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Verandering
Oorspronkelijke versie
Software update van FSA naar BT Pro
Nieuwe functies toegevoegd aan software
Nieuwe softwarefuncties, waaronder verschillende
prestatieverbeteringen. Software biedt nu ook ondersteuning voor Maccomputers.
Software: Compatibiliteit FSA-bestanden en prestatieverbeteringen
Jaarlijkse onderhoudsinspectie toegevoegd
Hervermelding “Kalibratie”
Nieuwe softwarefuncties zijn: videobeeld van een frame kan nu
afgedrukt worden op een rapport (m.u.v. rapport Vergelijken), rapport
Vergelijken toegevoegd aan alle sjablonen, videoweergave toegevoegd
aan Handsjabloon, nieuwe Data Port-programma meegeleverd met de
software, mogelijkheid tot afsluiten van een BodiTrak2-sensor van het
netwerk met behulp van het Data Port-programma en een aantal
verbeteringen in de gebruikersinterface en de prestaties.
Nieuw toegevoegde software-kenmerken: Voetsensor sjabloon; Celsius
en Fahrenheit toegevoegd aan meeteenheden (alleen voor
temperatuursensoren); nieuwe 'Sla sessie op als functie/icoon
toegevoegd aan de zijbalk; Gewijzigde dispersie-index toegevoegd aan
de statistieken (alleen bedsensoren); Standaard opslagplaats kan nu
worden gespecificeerd onder instellingen; andere kleine verbeteringen.
Nieuw toegevoegde software-kenmerken: Gebruikersregistratie via de
software, downloads handleiding in beschikbare vertalingen in
verschillende talen via de software en nieuwe vertalingen in andere talen
Nieuw rugzaksensorsjabloon, voegde nieuwe velden toe aan de insoftware registratie, voegde gewichtstatistiek toe, kleine verbeteringen
aan de COP-berekening voor gepersonaliseerde sensoren.
Nieuwe bedsensorsjabloon, toegevoegde mogelijkheid om de grootte
van de kwadranten te wijzigen en toegevoegde vrije celselectie-functie
voor bepaalde sensorsjablonen.
Vrije celselectie toegevoegd voor Seat & Back sjabloon, verbeteringen
aan het Excel rapport (inclusief statistieken voor vrije celselectie), Export
als CSV toegevoegd, een spiegel video weergave knop toegevoegd
zodat gebruikers de video weergave kunnen omkeren.
Precisie van 2 decimale waarden zijn toegevoegd aan drukwaarden,
Gemiddelde frame van de geselecteerde frames toevoegen in de
gegenereerde pdf, Gebruiker kan nu het Logo en de naam van de
gegenereerde pdf bestanden wijzigen in instellingen onder client.
Bijgewerkte gemachtigde vertegenwoordiger
Wijziging van de nomenclatuur van het document in SF105, ter
vervanging van SH001
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1

Inleiding

1.1

Wij zijn er trots op een product aan te kunnen bieden dat de kwaliteit van het leven van
onze klanten verbetert. Deze handleiding is bedoeld voor het veilige en effectieve
gebruik van uw BodiTrak Pro druksensormat. Onze modellen omvatten zowel medische
als niet-medische types die geleverd worden in verschillende afmetingen en
drukbereiken.
Eerst benoemen we een paar belangrijke aandachtspunten, voordat we de
gebruiksinstructies in hoofdstuk 7 behandelen. Juridische kwesties zoals het
auteursrecht, licenties en garanties worden behandeld in hoofdstuk 9.
Beoogd gebruik::
Het product is bedoeld voor het evalueren van het drukverschil tussen een massa en het
oppervlak waarop dit rust.
Verklaring van nauwkeurigheid:
Het product is bedoeld voor relatieve drukmetingen en de evaluatie van verandering in
druk. Elk model is voor een specifieke toepassing en gekalibreerd op een bepaald
drukbereik. Voor de nauwkeurigheid zal het gemiddelde, bij het weergeven van de
drukniveaus in het middelpunt van het kalibratiebereik, binnen 10% van het
kalibratiemaximum liggen.
Bijvoorbeeld:
- De nauwkeurigheid van een mat die is gekalibreerd op 100 mmHg, indien bekeken
op het niveau van 50 mmHg, is ±10.
Kalibratie:
De druksensormatten worden gekalibreerd in onze fabriek met apparatuur die
gecertificeerd is volgens nationale NRC- en NIST-standaarden, en processen die
voldoen aan onze ISO 13485-certificering. Certificering van de fabriekskalibratie is op
verzoek verkrijgbaar.
Wij bevelen aan een jaarlijkse inspectie en herkalibratie uit te voeren, uitsluitend als dat
nodig is (zie "De BodiTrak-mat verzorgen"), net zoals u dat doet bij de meeste andere
biomedische hulpmiddelen. Als accessoire leveren we een eenvoudig te gebruiken
kalibratieset. De BodiTrak Pro-mat kan ook teruggestuurd worden aan de distributeur
om opnieuw gekalibreerd te worden.
Levensduur:
De verwachte levensduur van de drukmat bij normaal gebruik is minimaal vijf jaar.
Modellen:
De in deze handleiding behandelde modelnummers zijn:

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

BTxxxx
BT2-xxyy-zzz

waarin xxxx van 1000 tot 9000 oploopt
waarin xx en yy variëren van 04 tot 64 en zzz varieert van 000 tot 999
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2

Contactinformatie

2.1
2.2

Bezoek ook onze website op www.boditrak.com
Het adres van onze fabriek en het hoofdkantoor is:

Vista Medical Limited
3-55 Henlow Bay
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3Y 1G4

2.3

2.4

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met onze technische dienst via:
Gratis telefoonnummer
1-800-847-3157 (vanuit de VS)
Lokaal
204-949-7661
E-mail
techsupport@vista-medical.com
Voor regelgevingszaken is onze Europese erkende vertegenwoordiger Emergo Europe
by UL:

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Nederland
Tel: (31) (0) 70 345-8570

Voor regelgevingszaken is onze erkende vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk
Emergo by UL:

Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 - UL International
Compass House, Vision Park
Histon
Cambridge CB24 9BZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44(0) 1223 772 671
E-mail: UKRPvigilance@ul.com

3

Veiligheid

3.1

Onze risicoevaluatie heeft geconcludeerd dat dit product een zeer laag risico op
persoonlijk letsel met zich meedraagt, omdat het werkt op een spanning van slechts 5
volt en de stroomsterkte in de orde van grootte van 300 milliampère ligt. Het product
voldoet tevens aan de Europese norm voor beperking van gevaarlijke stoffen
(Restriction of Hazardous Substances - RoHS). Wees u echter bewust van de volgende
waarschuwingen en overwegingen.
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3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8
3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

