinstrument om een perfecte compressiefrequentie te tonen 

 
 

De BLS-- - knop knippert oranje als deze actief is. 

Als de invasieve bloeddruk zichtbaar is, kan een bloeddruk worden ingegeven tijdens de 
reanimatie. Kies hiervoor de gewenste waarde en druk op ‘Start’. 

Trend  Tijd   
 
 

De Trend Tijd maakt dat parameters veranderen binnen een bepaalde tijd. Een enkele 
maar ook meerdere parameters kunnen zo worden ingesteld op verschillende tijden, tot 
aan 15 minuten aan toe. 

Maar elke parameter kan ook individueel verschillend verlopen. Trend Tijd kan worden 
ingebouwd in een Quick Pick, maar ook direct worden gebruikt door de schuifregelaar 
onderaan op het Instructeurscherm. 

 
 

De Trend Tijd is zichtbaar op het instructeurscherm, net zoals een GPS-- - systeem: 
 

� Het startpunt van de Trend Tijd is lichtgrijs. 
� Het actuele tijdsmoment in de Trend Tijd is oranje. 
� Het eindpunt van de Trend Tijd is de schuifregelaar zelf. 
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De Trend Tijd toevoegen aan een Quick Pick box wordt gedaan tijdens het maken of 
veranderen van een scenario in een Quick Pick in het menu ‘Beheer Quick Pick’. 

Een Trend Tijd invoegen verandert de waarde van de actieve Quick Pick, in de waarden van 
de gekozen Quick Pick, in de ingestelde tijd. Dit biedt de mogelijkheid om Quick Picks te 
ontwerpen die reageren op een variëteit aan reacties van de cursist. 

Bij het veranderen van de Trend Tijd tijdens de uitvoering van een scenario, dienen de 
nieuwe waarden en de Trend Tijd te worden ingesteld met de schuifregelaars. Als alles is 
ingesteld om de Trend Tijd te activeren druk op ‘Start’. Andere veranderingen kunnen nog 
steeds worden ingesteld, onafhankelijk van enig ander actieve Trend Tijd. 

Om de Trend Tijd te annuleren moet langer gedrukt worden op de ‘Start’ knop, totdat deze 
begint te knipperen. Er kan ook een Trend Tijd worden aangemaakt die de bestaande 
Trend Tijd terzijde schuift. 

De Trend Tijd is gesynchroniseerd met de virtuele tijd. Als de tijd vooruit wordt gezet, wordt 
dus ook de Trend Tijd vooruit gezet. 

Virtuele  tijd   
Met de virtuele tijd schuifregelaar kan de tijd zowel voor-- -  als 
achterwaarts worden bijgesteld. De tijd kan maximaal 2 
minuten vooruit worden geschoven. Het tijdsverloop is 
gesynchroniseerd met de 
virtuele tijd. Als de tijd vooruit wordt gezet, wordt dus ook de Trend Tijd vooruit gezet. 

Pacing  &  Defibrillatie  drempelwaarden   
De drempelwaarden worden in het scherm ‘Opties’ bepaald door 
middel van de schuifregelaar. Zo wordt bepaald wanneer de 
pacemaker gaat werken of bij welke waarden een defibrillatie 
kan worden toegepast. 

AED  Modus  ---   Pads  bevestiging   
In AED Modus wordt gevraagd om bevestiging van de geplaatste pads. Dit kan worden 
bevestigd door de cursist door middel van het aanraken van de Pads afleiding stekker of 
door de instructeur door te drukken op ‘Bevestig’. Bevestiging start de analyse procedure. 

 
Vermelding  van  waarden   
In het scherm ‘Opties’ kan worden aangegeven in welke eenheden de waarden vermeld 
worden op het cursistenscherm.   
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Specifieke  waarden   
Er kunnen 3 specifieke waarden per scenario worden ingebracht. Specifieke waarden worden 
vermeld in een Quick Pick tijdens het bouwen van een scenario. Maar ook tijdens een 
scenario kunnen ze worden ingebracht. 

Om dit tijdens een scenario te doen, dient daartoe wel een positie leeg te zijn in de 
betreffende box. Druk op de box met de beschikbare specifieke waarde gedurende 1 
seconde waarna deze zichtbaar wordt. Na de keuze sluit de box zich. 

