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Welkom bij CTGi
U wilt snel starten met het gebruik van de CTGi
10 eenvoudige stappen om aan de gang te gaan
1. Open het achterste vak met de rits van de gele tas en stop de stekker in het stopcontact.
2. Open het middelste vak en controleer of de Amplifi WiFi

Home Router is aangesloten.
.

3. Zet beide iPads aan

Wacht tot het WiFi pictogram verschijnt in de rechter
bovenhoek op de beide iPads

4. Neem de iPad uit de binnenkant van de tas. Dit is de

instructeurs iPad
5. Druk op de CTGi App

6. Druk op Instructeur en stel en geschikte naam in.
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Het scherm wat verschijnt, ziet er zo uit.

7. De andere iPad in het voorste vak is de iPad voor de student (monitor)

Druk op de CTGi App

8. Druk op Monitor

En vervolgens op de naam van de instructeur
in dit geval Bijv. Piet
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9. Het scherm wat verschijnt, ziet er zo uit.

10. Druk op Start op de instructeurs iPad en u kunt starten met CTGi
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Introductie
CTGi is een foetale hartslag en Tocograaf Monitoring simulatie-oplossing die een geavanceerde,
eenvoudig in gebruik en kosten doeltreffend simulatie platform voor Cardiotocografie opleiding
biedt.
Door besturing met twee afzonderlijke iPads, kunt u met CTGi gedetailleerde cardiotocogrammen
maken en uitvoeren. Zonder ingewikkelde instellingen kunt u praktijkgerichte, obstetrische simulatie
mogelijk maken.
CTGi kan worden aangesloten op een proefpop en kan worden gebruikt met gestandaardiseerde
patiënten.
Welkom bij de nieuwe generatie in simulatie Technologie.

Systeem Organisatie
CTGi maakt gebruik van twee iPads die met elkaar verbonden worden met behulp van de
meegeleverde Amplifi Wi-Fi Home Router.

Het CTGi systeem
Algemene instellingen
• Instructeurs scherm
• Geavanceerde, realistische CTG simulatie
• Slimme en gebruiksvriendelijke scenario’s bouwen
• Inspelen op de interacties van de student
• Hartritme moeder, RR, SpO2 en temperatuurmeting
• Maakt uren CTG in werkelijke minuten
• Aantekeningen van CTG in werkelijke tijd
• Swipen om het CTG terug te kijken
• Opgeslagen CTG’s kunnen opnieuw afgespeeld worden
• Simulatie van contact verlies zoals in werkelijke situaties
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Inhoud van een standaard tas

Monitor Tas

Foetale and Toco
Transducers

Amplifi

Smart Cover
(verschillende
kleuren)

iPad Facilitator case

ECG Kabels

SpO2 Kabel

NIBP Cuﬀ
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Systeembewerking

Wachtwoorden
Tenzij gewijzigd, is het standaardwachtwoord voor de Amplifi Wi-Fi Home Router
iSimulate2018 (hoofdlettergevoelig).
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Installeren van het systeem
CTGi is geïnstalleerd op de systemen die worden geleverd.

Updaten van het systeem
Meldingen van updates worden gemaild naar de
contactpersoon. Zie pag. 41 voor Software Update.

Afsluiten CTGi
Om CTGi af te sluiten drukt u twee keer snel achter elkaar op het iSimulate pictogram
van de studenten IPad midden in het scherm. Selecteer afsluiten en u komt terug op het
beginscherm. Druk op de uitknop om de iPad volledig af te sluiten.
Op de instructeurs iPad druk je op opties en selecteer je vervolgens Exit in het menu. U
komt dan terug op het beginscherm. Druk op de uitknop om de iPad volledig af te
sluiten.
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Instructeurs Modus
In Versie 3.9.9 is het Instructeurs scherm makkelijker te gebruiken en meer intuïtief.