3.17

Dit apparaat mag niet gewijzigd worden.
De druksensormat mag niet in direct contact met open wonden komen.
We hebben overwogen wat het risico is dat het snoer verstrikt raakt rond de nek van een
gebruiker, of dat kinderen zonder toezicht kleine onderdelen inslikken. We hebben
geconcludeerd dat deze risico's erg laag zijn.
Houd huisdieren uit de buurt van de mat en zorg dat deze niet beschadigd kan worden
door insecten en/of plaagdieren.
Het gebruik van deze apparatuur met kabels of accessoires anders dan meegeleverd
door Vista Medical kan invloed hebben op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
en kan leiden tot verhoogde emissie of verminderde immuniteit van deze apparatuur,
welke tot gevolg kan hebben dat het systeem niet meer voldoet aan de eisen van IEC
60601-1.
Elektrische interferentie, zoals spanningstransiënten of vonken, kunnen tot gevolg
hebben dat de mat tijdelijk stopt met werken. Om te voorkomen dat dit optreedt kunt u
het op een andere plaats nogmaals proberen en opnieuw scannen, of het apparaat niet
gebruiken in de buurt van apparaten met grote schakelstromen (bijvoorbeeld motoren) of
apparaten die zijn aangesloten op dezelfde stroombron.
Voor de voeding van de drukmat dient uitsluitend een stopcontactadapter, een batterij,
een computer, laptop of tablet gebruikt te worden.
Voor elektrische doeleinden wordt de drukmat zelf beschouwd als een Type Bonderdeel.
Gebruikers moeten bekend zijn met het symbool voor elektrostatische ontlading (ESD een driehoek met een hand en een uitroepteken). Eventuele schade kan voorkomen
worden door statische elektriciteit te ontladen door een geaard metaal aan te raken,
voordat de USB-aansluiting gebruikt wordt.
De BodiTrak drukmat mag niet gebruikt worden naast of gestapeld worden op andere
elektrische apparaten. Als een dergelijk gebruik noodzakelijk is, moet de normale
werking van de opstelling waarin deze gebruikt wordt, getest worden.
Afvoer: De BodiTrak Pro drukmatten zijn ontworpen voor naleving van WEEE en RoHS.
De matten bevatten printplaten. Voer de matten af volgens de wetten die gelden in uw
gebied. Stuur bij blijvende problemen het apparaat terug naar de fabrikant, zodat wij het
kunnen afvoeren.
Er zijn geen allergische reacties bekend op toegankelijke materialen in het product.
Indien dergelijke reacties toch optreden, kunt u contact opnemen met onze technische
dienst via 1-800-847-3157.
De patiënt kan de beoogde gebruiker zijn van de BodiTrak drukmat. Er zijn geen contraindicaties bekend die de gebruiker schade kunnen berokkenen. De patiënt kan alle
functies veilig gebruiken.
De patiënt kan onderhoud uitvoeren zoals het vervangen van de batterij, kalibreren en
reinigen, maar er mag geen onderhoud uitgevoerd worden tijdens het gebruik.
Als er ongewenste veranderingen in de prestaties optreden moet u het scannen
stoppen, de mat zonder vouwen of kreukels herpositioneren en nogmaals het scannen
starten. Als het probleem hiermee niet opgelost wordt, kunt u contact opnemen met
onze technische dienst via 1-800-847-3157.
Neem voorzorgsmaatregel om langdurig contact met direct zonlicht op de drukmat te
voorkomen. Houd de mat uit de regen, of droog de mat af.

SF105 BodiTrak Pro Gebruiksaanwijzing V1.0, 03 Mar 2022

Bladzijde 6 van 36

3.18

De volgende tabel toont de symbolen op het productetiket en hun betekenis.
Het product is kwetsbaar voor elektrostatische
ontladingen
Zie de instructies voor het gebruik

Klasse II - dubbel elektrisch geïsoleerd met twee
lagen isolatie tussen onderdelen onder spanning en
de gebruiker
Afvoeren volgens de lokale regels voor elektronisch
en elektrisch afval (WEEE)

Duidt op een type B-toegepast onderdeel dat
voldoet aan IEC 60601-1
Duidt de naam en het adres van de fabrikant aan

EC REP

3.19

Duidt de naam en het adres van de officiële
vertegenwoordiging in de EU aan

De hiernavolgende tabel toont de omgevingsomstandigheden voor transport en gebruik.
VOOR TRANSPORT
-40 tot +70 graden Celsius (-40 tot x 158 F)
10 -100% relatieve luchtvochtigheid, niet
condenserend
188 - 1060 hectoPascal luchtdruk
0 - 13.000 meter boven zeeniveau

3.20

VOOR GEBRUIK
10 tot +40 graden Celsius (50 tot x 104 F)
30 - 75% relatieve luchtvochtigheid, niet
condenserend
500 - 1060 hectoPascal luchtdruk
0 - 6.000 meter boven zeeniveau

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de radiowetgeving
Het certificeringsnummer voor het bouwontwerp van de draadloze module die in dit
product is gebruikt, is als volgt:
Certificeringsnummer voor het bouwontwerp van de ingebouwde draadloze uitrusting:
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3.21

De volgende tabel toont de testresultaten voor elektromagnetische compatibiliteit en
immuniteit:

Norm/methode

Beschrijving

Klasse / niveau

Resultaat

CISPR 11

Geleide emissies
stroomkabels

Klasse B

Geslaagd

CISPR 11

Uitgestraalde
emissies

Klasse B

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-3-2

Harmonische
emissies

Klasse A

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-3-3

Flikkeremissies

--

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-4-2

Elektrostatische
ontlading

±8 kV Contact ±15 kV
Lucht

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-4-3

Uitgestraalde
veldimmuniteit

3 V/m, 80 MHz – 2,7
GHz & nabijheidsvelden

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-4-4

Elektrische snelle
transiënten

±2 kV –Netspanning ± 1
kV - I/O

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-4-5

Immuniteit voor
stroompieken

±1 kV Lijn - Lijn

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-4-6

Geleide RF-immuniteit 3 Vrms, 150 kHz – 80
MHz & 6 Vrms ISM
banden tussen 150 kHz
– 80 MHz