 

Custom Value Name Standard Values 

BIS BiSpectral Index 100 

CO Cardiac Output 5 L/min 

CVD Centraal veneuze druk 10 mmHg 

Koolmonoxide Koolmonoxide ppm 

Des Desfluraane 0% 

FiO2 Inspiratoire zuurstoffractie % 

Frequentie Frequentie 12/min 

GCS Glasgow Coma Schaal 15 

Glucose (mg/dL) Glucose (mg/dL) 100 mg/dL 

Glucose (mmol/L) Glucose (mmol/L) 5.5 mmol/L 

ICP Intracraniële druk 10mmHg 

Iso Isofluraan 0% 

MAC Minimum Alveolaire Concentration 0 

MV Minuut Volume 6L/min 

N2O Distikstofoxide (lachgas) 0% 

O2 Zuurstof 21% 

O2 Zuurstof 5 L/min 

PAP Arteria pulmonalis druk 18mmHg 

PCWP Pulmonale capillaire wiggedruk 10mmHg 

PEEP Positieve eind-- - expiratoire druk 5cmH20 

PIinsp Inspiratie druk 15cmH20 

Sevo Sevofluraan 0% 

Tidal Vol Slagvolume 500mls 
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Het  Monitorscherm   
Nadat een cursist de daartoe bedoelde sensoren en meetinstrumenten heeft aangebracht 
op de patiënten simulator, kan de instructeur de daarbij horende monitorbeelden 
activeren. 

Monitor  Scherm   

Alle standaard parameters in beeld op het Monitorscherm. 
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Basisscherm  met  curve   

Alle normale parameters op een basis monitor. De curve kan worden gewijzigd door de 
deelnemer door het op scherm de curve aan te raken. 
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Basisscherm    

Alle normale parameters op een basis 

monitor. Geluiden   
Monitor De geluiden bij de parameters kunnen worden uitgezet door op de 
luidsprekerknop te drukken. 



 

 

Alarmen   
De alarmgrenzen kunnen voor elke 
parameter worden aan-- -  of uitgezet door op 
de numerieke waarde te drukken. 
Hierdoor wordt het alarmen scherm 
zichtbaar. De cursist kan het alarm 
uitzetten door eerst op de ‘Alarm’-- - knop te 
drukken en vervolgens het alarmgeluid uit 
te zetten. Door de alarm knop op stil te 
zetten worden alle actieve alarmen 
uitgezet. 
Boven-- -  en ondergrenzen van een alarm 
kunnen voor elke parameter op het 
‘Alarmen scherm’  worden ingesteld. 

   
   
Beeld   s t i lzetten   
De cursist kan het monitorbeeld 
stilzetten door op de knop met de 
sneeuwvlok te drukken. Door op de 
knop met de zon te drukken wordt het 
bewegende beeld weer gestart. 

Contrast   
Als de lichtinval het aflezen van de 
monitor bemoeilijkt kan de 
contrastfunctie worden gebruikt. De 
waarden en de monitorbeelden 
verschijnen nu in zwart-- - wit. 

 
 
 
 
 
 

NIBD   
Door op de NIBD Start knop te drukken wordt een meting met de bloeddrukmanchet 
gesimuleerd. De NIBD-- - waarden worden getoond in het NIBD gedeelte van de monitor. De NIBD 
manchet hoeft niet aangesloten te zijn aan de patiënt om deze functie beschikbaar te hebben op 
de Monitor. 

De NIBD-- - waarde kan regelmatig worden ververst door handmatig de knop NIBD Start in te 
drukken of door NIBD Auto Start te kiezen. 

De NIBD kan ook worden ingesteld op automatisch in het Instellingen NIBD Auto Start menu. Om 
hiervoor het interval in te stellen, drukt de cursist op de gewenste tijd. 

Invas ieve   ar ter ië le   b loeddruk      
De invasieve en NIBD meting hebben dezelfde waarden. Veranderingen worden bij de invasieve 
meting direct getoond, waarbij voor de NIBD altijd weer een nieuwe meting is vereist. 
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Waveforms   
De parameterwaarden worden getoond als de sensoren of meetinstrumenten zijn aangesloten. 
Waveforms kunnen worden uitgezet zodat alleen de numerieke waarde in beeld is 

Parameter   waarden   
De parameterwaarden worden 
getoond als de sensoren of 
meetinstrumenten zijn aangesloten. 
Waveforms kunnen worden 
uitgezet zodat alleen de 
numerieke waarde in beeld is. 