Nieuwe veranderingen in Versie 3.9.9 zijn:
★ Volledig nieuw ontworpen instructeurs scherm
★ Maken van foetale hartslag en Toco intervallen met interactieve visuele interface
★ Meerdere deceleratie en acceleratie vormen
★ Toevoegen van media, afbeeldingen, video’s en onderzoeken
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Er zijn drie gebieden op het instructeurs scherm:

1

2
3
1. a. Menu
b. Scenario naam
c. Wi-fi verbinding
d. Batterij indicatie
2. a. CTG bewerking en het getoonde scherm
b. Oranje bewerkings indicator en schuifbalk
c. Pauze en start knoppen
3. a. FHR bewerkings knoppen
b. Toco bewerkings knoppen
c. Maternale bewerkings knop
d. Notitie bewerkings knop
e. Home knop met scenario, Media en snelheid afspeelregelaars
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Bovenste taakbalk (1)
1. a. Menu
De menu knop bovenin brengt een menu in beeld aan de linkerzijde van het scherm

Bewaar Scenario – bewaart huidige scenario
Laad Scenario – laad opgeslagen scenario’s
Exit – terug naar het hoofmenu
1. b. Scenario naam
Hier kunt u de naam wijzigen van het huidige scenario
1.c. Wi-Fi verbindingen
Rood geeft aan geen verbinding te hebben met de iPad van de student. Bij wit wel
verbonden met de iPad van de student.
1.d. Batterij Indicatie
Batterij indicatie tot opladen iPad
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Middelste taakbalk (2)

2. a. CTG bewerken en voorbeeld scherm
Druk op het scherm en maak met de bewerkingsmodus een CTG

2.b. Oranje bewerkings indicatoor en schuifbalk
Sleep de schuifbalk links en rechts op het CTG om te
volgen
In de weergave modus geeft dit het einde aan, van
het CTG, op het scherm van de student
Met de sleepbalk kunt u scrollen door het CTG
2.c. Pauze en start knop
Pauze en start om te onderbreken op de iPad van de student.
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Onderste taakbalk (3)
•

FHR bewerkingsknoppen

Er zijn vier FHR elementen, basislijn, variabiliteit, vormen en contact.

Basislijn – Druk op de FHR lijn en er verschijnt een roze horizontale lijn. Door te tikken
op deze lijn, kunt u meerdere kringen toevoegen. Door naar boven en beneden te
bewegen kunt u de basislijn wijzigingen tot het gewenste resultaat.
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Variabiliteit – dit werkt op dezelfde manier als de basislijn. Nu past u naar wens de variabiliteit aan
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Vormen – Er zijn verschillende vormen in een schuifbaar menu beschikbaar
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CTGi Handleiding Versie 3
Druk op een vorm en vervolgens op de basislijn om de vorm toe te voegen. Ook kunt u hiermee
vormen dupliceren of verwijderen.

Zodra toegevoegd, kan de duur en intensiteit van de vorm worden gewijzigd door schuifregelaars.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Vormen/patronen kunnen worden toegevoegd voor, na of naar beide delen van de vertraging

Als de lengte van sommige vormen wordt verhoogd, blijft het dieptepunt van de vertraging
vastgesteld
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Contact – Selecteer verlies van contact en voeg toe aan het CTG. Aanpassen kan met
schuifregelaar
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
•

Toco bewerkingsknoppen

Dit werkt hetzelfde als de FHR knoppen.

Basislijn – Druk op de Tocolijn en er verschijnt een blauwe lijn. Door te tikken op deze lijn,
kan je meerdere kringen toevoegen. Door naar boven en beneden te bewegen kunt u de
Tocolijn wijzigingen tot het gewenste resultaat.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Geluid- dit werkt hetzelfde als op de basislijn, hier mee veranderd de intensiteit
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Vormen – Er zijn verschillende vormen in een schuifbaar menu beschikbaar
Zodra toegevoegd, kan de duur en intensiteit van de vorm worden gewijzigd door schuifregelaars.