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-4-8

Magnetisch veld
vermogensfrequentie

30 A/m

Geslaagd

IEC 60601-1-2 /
IEC 61000-4-11

Spanningsrimpels en
onderbrekingen

Verschillende

Geslaagd

Algemene resultaten
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4

De BodiTrak-mat verzorgen

4.1 Om ervoor te zorgen dat uw sensormat effectief blijft werken, bevelen we het volgende aan:
•
•
•
•
•

Vouw de mat niet.
Leg de mat voorzichtig op een oppervlak. Gebruik hiervoor de hoekjes.
Trek niet aan de USB-kabel en til de mat niet aan de kabel op.
Trek niet aan de randen van de mat als deze onder een cliënt ligt.
Zorg dat de mat niet bekneld raakt tussen bewegende onderdelen van een bed of
stoel.
• Bewaar de mat plat of in de oorspronkelijke verpakking die voor verzending is
gebruikt.
• Als de USB-kabel is uitgerust met een ferrietkern, dient u deze niet te verwijderen.
• De gebruiker dient erop te letten dat alle kabels in goede staat zijn. Inspecteer alle
kabels voorafgaand aan elk gebruik op knikken en beschadigingen.
4.2 Jaarlijkse inspectie - Om ervoor te zorgen dat uw sensormat effectief blijft werken, bevelen
we aan de volgende inspectie jaarlijks uit te voeren:
•
•
•
•
•
•

5

Controleer op de afwezigheid van knikken en beschadigingen van de USB-kabel
Controleer op open randen langs de naden
Controleer het weefsel op vlekken
Controleer op gaatjes en scheurtjes in het weefsel
Controleer het weefsel op de aanwezigheid van permanente vouwen
Controleer de kalibratiestatus door een zit-test op een stevig oppervlak uit te voeren.
Hiermee controleert u dat het volledige bereik van waarden weergegeven wordt en
dat de gemiddelde aflezingen naar verwachting zijn: niet te heet (overmatig rood) en
niet te koud (overmatig blauw).

De BodiTrak-mat reinigen

5.1 BodiTrak-matten worden meestal uitgevoerd met een nylon-lycra, rekbaar weefsel met
polyuretaancoating. Let bij het reinigen op het volgende:
• Voor dagelijkse reiniging bevelen we aan de mat af te vegen met een vochtige, niet
doornatte doek met een zachte zeepoplossing in water.
• U kunt ook zachte reinigingsmiddelen op alcoholbasis gebruiken welke niet meer dan
10% bleek bevatten. Gebruik een beperkte hoeveelheid, het apparaat mag niet
doornat worden.
• U kunt ook andere reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen gebruiken die onder de
volgende namen verkocht worden: Viraguard, Cavicide, Vitre Tb, SeptFx.
• Het gebruik van onverdunde bleek en waterstofperoxide wordt niet aanbevolen.
• Reinigingsproducten of desinfectiemiddelen moeten voorafgaand aan het gebruik
grondig verwijderd worden. Laat de mat goed drogen voordat u deze gebruikt of
bewaart.
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6

Vereisten voor het gebruik

6.1

Lichaamshouding van gebruiker en patiënt: De verwachte lichaamshouding van de
patiënt is zittend, liggend of staand op de drukmat. De gebruiker kijkt daarbij op de
computermonitor.
Voor het gebruik zijn geen speciale vaardigheden vereist, naast de informatie die in
deze instructiehandleiding vermeld staat.
Minimale systeemeisen:
Windows:
• Windows 10 of later (64-bit)
• 2,0 GHz processor of sneller
• 8 GB RAM
• Schermresolutie 1366x768 of hoger
• Computer met een grafische kaart (GPU)

6.2
6.3

Mac:
• macOS 10.10 of later (64-bit)
• 1,8 GHz processor of sneller Intel Core i5 of beter
• 8GB RAM
• Schermresolutie 1366x768 of hoger
Voor gebruik met USB-aansluiting:
• USB 2.0 of 3.0-aansluiting
Voor draadloze verbinding:
• 5 V-0.5 A USB voeding
• IEEE 802.11b Compliant Wireless Network Interface Card

7
7.1

Aan de slag
Het systeem
7.1.1 Componenten:
Het BodiTrak Pro-systeem bestaat uit minimaal één drukgevoelige mat en software
waarmee de gebruiker informatie uit de sensor kan scannen, registreren, annoteren,
opslaan en delen. De mat wordt met een USB-kabel of draadloos aangesloten op
een computer.
7.1.2 Hardware:
De druksensormat wordt zo neergelegd dat het logo omhoog wijst. sensorcel A1 is
gericht op de linkerbovenhoek als de kabel aan de linkeronderzijde uit het apparaat
steekt. De stroomvoorziening van de drukmat kan verzorgd worden met een USBaansluiting van een computer of een accupakket, aangesloten op de USB-kabel, of
een adapter in een stopcontact.
7.1.3 Software:
Bij een nieuwe aankoop wordt de BodiTrak-software, BodiTrak Pro genaamd, op een
USB-flashdrive meegeleverd.

Installatie onder Windows
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a. Steek de flashdrive is een vrije USB-poort op uw computer. Wacht tot de
verbindingstoon van een Windows-apparaat klinkt. Klik vervolgens met
Windows 7 of later op de optie "Bladeren" als het venster voor
automatisch afspelen verschijnt.
b. Zoek naar de programmabestanden (.exe) en dubbelklik hierop om de
installatie te starten. De installatie vindt plaats in twee stappen. De eerste
installatie is de BodiTrak Pro-software, de andere het BodiTrak Data Portprogramma (nodig voor het gebruik van de sensor/sensoren via een
USB-kabel).
c. Volg de instructies in de installatiewizards.
d. Maak bij het eerste gebruik van de software op een pc met
internetverbinding en zorg ervoor dat de computer minstens 5 minuten
verbonden blijft. In die tijd kan de BodiTrak-software controleren of er
mogelijke updates beschikbaar zijn. Deze procedure is niet noodzakelijk
bij later gebruik, maar het wordt aanbevolen zo nu en dan te controleren
op updates. U kunt altijd handmatig controleren op de aanwezigheid van
updates als u verbonden bent met een netwerk met internettoegang, door
op
Instellingen te klikken, en vervolgens op Controleren op
updates Als er beschikbare updates zijn, wordt er een voortgangsbalk
getoond terwijl de update gedownload wordt.
e. Eenmaal de laatste update voor de software geïnstalleerd is geweest en
de gebruikte computer nog steeds met een netwerk met internettoegang
verbonden is, klik dan op het icoon Instellingen
en klik vervolgens op
Registreren. Het registratievenster verschijnt. Hier kunt u uw informatie in
de lege velden invullen en eenmaal u dit hebt gedaan, klik dan op
Doorsturen (zie hoofdstuk Registratie hieronder)
Installatie onder MacOS
a. Klik op het Apple-pictogram en selecteer "Systeemvoorkeuren".