 
 
Opnieuw  opvragen    onderzoeken   
o f    andere   informat ie    
De deelnemer kan alle eerder 
gegeven onderzoeken of beelden 
oproepen door te drukken op het 
Aantekeningen Icoon. 
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Defibrillatorscherm    
De defibrillator modus beschikt over alle functies die de monitor ook heeft, maar nu met de 
toevoeging van de mogelijkheid tot defibrilleren, pacing en synchroon cardioverteren. 

 

 

Aanduiding Functie Opmerking 

Energie Keuze voor energie hoeveelheid  

Laden Start het opladen Knippert oranje – oplopende 
pieptoon 

Pacer Gaat naar pacemaker modus  

Energie keuze Instellen van hoeveelheid energie Verwijdert ook de hoeveelheid 
energie na opladen 

Ontladen Verwijdert de energie  

!  Hoeveelheid energie wordt afgeleverd Knippert rood – geluid ‘gereed’ 

Sync Synchroniseert de schok op de R-- - top Houdt de knop ingedrukt om de 
schok af te geven. 

Frequentie Instellen van de pace frequentie Standaard 80 

Output Instellen mA  



 

 

58 

 
 

Pacemakerscherm    
 

Pacing aan 
Ingesteld op 50 mA 

45 mA 
Niet gevolgd 

50 mA 
Gedeeltelijk gevolgd 

55 mA 
Volledig gevolgd 
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In de pacemakerfunctie kunnen zowel 
de stroomsterkte als de frequentie 
worden ingesteld. De spike wordt 
gevolgd als de stroomsterkte 5 mA 
boven de drempelwaarde wordt 
ingesteld. Het onderliggende ritme kan 

zichtbaar worden gemaakt door 
de pauzeknop in te drukken en 
ingedrukt te houden. 

De drempelwaarde kan worden 
ingesteld bij de Parameter waarden. 

 
 
Synchronisatiescherm     

 
Gesynchroniseerde cardioversie 
maakt gebruik van een sensor om de 
stroom af te geven met de grootste 
piek in het QRS complex. Er 
verschijnt een merkteken bij de R-- -
top. Als de “sync” optie is ingesteld op 
een defibrillator en de shock knop 
ingedrukt wordt, ontstaat er een 
vertraging en de afgifte van de shock. 
De schok knop moet ingedrukt blijven 
tot de schok is afgegeven. 
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AED  Scherm 

Bevestig de elektroden Druk op analyse Analyseert nu 

 
Geen Schok geadviseerd Start Reanimatie                  Ga door met    reanimatie 

Het AED scherm is bedoeld voor basale training. Het monitorbeeld kan worden uitgezet in de HF 
box in het parameter gedeelte. De gesproken opdrachten zijn: 

Niet schokbaar ritme Schokbaar ritme 

Bevestig de elektroden Bevestig de elektroden 

Druk op analyse Druk op analyse 

Analyseert nu Analyseert nu 

Geen schok geadviseerd Schok geadviseerd 

Start reanimatie Laadt op 

Druk op schok knop 

Schok afgegeven: (n) 

Start Reanimatie 
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Algemene  instellingen   
De algemene instellingen maken het mogelijk veranderingen aan te brengen in de kleuren van de 
monitorbeelden en de taal. 

Wijzigen van  de  kleuren,  numerieke  waarden  en  curven   
1. Kies ‘Instellingen’ in het opstartscherm.

  

 
2. Kies ‘Algemene instellingen’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Druk op de kleurenbox om de  
mogelijkheden in kleuren te zien. 

4. Gebruik de kleurenkiezer om een  
     nieuwe kleur te bepalen. 

 
 
 
 
 
 
 

5. De nieuwe kleur wordt getoond. 
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Veranderen van  andere  instellingen   
Dit deel wordt gebruikt voor de 
volgende veranderingen: 

 
� Waarden opties 
� Snel aan de slag Scenario – Dit wordt  
getoond als het standaard Scenario 

 
 
 
 
 
 

De taal  of  de  gebruikte  woorden  veranderen   
 

1. Ga naar: 
ALSi ---  
https://www.sectamedical.nl en klik 
op ISIMULATE LOGIN, log in met 
je eigen inlog-code en klik op ALSi 
Terms 

2. Geef bovenin een titel op en 
breng de gewenste 
veranderingen aan. Je kunt ook 
een reeds gemaakt bestand 
aanpassen door deze bovenaan 
te importeren. 