Als een gecombineerde vorm is toegevoegd, kunt u deze onderbreken bij het plaatsen
van de vorm.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Contact - Selecteer contactverlies en voeg toe aan het CTG.
Aanpassen kan met de schuifregelaar
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
•

Maternale besturing knoppen

In de zwarte balk boven het CTG staan de waardes van de moeder (zie blauwe cirkel)

U kunt meerdere waardes van moeder toevoegen
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

De ononderbroken verticale roze lijn, geeft het beginpunt aan waar de maternale waardes
wordt geactiveerd.
De gekoppelde waardes van moeder kunnen worden aangepast door de horizontale
Schuifregelaars (onderin het scherm)
Maternale waardes kunnen worden overgenomen door de waardes te dupliceren in de zwarte
balk. Deze blijven ongewijzigd.

Contractie invloed:
De contractie zal invloed hebben op de maternale hartslag tijdens het samentrekken,
alsmede de duur van een contractie.
Er zijn vier opties – Geen, zwak, matig en sterk.
De bovenste horizontale lijn in de zwarte balk, bij de maternale waardes, geeft de
invloed van de contractie aan door kleurverandering (wit, geel, oranje en rood)
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Foetale bewegingen:
Om foetale bewegingen toe te voegen kan je selecteren: enkele, sommige of veel.

De indicatie foetale bewegingen worden weergegeven als zwarte verticale lijnen in het CTG
(blauwe ovaal).

De onderste horizontale lijn bij de maternale waardes geeft de foetale bewegingen aan
door kleurverandering (wit, geel, oranje en rood)
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
•

Notitie bewerkingsknop

In deze modus kan je een notitie toevoegen aan het CTG.

Gebruik deze functie voor het toevoegen van notities die de student kunnen helpen om op het
juiste spoor te zitten. Door aantekeningen toe te voegen.
Als u de notitie op het CTG toevoegt zal de bijbehorende tijdstempel veranderen
Indien u drukt op de notitie en aantekeningen pictogram gaat het CTG naar de
bijbehorende tijdstempel (in dit geval 18 min.)
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Kies bewerken en dan verschijnt het notitie bewerkingsscherm

Er zijn een paar opties hier:
Tekst rechtstreeks invoeren
Selecteer een aantekening door te scrollen in de bibliotheek
Weergave voor student kan gewijzigd worden
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
•

Home knop met scenario, Media en snelheid afspeelregelaars

Zodra een CTG is gemaakt kunt u via de Home knop het CTG zien zoals deze wordt
weergeven voor de student.
De afspeelsnelheid van het CTG kan worden gewijzigd en alle bijbehorende scenario
informatie en media kan worden gezien.

Snelheid van het afspelen kunt u wijzigen, 1x, 2x, 5x,10x en 20x.
Opmerking: het foetale geluid wordt alleen gehoord bij een snelheid
van 1x.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Bekijken en bewerken van de informatie van het scenario, druk op de knop scenario.

Media toevoegen, selecteer de knop “Add Media”.
Drie keuzes verschijnen: afbeeldingen, video en onderzoeken

Selecteer een afbeelding die is opgeslagen op de iPad.
Druk op de afbeelding die u wilt toevoegen aan het scenario.
Dit geldt ook voor de video’s en onderzoeken
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Wanneer u drukt op afbeeldingen, video of onderzoeken verschijnt het
volgende scherm. Als u drukt op de afbeelding, video of onderzoek
verschijnen de volgende opties: voorbeeld, verzenden of verwijderen.

Voorafgaand van het verzenden ziet u een voorbeeld van het scherm wat naar de
studenten iPad verzonden wordt.
Voorbeeld van onderzoeken, deze onderzoeken kunt u ook bewerken:
Druk op de + en - knoppen voor het wijzigen van waardes, de monitor zendt een oog icon om het
voorbeeld te laten zien.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Druk op het kruisje rechts bovenin zodat de media op de studenten iPad verdwijnt.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Monitor Modus
Dit is ontworpen zoals een echte CTG machine
Bestuurd vanuit een faciliterende iPad kunnen FHR en toco in CTG’s worden gemaakt die in
echte snelheid worden weergegeven op de monitor.
De hartslag en Toco waardes worden weergegeven aan de
bovenkant van het scherm
Druk op de groene NIBP-knop om de NIBP te meten.