Klik vervolgens op "Veiligheid en privacy" en het hangslotje om
wijzigingen aan te brengen. Voer uw gebruikersnaam en
wachtwoord in om "Veiligheid en privacy" te ontgrendelen en zorg
ervoor dat de optie "App Store en geïdentificeerde ontwikkelaars"
aangevinkt is.
b. Steek de flashdrive in een vrije USB-poort op uw computer. De installatie
vindt plaats in twee stappen. De eerste installatie is de BodiTrak Prosoftware, de andere het BodiTrak Data Port-programma (nodig voor het
gebruik van de sensor/sensoren via een USB-kabel).
c. Zoek de schijfimage met de .dmg-bestandsextensie (naam:

BodiTrak Pro). Control-klik op het programmapictogram en kies
Openen.
d. Er verschijnt een nieuw venster waarin gevraagd wordt of u zeker
weet dat u het bestand wilt openen. Klik op "Openen", sleep het
BodiTrak Pro-logo naar de programmamap om de software te
installeren. Klik op het Zoekpictogram onderin het scherm, ga naar
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Programma's, zoek het BodiTrak Pro-programma en dubbelklik
erop, en klik op "Openen".
e. Zoek de schijf image (bestandsextensie .dmg) met de naam Data
Port, dubbelklik hierop en sleep het data port-pictogram naar de
programmamap. Het BodiTrak Data Port-logo
moet in de
rechterbovenhoek van uw scherm verschijnen. Als het logo niet in
de rechterbovenhoek weergegeven wordt, gaat u naar de map
Programma's, zoekt u het BodiTrak Data Port-logo en dubbelklikt u
erop.
f.

Maak bij het eerste gebruik van de software op een Mac met
internetverbinding en zorg ervoor dat de computer minstens 5 minuten
verbonden blijft. In die tijd kan de BodiTrak-software controleren of er
mogelijke updates beschikbaar zijn. Deze procedure is niet noodzakelijk
bij later gebruik, maar het wordt aanbevolen zo nu en dan te controleren
op updates. U kunt altijd handmatig controleren op de aanwezigheid van
updates als u verbonden bent met een netwerk met internettoegang, door

op
Instellingen te klikken, en vervolgens op Controleren op
updates Als er beschikbare updates zijn, wordt er een voortgangsbalk
getoond terwijl de update gedownload wordt.
g. Eenmaal de laatste update voor de software geïnstalleerd is geweest en
de gebruikte computer nog steeds met een netwerk met internettoegang
verbonden is, klik dan op het icoon Instellingen
en klik vervolgens op
Registreren. Het registratievenster verschijnt. Hier kunt u uw informatie in
de lege velden invullen en eenmaal u dit hebt gedaan, klik dan op
Doorsturen (zie hoofdstuk Registratie hieronder)
7.2

Aansluiten van de drukmat
7.2.1

USB-kabel:
I.
Zodra de computer ingeschakeld is, sluit u de te gebruiken BodiTrak Pro-sensor
aan op een van de USB-poorten van uw computer.
II.
Open de BodiTrak Pro-software op uw bureaublad/taakbalk.
III.
Zodra de software opent, klikt u op Instellingen. Klik vervolgens onder Type
verbinding op USB en vervolgens op Opslaan.
IV.
Klik op de gewenste weergave om de sensor te scannen. Er verschijnt een nieuw
venster waarop Live Scanning weergegeven wordt. Druk op de sensor om te
controleren dat de verbinding succesvol is.
V.
Als de aangesloten sensor niets weergeeft, sluit u de software af en gaat u terug
naar stap II.

7.2.2

Draadloze verbinding met wifi:
Direct wifi
I.
Zodra de computer ingeschakeld is sluit u de sensor aan op de externe
voedingsbron, ofwel een stopcontact met een USB-adapter of een
accupakket.
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II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Als de mat is aangesloten op de voeding wacht u ongeveer 5-10 seconden.
Klik vervolgens op het pictogram waarop de beschikbare wifi-netwerken
weergegeven worden (rechtsonder op het computerscherm).
Zoek de SSID die er als volgt uitziet: “BT2-XXXX-XXX-XXXXXX”, waarbij
elke X een cijfer of hoofdletter is. Klik op de beschikbare SSID en vervolgens
op Verbinden (Connect). Als er gevraagd wordt een wachtwoord in te voeren,
typt u in: boditr@k.
Als er verbinding gemaakt is verschijnt een geel driehoekje met een zwart
uitroepteken op het wifi-symbool. Dit betekent dat er nu een draadloze
verbinding gemaakt is met de BodiTrak Pro-sensor.
Open de BodiTrak Pro-software op uw bureaublad/taakbalk.
Zodra de software opent, klikt u op de gewenste weergave om de sensor te
scannen. Er verschijnt een nieuw venster waarop Live Scanning
weergegeven wordt. Druk op de sensor om te controleren dat de verbinding
succesvol is.
Als de aangesloten sensor niet weergegeven wordt, klikt u op
Instellingen,
controleert u dat onder Verbindingstype wifi is geselecteerd. Selecteer dit
type als dit niet het geval is en klik vervolgens op Opslaan. Als de
aangesloten sensor nog altijd niets weergeeft, sluit u de software af en gaat u
terug naar stap V.

Netwerk wifi
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.

Zodra de computer ingeschakeld is sluit u de sensor aan op de externe
voedingsbron, ofwel een stopcontact met een USB-adapter of een
accupakket.
Als de mat is aangesloten op de voeding wacht u ongeveer 5-10 seconden.
Klik vervolgens op het pictogram waarop de beschikbare wifi-netwerken
weergegeven worden (linksonder op het computerscherm). Controleer dat u
bent aangesloten op hetzelfde netwerk waarop de BodiTrak-sensormat
eerder is ingesteld.
Open de BodiTrak Pro-software op uw bureaublad/taakbalk.
Zodra de software opent klikt u op
Instellingen, controleert u dat dit
netwerk is geselecteerd bij Verbindingstype wifi is geselecteerd. Selecteer dit
type als dit niet het geval is en klik vervolgens op Opslaan.
Klik op de gewenste weergave om de sensor te scannen. Er verschijnt een
nieuw venster waarop Live Scanning weergegeven wordt. Druk op de sensor
om te controleren dat de verbinding succesvol is.
Als de aangesloten sensor niets weergeeft, sluit u de software af en gaat u
terug naar stap III.
Als u een BodiTrak2-sensor wilt afsluiten van een netwerk (terug naar Direct
wifi), kunt u de sensor met een USB-kabel direct aansluiten op een computer.
Zoek op de taakbalk het Data Port-programmalogo
en klik erop. Klik
vervolgens op de weergegeven BodiTrak2-sensor. Er wordt nu een nieuw
venster geopend. Zoek de knop wifi resetten rechtsonder in dit venster en
klik erop. Er wordt een melding getoond waarin bevestigd wordt dat de wifiinstellingen hersteld zijn naar de fabrieksinstellingen (Direct wifi).
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7.2.3