3. Download het bestand. 
4. Stuur dit bestand naar het 

emailadres van de iPads, klik in de 
mail op het bestand en kies voor 
ALSi, het bestand opent het 
programma en geeft een 
bevestiging dat het gelukt is. Druk 
2 x snel achter elkaar op de Home 
toets van de iPad en veeg het 
ALSi programma naar boven, 
waardoor het programma 
beëindigd wordt. Open daarna 
opnieuw het programma en de 
vertaling is doorgevoerd en 
zichtbaar. 
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Tips  en  Tricks   
Vier--- vinger  swipe   
Vier vingerbeweging links of rechts: Door deze beweging kun je relevante foto’s of video’s 
laten zien terwijl je de ALSi gebruikt. Zo kunt u bijvoorbeeld een 12 afleidingen ECG die bij 
het scenario past, laten zien. Open deze foto door eerst iPhoto te openen en pas daarna 
het Instructeurscherm te starten. 

Als u zover bent dat u het ECG wilt laten zien, maak dan de 
vier vingerbeweging naar rechts om de foto te laten zien en de 
vier vingerbeweging naar links om terug te keren naar het ALSi 
scherm. 

Dit kunt u gebruiken om iedere foto of video te laten zien. 

Het is het beste om alle draaiende Apps af te sluiten en alleen ALSi en 
iPhoto actief te houden. Om de multi tasking bar tevoorschijn te laten komen beweeg met 
4 (of 5) vingers tegelijk, van beneden naar boven. Dit is hetzelfde wat u krijgt als u 2 
keer op de Home button drukt. 

Controleer of deze gebaren ingeschakeld zijn op de iPad. Kijk bij “Instellingen”, “Algemeen”, 
“Gebaren”. De knop moet op “Aan” staan. 

Apple  TV   
Apple TV en spiegelen op een ander scherm met AirPlay 
laat aan iedereen in de kamer zien wat er op het 
Monitorscherm te zien is, of zelfs op een scherm in een 
andere kamer. Ook kun je op een TV scherm websites, 
foto’s, video’s, cursusmaterialen en meer via de Apple TV 
laten zien. Alles wat op de iPad wijzigt is nu voor iedereen 
zichtbaar. Zoom in en uit en wijzig van portrait naar 
landscape. 
AirPlay doet dit draadloos. U kunt dus door de kamer lopen of 
comfortabel tussen het publiek plaatsnemen. 

Als u het kunt zien, dan de toeschouwers ook. Dat maakt het uitstekend geschikt voor ECG 
onderwijs of voor observatoren om de monitorbeelden live te volgen in een andere ruimte. 

Verbindingen    
Zet de Bluetooth verbinding uit in het ALSi programma als deze niet gebruikt worden. 
De iPads zoeken verbinding met het sterkste signaal en dat kan er soms toe leiden dat 
er van verbinding gewisseld wordt. 

Gebruik de Airport Express op vaste locaties en gebruik alleen de Mobiele Mi-- - Fi verbinding 
als je ergens geen stroom hebt. In een omgeving met veel mensen kan de Mi-- - Fi soms wat 
storen. 
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Bluetooth  Luidspreker   
Gebruik een kleine Bluetooth speaker om geluiden uit de 
trainingspop te laten horen. Een goede plaats voor de 
speaker is binnenin de trainingspop zoals het plaatje laat 
zien. Zo lijkt het of het geluid uit de mond van de pop komt. 
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In  geval  van  problemen   
Als de Wi-- - Fi-- - verbinding niet werkt, zal het systeem niet meer functioneren. De ALSi is 
uitgerust met een systeem dat continu tracht de verbinding weer tot stand te brengen. 

Beide iPads moeten op hetzelfde Wi-- - Fi-- - netwerk met elkaar zijn verbonden. Verbinding 
tussen de iPads wordt gecompleteerd door de bonjour service op poort 5353. Hier wordt 
een TCP verbinding gemaakt met een poort welke is toegewezen aan het kernel niveau. 