Swipe to review

Het grootste deel van het scherm kunt u scrollen van links naar rechts zodat u het CTG kan
terugzien.
Druk 2x snel achter elkaar op iSimulate om dit scherm te verlaten.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Instellingen
Meerdere opties zijn hier beschikbaar waarmee u het beste uit CTGi kunt halen.

Bibliotheek scenario’s
Dit bevat alle beschikbare scenario’s
Tik op een scenario en de volgende opties worden weergegeven: verwijderen, uitvoeren,
dupliceren en uploaden naar Dropbox
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Bibliotheek aantekeningen
Hierin staan alle aantekeningen en notities die zichtbaar zijn voor de instructeur.
Tik op een aantekening om te bewerken.
Verwijderen van aantekeningen kan ook.
Meer aantekeningen kan je toevoegen of de volgorde van de bibliotheek
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Algemene instellingen
Hier zijn meerdere opties mogelijk:

Kleur opties:

Wijzig de kleuren van de diverse aspecten van CTGi.

Meet opties:
Wijzigen temperatuurmeting
Aantekeningen opties:
Wijzigt de kleur van de weergegeven aantekeningen.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Papier teken opties

Papier teken snelheid - de papier teken snelheid van CTG-apparaat varieert over de hele
wereld. Selecteer de meest geschikte voor jou.
Gegevens kunnen veranderd worden - CTGi UMTS live controle en bewerking van een CTG
wanneer het afspelen van het CTG plaatsvindt.
Vanwege deze functie, kunt u het toestaan om het CTG te veranderen of te bewerken (Yes) of
niet (No).
Uiterlijk - 3 papier typen kunnen worden geselecteerd in CTGi. Kies de meest geschikte
papieroptie. Let op, dit verwijst naar het papier op het scherm van de student. De trace-editor
op het instructeursscherm heeft een vaste schaal.
Moeders lijn tekenen - de maternale hartslag lijn in-/ uitschakelen.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Bibliotheek onderzoeken los

Er zijn 160 lab aanvragen beschikbaar op CTGI, tevens kunt u ook meerdere toevoegen
door op de + knop te drukken.
Bewerken van bestaande parameters door op de bewerkingsknop te drukken.
Dupliceren door op de dupliceerknop te drukken.
Verwijderen door op de prullenbak te drukken.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Bibliotheek onderzoeken pakketten

Met deze lab aanvragen kunt u individuele lab aanvragen selecteren of een lab pakket vormen.
Druk op de + knop om meer lab aanvragen te creëren.
Bewerk bestaande lab-aanvragen door op het pictogram bewerken te drukken.
Dupliceer door op de dupliceerknop te drukken
Verwijderen door op de prullenbak te drukken.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9
Synchroniseer

Met 2 iPads op hetzelfde wifi-netwerk kunnen de media die bij een scenario horen, worden gedeeld
alsmede het volledige scenario.

Alleen media - handig wanneer het scenario media zoals afbeeldingen en video's heeft.
Synchroniseren met de Student iPad en alleen de afbeeldingen en video's worden
gesynchroniseerd. Dit zal vertraging geven, wanneer u deze media in een werkelijk scenario
selecteert.
Scenario en Media - deel het volledige scenario regelmatig tussen de 2 facilitator iPads.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

1e iPad

2e iPad

Software Updates
Zorg dat de iPad is verbonden met het internet en druk op de knop update CTGi.
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CTGi Handleiding Versie 3.9.9

Community
De koppeling van de Gemeenschap in CTGi geeft u toegang tot een breed scala van
functies zodat u scenario's en CTG’s binnen uw organisatie of over de hele wereld
kunt delen met andere gebruikers van de CTGi.
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