Draadloze verbinding met Web App:
U kunt ook de ingebouwde Web App gebruiken om de drukaflezing te scannen, in
plaats van de BodiTrak Pro-software. Hiervoor zorgt u dat alle BodiTrak-software is
afgesloten. Zodra u bent aangesloten op de wifi (sla de stappen I tot VII hierboven
over) opent u de Google Chrome Browser en typt u http://10.0.0.1 in de adresbalk.
Hiermee gaat u naar de Web App waarop de drukaflezing rechtstreeks wordt
weergegeven. Hoewel u met de BodiTrak2 sensormat een verbinding kunt
maken met een lokaal netwerk door middel van de Web App-instellingen, moet
het proces van het verwijderen van een sensor uit een netwerk uitgevoerd
worden door onze technische dienst. In dat geval kunnen we op afstand een
verbinding maken met een Windows-computer en de sensor die daarop is
aangesloten. Deze functie zal in toekomstige versies vereenvoudigd worden.
* Opmerking: De software kan maar één keer tegelijk geopend worden. U kunt
een draadloze verbinding maken met een BodiTrak2-sensormat of een
verbinding maken via een USB-kabel, maar niet tegelijk. *
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7.3

Oplossen van problemen:

Als er een melding verschijnt Geen sensor aangetroffen, moet u nogmaals uw
verbindingen controleren, zoals uitgelegd in punt 7.2.1 en 7.2.2. Als u de sensor gebruikt
met een USB-kabels, bevestigt u dat het Data Port-programma draait door het Data
Port-programmalogo te zoeken
in de taakbalk (onder Windows) of in de
rechterbovenhoek van het scherm (bij een Mac) en klikt u erop (zie schermafbeelding
hieronder voor Windows en Mac-gebruikers). Als het programma draait, moet de
aangesloten sensor weergegeven worden. Als dit niet het geval is, krijgt u de optie op
het programma te starten. Als alles goed aangesloten is en werkt, kunt u het systeem
resetten door de kabel van de mat uit te trekken, de computer opnieuw op te starten, de
kabel van de mat weer in te steken en de software af te sluiten en weer te openen.

Als er een melding verschijnt Sensor niet compatibel, betekent dit dat u de software niet
kunt gebruiken met de aangesloten sensor. Als u deze software wilt gebruiken met de
BodiTrak-software, zult u de sensormat moeten vernieuwen. Neem voor meer informatie
contact op met onze Sales Team (zie hoofdstuk 2 hierboven).
Als de werking stopt als gevolg van een elektrostatische ontlading, kunt u het systeem
resetten door de stekker uit de sensormat te trekken, de computer opnieuw op te starten
en de stekker van de mat weer in te steken.
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8

Instructies voor gebruik
8.1 De BodiTrak Pro-software beschikt over verschillende ingebouwde sjablonen voor het
scannen van een sensor. De onderstaande afbeelding toont het venster Sjabloon
kiezen, waarin u een sjabloon kunt kiezen. Hieronder staat een beschrijving van de
onderdelen van de gebruikersinterface.

Venster Sjabloon kiezen
8.2 De titelbalk
De titelbalk, in de bovenkant van het BodiTrak Pro-softwarevenster, toont het logo, de naam
van de software en het huidige versienummer van het programma dat op de pc is
geïnstalleerd. Wanneer een opgeslagen bestand wordt geopend, zal de titelbalk ook de
naam van het bestand weergeven. Bij het starten van het programma wordt het
keuzescherm voor sjablonen automatisch geopend.
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8.3 De hoogtelijnenkaart

De hoogtelijnenkaart is een 2D-kleurenweergave van de gedetecteerde matrixinformatie.
Het toont tevens de numerieke drukwaarden, als die desbetreffende optie ingeschakeld
is. Het model en het serienummer van de sensor wordt weergegeven boven de 2dweergave. Buiten het raster wordt alfanumerieke etiketten weergegeven voor een betere
leesbaarheid en identificatie van elke sensorcel. De onderste schaal is standaard
ingesteld op 5 mmHg (aanbevolen) en zal geen waarden lager dan 5 mmHg weergeven
of meten.
Ga met uw muis (zonder te klikken) over de hoogtelijnenkaart terwijl de BodiTrak Prosoftware geopend is. Er verschijnt een etiket dat aangeeft boven welke cel u bent en wat
de drukwaarde van die cel is.
8.4 De terreinkaart

De terreinkaart levert een 3-dimensionale weergave van het meetobject op de
sensormat. U kunt de oriëntatie veranderen door met de linkermuisknop op de 3dweergave te klikken en deze te verplaatsen maar de gewenste oriëntatie door de muis te
verplaatsen. U kunt ook in- en uitzoomen door met uw muis over de 3d-weergave te
gaan (zonder erop te klikken) en het muiswiel naar voren te draaien om in te zoomen, of
naar achteren om uit te zoomen.
Hoewel dit niet aanbevolen wordt kunt u met de pijltoetsen van uw computer de 3dweergave ook naar boven, onder, links of rechts verplaatsen.
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8.5 Standaardsjabloon

Venster standaardsjabloon
Het standaardsjabloon bestaat uit de hoogtelijnenkaart (2D drukkaart), de terreinkaart
(3D drukkaart), de zijbalk, de tabel met statistieken, het paneel met de kleurenlegende
en de voetbalk (zie de zijbalk voor meer details).
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8.6 Sjabloon zitvlak en rug

Sjabloonvenster zitvlak en rug
Het zitvlak- en rugsjabloon bestaat uit twee hoogtelijnenkaarten/2D drukkaarten (één
voor elke aangesloten sensor), de zijbalk, twee tabellen met statistieken (één voor elke
aangesloten sensor), twee panelen met de kleurenlegende en de voetbalk (zie de zijbalk
voor meer details).
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8.7 Standaardsjabloon met video

Standaardsjabloonvenster met video
Het standaardsjabloon met video bestaat uit de hoogtelijnenkaart (2D drukkaart), de
terreinkaart (3D drukkaart), een videovenster met de geselecteerde camera (zie de
zijbalk - selecteer camera voor meer details), de zijbalk, de tabel met statistieken, het
paneel met de kleurenlegende en de voetbalk (zie de zijbalk voor meer details).
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8.8 Handsjabloon

Venster handsjabloon
Het handsjabloon bestaat uit individuele 2D drukkaarten (één voor elke sensor), de
zijbalk, de tabel met statistieken, het paneel met de kleurenlegende en de voetbalk (zie
de zijbalk voor meer details). Met dit sjabloon kan de gebruiker een grafische weergave
van de linker- of rechterhand maken, of geen enkele handweergave met een
videoweergave van de geselecteerde camera (zie de zijbalk voor - Selecteer de camera
voor meer details).
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8.9 Voetsjabloon