Om de Wi-- - Fi-- - verbinding te optimaliseren wordt het volgende aangeraden: 
 

1. Gebruik een hoogkwalitatief Wi-- - Fi systeem met 5GHz mogelijkheden. 2.4GHz is de 
meest gebruikte band in draadloos netwerken 5GHz is daarom minder druk. Door de 
5GHz band te gebruiken kan, als er storingen optreden, gemakkelijk naar een 
andere band worden overgegaan waarmee de storingen worden voorkomen die 
de router weergeeft middels het 2.4GHz netwerk. 

2. Houd het aantal mobiele telefoons beperkt in de lesruimte. 
3. Test het apparaat vóór het gebruik in dezelfde de omgeving zodat problemen 

al op voorhand kunnen worden gedetecteerd. Als storingen blijven bestaan, kan 
misschien de router dichter naar de lesruimte worden gebracht. 

4. Verander kanalen. Eén van de makkelijkste manieren om storingen in het Wi-- - Fi-- -
gebruik te verhelpen is het veranderen van de uitzendkanalen op de router. 
Kies daarbij voor een kanaal dat niet wordt gebruikt door routers in de buurt. 

5. Indien je Bluetooth niet gebruikt zet deze dan uit in het ALSi programma in “Instellingen” 
om  
mogelijke problemen te voorkomen met de verbinding. 

6. Zet de telefoon functie uit van de iPads omdat deze hier anders mogelijk verbinding mee  
maken waardoor de iPads niet meer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.  
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Referentie  tabellen   
 

Custom Values 

Value 

 

Name 

 

Standard Values 

1. BIS BiSpectral Index 100 

2. CO Cardiac Output 5 L/min 

3. CVD Centraal veneuze druk 10 mmHg 

4. Koolmonoxide Koolmonoxide ppm 

5. Des Desfluraan 0% 

6. FiO2 Inspiratoire zuurstoffractie 5 L/min 

7. Frequentie Frequentie 12/min 

8. GCS Glasgow Coma Schaal 15 

9. Glucose (mg/dL) Glucose (mg/dL) 100 mg/dL 

10.  Glucose (mmol/L) Glucose (mmol/L) 5.5 mmol/L 

11. ICP Intracraniële druk 10mmHg 

12. Iso Isofluraan 0% 

13. MAC Minimum Alveolaire Concentratie 0 

14. MV Minuut Volume 6L/min 

15. N2O Distikstofoxide (lachgas) 0% 

16. O2 Zuurstof 21% 

17. O2 Zuurstof L/Min 

18. PAP Arteria pulmonalis druk 18mmHg 

19. PCWP Pulmonale  capillaire wiggedruk 10mmHg 

20. PEEP Positieve eind-- - expiratoire druk 5cmH20 

21. PIinsp Inspiratie druk 15cmH20 

22. Sevo Sevofluraan 0% 

23. Tidal Vol Slagvolume 500mls 
 

 
2. Afgevlakt 

4. Verminderde  perfusie 

 
 

 

 
2. Verminderde  perfusie 

1. Normaal 

5. Reanimatie 
 

1. Normaal 

Bloeddruk 

3. Gepiekt 
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  EtCO2 

1. Normaal 
  2. Obstructie 
1  

3. Obstructie 2 
  4. Lage 
ademhalingsfrequentie
  

5. Incomplete Verlamming 1 
  6. Incomplete Verlamming 
2  

7. Incomplete Verlamming 3 
8. Rebreathing 

ECG  
Sinus 

 
Frequentie 

 
Standaard 

1. Sinusritme 0 ---  258 78 
2. Sinus 2 0 ---  200 78 
3. Sinus 3 0 – 220 78 
4. Sinus P –top Inversie 0 ---  258 78 

 Circulatiestilstand Frequentie Standaard 

1. Agonaal 0 ---  20 17 
2. Asystolie 0 0 
3. Borstcompressie 50 ---  150 100 
4. Borstcompressie 2 50 ---  150 100 
5. Borstcompressie diep 50 ---  150 100 
6. Borstcompressie oppervlakkig 50 ---  150 100 
7. P-- - top Asystolie 0 0 
8. Torsades des pointes NA 200 
9. VF minimale amplitude NA 200 
10. VF lage amplitude NA 200 
11. VF medium amplitude NA 200 
12. VF grote amplitude NA 200 