Venster voetsjabloon
Het voetsjabloon bestaat uit de hoogtelijnenkaart (2D drukkaart, één voor elke
aangesloten voetsensor), de terreinkaart (3D drukkaart), de zijbalk, de tabel met
statistieken (één voor elke sensor), het paneel met de kleurenlegende (één voor elke
sensor) en de voetbalk (zie de zijbalk voor meer details). Met dit sjabloon kan de
gebruiker ofwel drukkaarten laten weergeven voor elke voet wanneer deze is
aangesloten op twee sensoren, ofwel slechts één kaart die op de juiste manier kan
worden georiënteerd zoals hierboven weergegeven.
Let op: Dit sjabloon scant alleen voetsensoren (één of twee tegelijk), en geen
ander type sensoren.
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8.10 Rugzaksjabloon

Venster rugzaksjabloon
Het rugzaksjabloon bestaat uit de hoogtelijnenkaart (2D drukkaart), de terreinkaart (3D
drukkaart), de zijbalk, de tabel met statistieken, het paneel met de kleurenlegende en de
voetbalk (zie de zijbalk voor meer details).
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8.11 Bedsjabloon

Venster bedsjabloon
Het bedsjabloon bestaat uit hoogtelijnenkaart (2D drukkaart), de zijbalk, de tabel met
statistieken, het paneel met de kleurenlegende en de voetbalk (zie de zijbalk voor meer
details).
8.12

Menubalk aan de zijkant (Side Menu Bar)

De pictogrammen van de menubalk aan de zijkant betekenen het volgende:
8.12.1 Home-scherm of Sjabloon kiezen
Klik op het Home-knopje om naar het venster Sjabloon kiezen (afbeelding 1) te
gaan.
8.12.2 Laden van een opgeslagen sessie
Hiermee wordt een standaard Windows documentselectievenster geopend,
waarmee u een bestaand BodiTrak Pro of FSA-bestand kunt openen. Kies het
bestand dat u wilt openen en klik vervolgens op OK.
8.12.3 Informatiesessie
Klik op het pictogram Informatie sessie om relevante sessie-informatie in te
voeren of eerder ingevoerde gegevens te bekijken.
8.12.4 Sessie wissen
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Klik op de knop Sessie wissen om de huidige sessie te wissen en een nieuwe
sessie te starten in het huidige sjabloon.
8.12.5 Sessie opslaan
Klik op de knop Opslaan om eventuele wijzigingen in het bestand op te slaan.
Als u het bestand voor de eerste keer opslaat zal het venster Opslaan als openen in
de standaard bestandsdirectory van BodiTrak Pro, en kunt u een bestandsnaam
invoeren. Typ een naam in het venster "Bestandsnaam" en klik vervolgens op
Opslaan.
8.12.6 Sessie opslaan als
Klik op de knop Session opslaan als om specifieke frames van de huidige
sessie op te slaan. Er wordt een nieuw venster (opslaan als venster) getoond waar
frames weergegeven, toegevoegd of verwijderd kunnen worden uit het bestand. Het
Opslaan als-venster toont het model- en serienummer van de sensor in de
linkerbovenhoek, met een vervolgkeuzepijltje als meer dan één sensor is
aangesloten op het moment van scannen. Er zijn twee tabbladen beschikbaar
waaruit de gebruiker kan kiezen: Gemarkeerd en Uitkiezen. De gebruiker kan het
bestand opslaan en het opslaan van een bestand annuleren op basis van de juiste
knoppen (geformuleerd door de bijbehorende actie).

Gemarkeerd: Toont alle frames met annotaties, of het nu schermafbeeldingen of
registratieframes zijn. Op dit tabblad kunt u frames uit het rapport verwijderen door
op de knop frame verwijderen te klikken. De gebruiker kan tevens de volgorde van
de frames die opgeslagen worden wijzigen door de op de pijltoetsen omhoog of
omlaag te klikken.
Uitkiezen: Hiermee kan de gebruiker frames toevoegen die hij op het rapport wil
hebben door op de
knop te klikken. De frames om uit te kiezen zijn
snapshots en/of opnames die tijdens de huidige sessie zijn gemaakt. Op dit tabblad
kunt u frames uit het bestand verwijderen door op de knop frame verwijderen te
klikken. De gebruiker kan tevens de volgorde van de frames die opgeslagen worden
wijzigen door de op de pijltoetsen omhoog of omlaag te klikken.
8.12.7 Een sessie exporteren
Klik op de knop Exporteren om de sessie te exporteren als:
Excel
Klik op de knop Sessie naar Excel exporteren om verzamelde gegevens
(schermafdrukken, registraties) op te slaan als een Excel-document. De gegevens
worden vervolgens in een Excel-rekenblad opgeslagen, met daarin: Algemene
informatie over het aangesloten apparaat, sessie-informatie (waaronder
opmerkingen) en op een afzonderlijk tabblad framenummer. De datum/tijd zal in de
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bovenste rij weergegeven worden (kolommen), etiketten met statistieken en
celnummers links (rijen) en drukwaarden voor alle geregistreerde frames.
CSV
Klik op de knop Opslaan als CSV om de verzamelde gegevens op te slaan als
een document met door komma's gescheiden waarden. De gegevens worden
opgeslagen in een Excel-spreadsheet, met de volgende gegevens: framenummer,
frame-ID, tijdstempels voor elk frame en drukwaarden voor alle opgenomen frames.
PDF
Klik op de knop Een rapport genereren om een PDF-rapport aan te maken. Er
wordt een nieuw venster (rapportvenster) getoond waar frames weergegeven,
toegevoegd of verwijderd kunnen worden uit het bestand. Het rapportvenster toont
het model- en serienummer van de sensor in de linkerbovenhoek, met een
vervolgkeuzepijltje als meer dan één sensor is aangesloten op het moment van
scannen. In het rapportvenster zijn drie tabbladen waartussen u kunt kiezen:
Gemarkeerd, Uitkiezen, en Vergelijken. De gebruiker kan nu het gemiddelde
van de geselecteerde frames toevoegen. De gebruiker kan tevens een
Rapportvoorbeeld bekijken, Genereren en Annuleren door op de desbetreffende
knoppen te drukken (met uitleg van de bijbehorende actie).
Gemarkeerd: Toont alle frames met annotaties, of het nu schermafbeeldingen of
registratieframes zijn. Op dit tabblad kunt u frames uit het rapport verwijderen door
op de knop frame verwijderen te klikken. De gebruiker kan tevens de volgorde van
de frames in het rapport wijzigen door de op de pijltoetsen omhoog of omlaag te
klikken.
Uitkiezen: Deze optie stelt de gebruiker in staat frames toe te voegen aan het
rapport door op de knop
te klikken. De frames waaruit u kunt kiezen zijn
schermafdrukken en/of registraties die gemaakt zijn tijdens de huidige sessie. Op dit
tabblad kunt u frames uit het rapport verwijderen door op de knop frame
verwijderen te klikken. De gebruiker kan tevens de volgorde van de frames in het
rapport wijzigen door de op de pijltoetsen omhoog of omlaag te klikken.
Vergelijken: Deze optie stelt de gebruiker in staat frames toe te voegen aan het
rapport door op de knop
te klikken. De frames die u kunt vergelijken zijn
schermafdrukken en/of registraties die gemaakt zijn tijdens de huidige sessie. Op dit
tabblad kunt u frames uit het rapport verwijderen door op de knop frame
verwijderen te klikken. De gebruiker kan tevens de volgorde van de frames in het
rapport wijzigen door de op de pijltoetsen omhoog of omlaag te klikken. Hoewel
videoframes weergegeven worden tijdens het voorbeeld van een
vergelijkingsrapport, zal het pdf-rapport dat onder deze categorie gegenereerd wordt
uitsluitend het volgende bevatten: Datum en tijd waarop het rapport aangemaakt is,
eventuele ingevoerde sessie-informatie, een grafische 2d-weergave van de
geselecteerde frames met een uniek identificatienummer, eventuele opmerkingen bij
elk frame, drie kengetallen voor elk individueel frame in het rapport
(Contactoppervlak, Variatiecoëfficiënt en Piekdrukindex) en de drukwaarden voor elk
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frame. Naargelang het aantal te vergelijken frames, bevat elke pagina van het
rapport maximaal vier frames per pagina.
Voorproefje Op dit venster worden alleen frames die geselecteerd zijn voor het
rapport weergegeven met het desbetreffende videoframe (indien van toepassing).
De gebruik kan frames uit het rapport verwijderen door op de knop frame
verwijderen te klikken. De gebruiker kan tevens de volgorde van de frames in het
rapport wijzigen door de op de pijltoetsen omhoog of omlaag te klikken. Gebruik
de schuifbalk aan de rechterzijde van dit venster om naar boven of naar beneden te
schuiven op de huidige pagina van het rapport, of de pijltoetsen rechts of links
om door de verschillende pagina's van het rapport te bladeren. Klik op de knop
Genereren om het rapport als PDF-document op te slaan. Het rapport wordt
opgeslagen in de gespecifieerde map en bevat het volgende: Datum en tijd waarop
het rapport aangemaakt is, eventuele ingevoerde sessie-informatie, een grafische
2d-weergave van de geselecteerde frames, waaronder het videoframe (indien van
toepassing), met een uniek identificatienummer, eventuele opmerkingen bij elk
frame, statistieken voor elk individueel frame in het rapport en de drukwaarden voor
elk frame. Klik op de knop Frames om terug te keren naar het voorbeeldvenster
waar frames toegevoegd of verwijderd kunnen worden. Klik op de knop Annuleren
om het Rapportvenster te verlaten.
8.12.8 Raster in-/uitschakelen
Klik op Raster in-/uitschakelen om de rasterlijnen op de 2d-drukkaart in of uit te
schakelen.
8.12.9 Drukwaarden
Klik op de knop Drukwaarden om numerieke waarden op de 2d-drukkaart in of
uit te schakelen.
8.12.10

Sensor draaien

Klik op de knop Sensor draaien om de 2d-drukkaart 90 graden linksom te
draaien, telkens als de knop wordt ingedrukt.
8.12.11

Gradiëntweergave

Klik op de knop Gradiëntweergave om de 2d- en 3d-drukkaarten over te
schakelen van normale naar gradiëntweergave. Standaard is deze weergave
uitgeschakeld. De drukkaart duidt delen van de huid aan die mogelijk lijden

onder schuifkrachten. Deze wordt uitgedrukt in mmHg/cm. De oppervlakken
met de snelste verandering in druk over het zitvlak wordt weergegeven als
warmere kleuren. Er wordt aangenomen dat als de druk snel verandert van
de ene plek naar de andere, het risico bestaat dat er schuifkrachten worden
uitgeoefend op het weefsel.
8.12.12

Camera selecteren
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Klik op de knop Camera selecteren om uit de beschikbare camera's te kiezen
die zijn aangesloten op de gebruikte pc.
8.12.13

Spiegel videoweergave

Klik op deze knop om de videoweergave van de geselecteerde camera om te
keren.
8.12.14

Instellingen

Klik op de knop Instellingen en vervolgens op Instellingen om het venster
Instellingen te openen. In het venster Instellingen kan de gebruiker enkele
wijzigingen aanbrengen, zoals hieronder beschreven. Voordat deze wijzigingen van
kracht worden, moet de gebruik op de knop Opslaan klikken. Met Annuleren verlaat
u het venster met Instellingen. De gebruiker kan de standaardinstellingen waarmee
de software geleverd werd herstellen door op de knop Reset te drukken.
Controleer het momenteel gebruikte versienummer.
Controleer op mogelijke updates. Merk op dat om Updates uit te voeren, de
computer verbonden moet zijn met een netwerk met Internettoegang. Hoewel de
software geen internetverbinding nodig heeft om te draaien, is deze verbinding wel
nodig om updates te verkrijgen als deze beschikbaar zijn.
Tabblad Sensor
•

•

•
•

De gebruiker kan overschakelen tussen USB, direct wifi of netwerk wifiverbinding. Als u nog nooit de Data Port-service geïnstalleerd heeft (nodig
voor het gebruik van de sensor met een USB-kabel), kunt u dit hier
downloaden, ergens op uw computer opslaan, het opgeslagen bestand
zoeken, erop dubbelklikken en de installatiewizard volgen.
De gebruiker kan de 2d-drukkaart tevens draaien door op de beschikbare
gradenboog te klikken en de snelheidsfrequentie in Hz waarop de gegevens
gescand worden, door over de schuifbalk te slepen.
De gebruiker kan ervoor kiezen een bepaalde scanfrequentie (Hz) in te
voeren, of een bepaalde interval (frames per seconde, minuut of uur).
De gebruiker kan precisiewaarden tot 1 of 2 decimalen aan de drukwaarden
toevoegen.

Tabblad Drukkaart
•

De gebruiker kan de achtergrondkleur van de 2d-drukkaarten wijzigen. Klik
op de knop Opslaan en Annuleren om het venster Kleuren drukkaart te
verlaten. De gebruiker kan de standaardinstellingen waarmee de software
geleverd werd herstellen door op de knop Reset te drukken.

Tabblad Metingen
•

De gebruiker kan overschakelen naar het gewenste meettype: Engelsof
Metrisch.
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Tabblad Beveiliging
•

Op dit tabblad kunt u authenticatie (inloggen met pin) in- of uitschakelen.