 Atriale stoornissen Frequentie Standaard 

1. AFBBB 100 ---  300 150 
2. Atrium Flutter 100 100 
3. AF 20 ---  258 75 
4. Aflutter 2:1 150 150 
5. Aflutter 3:1 100 100 
6. Aflutter 4:1 75 75 
7. Atrium Flutter Digoxine 0 ---  200 90 
8. Atrium Flutter Pauze 300 300 
9. AVNRT 1 150 ---  300 225 
10. AVNRT 2 100 ---  300 150 
11. Atrium Tachycardie 130 ---  258 130 
12. Snel AF 100 ---  300 130 
13. Idioventriculair 0 ---  50 33 
14. WPW 0 ---  200 78 
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Ventriculair stoornissen Frequentie Standaard 

1. Multifocaal 0 ---  200 78 
2. Gemengd  Multifocaal 0 ---  200 78 
3. Gemengd Unifocaal 0 ---  200 78 
4. PVC 1 0 ---  200 78 
5. PVC 1 Couplet 0 ---  200 78 
6. PVC 1 Triplet 0 ---  200 78 
7. PVC 2 0 ---  200 78 
8. PVC 2 Couplet 0 ---  200 78 
9. PVC 2 Triplet 0 ---  200 78 
10. Torsades de Pointes NA 200 
11. VF minimale amplitude NA 200 
12. VF lage amplitude NA 200 
13. VF medium amplitude NA 200 
14. VF hoge amplitude NA 200 
15. VT 1 0 ---  300 180 
16. VT 2 0 ---  300 180 
17. VT 3 0 ---  300 180 

Geleidingsstoornissen Hartfrequentie Standaard 

1. 1o graads AV-- - block 0 ---  258 78 
2. 2o graads AV-- - block T1 10 ---  120 60 
3. 2o graads AV-- - block T2 10 ---  120 60 
4. 2o graads AV-- - block T2 2:1 0 ---  150 52 
5. 2o graads AV-- - block T2 3:1 0 ---  150 50 
6. 2o graads AV-- - block T2 4:1 0 ---  150 50 
7. 2o graads AV-- - block T2 3:2 0 ---  150 50 
8. 2o graads AV-- - block T2 4:3 0 ---  150 50 
9. 2o graads AV-- - block T2 V 1 0 ---  150 40 
10.  2o graads AV-- - block T2 V 2 0 ---  150 20 
11.  3o graads AV-- - block 0 ---  80 40 
12.  AV-- - Junction 0 ---  200 78 
13. LBTB 0 ---  200 78 
14. RBTB 0 ---  200 78 

Ischemie Frequentie Standaard 

1. Myocardinfarct Inferior 0 ---  200 78 
2. Sinus met ST ↓ 0 – 258 78 
3. Sinus met ST ↑ 0 ---  258 78 

Diversen Frequentie Standaard 

1. Alternantie 0 ---  200 150 
2. Hypokaliëmie 0 ---  200 78 
3. Hyperkaliëmie Mild 0 ---  200 78 
4. Hyperkaliëmie Ernstig 0 ---  100 56 
5. Hypothermie 0 ---  100 39 
6. Verlengd QT 0 ---  200 78 
7. Laag Voltage 0 ---  200 78 
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8. Pericarditis 0 ---  258 78 
9. Biventriculaire Pacemaker 0 ---  258 150 
10. Univentriculaire Pacemaker 0 ---  258 150 

Kinderen Frequentie Standaard 

1. Neonaat 50 ---  300 150 
2. Jong Kind SR 0 ---  200 125 
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Instructeurscherm  Snelle  referentie   
 

Naam Functie 

Batterij Meter Actuele lading van de batterij van de iPad 

Verbinding status Signaalsterkte en aanduiding van het aantal aangesloten monitoren 

Scenario Terug naar beginscherm. Details van huidige scenario. Pauze en opnieuw start 
scenario’s. Countdown timer. Scenario lijst. 

Geluiden Geeft toegang tot beschikbare geluiden via Bluetooth speaker. Geluiden zijn 
gebaseerd op leeftijd en geslacht van de patiënt. 

Opties Parameters Modus, Aan/Uit/Numeriek. Meet opties. Pacing en defibrillatie 
standaardwaarden. 

ECG configuratie Lijst van beschikbare ECG configuraties 

NIBD Lijst van beschikbare Invasieve Bloeddruk curven. 

SpO2 Lijst van beschikbare Zuurstof Saturatie curven. 

EtCO2 Lijst van beschikbare Eind expiratoire kooldioxide curven. 

HR Hartfrequentie met ECG. 

BD Invasieve Bloeddruk. Zelfde waarden als voor NIBD. 

SpO2 Zuurstofsaturatie  waarde. 

EtCO2 Eind expiratoire kooldioxide waarde. 

RR Ademhalingsfrequentie. 

Temp Temperatuur waarde. 

Monitor Monitor modus. 

AED AED Modus. 

Defibrillator Defibrillator Modus. 

Verstreken tijd Tijd verstreken sinds de start van het scenario. 

Countdown Instelbare klok voor de nog beschikbare tijd. Geeft aan als er nog 5 
minuten te gaan zijn en als de tijd voorbij is. 

Monitorscherm Live beeld van huidige monitor parameters. 

Log Logboek van gebeurtenissen. 

Specifieke waarde 1 

Specifieke waarde 2 

Specifieke waarde 3 

PEA Polsloze electrische activiteit. Zet alle waarden naar 0. 

BLS Simuleert  borstcompressie golven. 
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Start Start scenario of activeer een verandering in parameters. 

Virtuele Tijd De tijd kan versneld worden of er kan worden gepauzeerd in de verstreken tijd. 

Trend Tijd Geeft de tijd weer waarin veranderingen zijn opgetreden. 

Quick Picks Lijst van beschikbare voor gedefinieerde gebeurtenissen of acties. 

Scenario Punten Geeft via tekst de doelen en gebeurtenissen van het scenario aan. Elk punt kan 
worden geselecteerd om te zien welke punten zijn doorlopen. 
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Monitorscherm  Snelle  referentie   
 

Naam Functie 

Batterij Meter Actuele lading van de batterij van de iPad 

Verbinding status Signaalsterkte en aanduiding van het aantal aangesloten monitoren 

Verstreken tijd Tijd verstreken sinds de start van het scenario. 

Countdown Instelbare klok voor de nog beschikbare tijd. Geeft aan als er nog 5 minuten te 
gaan zijn en als de tijd voorbij is. 

Alarm Opties Druk en houdt 1 seconde vast om het alarm in te stellen. 

Contrast Modus Verandert het scherm in zwart-- - wit voor moeilijke lichtinvallen. 

Stilstaand beeld Sneeuwvlok symbol (TT) laat het beeld stilstaan om het monitorbeeld te evalueren. 
Kies het zon symbool (RR) om het beeld weer te laten vegen.. 

Batterij Meter Actuele lading van de batterij van de iPad 

Oproepen    Oproepen van onderzoeken of beelden 
Speaker Zet geluid aan/uit. 

Alarmen Zet het alarm uit gedurende 2 minuten, tenzij een ander alarm wordt geactiveerd. 

ALSi Druk tweemaal om het cursistenscherm te verlaten. 

HR Hartfrequentie. 

BD Invasieve Bloeddruk. Zelfde waarden als voor NIBD. 

SpO2 Zuurstofsaturatie  waarde. 

EtCO2 Eind expiratoire kooldioxide waarde. 

RR Ademhalingsfrequentie. 

Temp Temperatuur waarde. 

ECG complex Huidig ECG complex. 

Bloeddruk Bloeddruk curve. 

SpO2 SpO2 curve. 

Speaker Zet geluid aan/uit. 

NIBD Auto Start Pre-- - set time to activate NIBP function. 

NIBD Start Start NIBD manueel 

Energie Stelt energie in voor defibrillatie (standaard 200). 

Laden Laad defibrillator. 

!  Afgeven shock. 

Ontladen Ontlaadt de opgeslagen energie. 

Sync Zet de Cardioversie functie aan. 

Pacer Zet Pacer functie aan 

Frequentie Zet Pacer frequentie aan (standaard 80). 
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Output Stel Pacer drempelwaarde in (Default 50mA). 

II Pauze Pacing (laat onderliggend ritme zien) 
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