Tabblad Sjablonen
•

De gebruikers kunnen sjablonen in- of uitschakelen en selecteren
welke sjablonen beschikbaar zijn op het scherm Sjabloon selecteren.
Bij de installatie van de software zijn de standaardsjabloon, de zittingen rugsjabloon en de standaardsjabloon met video standaard
ingeschakeld. Gebruikers die andere sjablonen willen gebruiken,
moeten naar Instellingen gaan en vervolgens naar het tabblad
Sjablonen en deze sjablonen desgewenst aanzetten.

Tabblad Klanten
•

De gebruiker kan nu het logo en de naam van het gegenereerde pdf-bestand
wijzigen. Onder het tabblad klanten kan een foto worden geupload en de
naam worden gewijzigd.

Tabblad diversen
• De gebruiker kan de standaardopslaglocatie in- of uitschakelen. Standaard is
de standaard opslaglocatie Uit. Gebruikers die een Standaard Opslaglocatie
willen instellen, moeten deze inschakelen en vervolgens de gewenste map
selecteren om op te slaan door op de knop Map kiezen te drukken.
8.12.15

Over

Klik op het pictogram Instellingen en vervolgens op Over ons om het venster
Over ons te bekijken. Op dit venster wordt het logo van BodiTrak, het versienummer
van de software, contactinformatie en de handleiding van BodiTrak Pro
weergegeven (zie afbeelding hieronder). Om een PDF-versie van de handleiding te
downloaden klikt u op English Manual en slaat u deze op de gewenste locatie op
(internettoegang is vereist). Let op: Voor een lijst van beschikbare talen voor deze
software kunt u terecht op onze website www.boditrak.com.
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8.12.16

Registeren

Klik op het pictogram Instellingen en vervolgens op Registreren om het
registratievenster te bekijken. Het registratievenster verschijnt. Hier kunnen
gebruikers informatie invoeren in de velden die beschikbaar worden gesteld (zie
schermafbeelding hieronder) en klik op Doorsturen om deze informatie op te slaan.
Door te registreren kan het Vista Medical-team gebruikers beter helpen voor
technische ondersteuning, mocht deze noodzakelijk zijn.

8.13

Voetbalk

8.13.1 Een schermafdruk maken
Klik op deze knop om een schermafdruk van het huidige frame te maken. De
knop schermafdruk registreert de 2d-drukkaart, het framenummer, de legenda en
ingevoerde opmerkingen voor dat specifieke frame, en alle statistieken voor dat
specifieke frame. Als voor het eerst een sjabloonvenster geopend wordt, begint de
BodiTrak Pro software standaard meteen met scannen. Zodra een schermafdruk of
een registratie gemaakt is, wordt de knop Schermafdruk verborgen door de knop
Scannen starten. Deze knop wordt weer zichtbaar als de knop Scannen starten
wordt ingedrukt.
Als een schermafdruk gemaakt wordt verschijnt een blauwe stip
aan de
rechterkant van de menubalk, links van de 2d-drukkaart. Des te meer
schermafdrukken gemaakt worden, des te meer stippen verschijnen. Een blauwe stip
vertegenwoordigt de geselecteerde schermafdruk op de 2d-kaart, zolang er geen
Live Scannen plaatsvindt.
8.13.2 Scannen starten
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Klik op de knop Scannen starten om Live Pressure Mapping te bekijken. Als
voor het eerst een sjabloonvenster geopend wordt, begint de BodiTrak Pro software
standaard meteen met scannen. Zodra een schermafdruk of een registratie gemaakt
is, wordt de knop Scannen starten zichtbaar op de plek waar de knop Schermafdruk
zit.
8.13.3 Registratie starten
Klik op de knop Registratie starten om een registratie te starten. Zodra een
registratie gestart is, zal de knop Registratie starten verdwijnen en zal op dezelfde
plek de knop Registratie stoppen zichtbaar worden.
8.13.4 Registratie stoppen
Klik op de knop Registratie stoppen om een gestarte registratie te stoppen. Als
er momenteel geen registratie plaatsvindt zal de knop Registratie stoppen verborgen
zijn. Deze knop wordt weer zichtbaar als een registratie gestart is.
8.13.5 Afspelen starten
Klik op de knop Afspelen starten om eventuele schermafdrukken en/of registraties
af te spelen die tijdens een sessie zijn opgenomen. De knop Afspelen starten zal
verdwijnen als hierop geklikt wordt en op dezelfde plek zal de knop Afspelen stoppen
zichtbaar worden.
8.13.6 Afspelen stoppen
Klik op de knop Afspelen stoppen om het afspelen van geregistreerde frames te
stoppen.

8.13.7 Herhalen
Klik op de knop Herhalen om het herhaaldelijk afspelen van frames tijdens een
sessie in of uit te schakelen. Als Herhalen is ingeschakeld, zal de knop Rood
oplichten, als Herhalen is uitgeschakeld dat wordt de knop Grijs van kleur.
Scanfrequentie: De scanfrequentie is de snelheid waarmee de gehele mat afgelezen
wordt. 1 Hz = 1 scan per seconde. Bij BodiTrak-systemen kan de daadwerkelijke
snelheid variëren als gevolg van beperkingen door de computer zelf en de
afmetingen van de sensor.
8.13.8 Schuifbalk Afspelen
Klik en sleep op de cirkel in de schuifbalk of klik ergens op de schuifbalk zelf
om naar een specifiek frame te gaan, in plaats van de knop Afspelen starten te
gebruiken.
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8.13.9 Opmerkingen
Klik op de knop Opmerkingen om informatie toe te voegen over een bepaalde
schermafdruk of geregistreerd frame, of om informatie te kopiëren van een enkel
frame om dit in een Excel-werkblad te plakken.
•

•

•

8.13.10

Als een schermafdruk gemaakt is, toont de software automatisch het veld
opmerkingen onder de 2d-drukkaart, onder de videoweergave of de Tabel
Statistieken, naargelang het gekozen sjabloon.
Als een opname gemaakt worden, moet de gebruiker naar een specifiek
frame van de opname gaan en op de knop Opmerkingen klikken. Er wordt
dan een klein pop-upvenster getoond. Klik vervolgens op Annoteren.
Hiermee wordt het veld opmerkingen onder de 2d-drukkaart, onder de
videoweergave of de Tabel Statistieken getoond, naargelang het gekozen
sjabloon.
Als u de informatie van een enkel frame wilt kopiëren, klikt u op de knop
Opmerkingen en vervolgens op Kopiëren. Open Excel en klik in het Excelvenster op plakken. De informatie die gekopieerd wordt vanuit het frame is
frame-informatie, de datum en de tijd waarop het frame is gemaakt, alle
statistieken van dat frame en de drukwaarden in dat frame.

Framenummer

Het unieke framenummer wordt op elk sjabloonvenster in de rechteronderhoek
weergegeven.
8.13.11

Datum en tijd

De datum en tijd worden op elk sjabloonvenster weergegeven in de
rechteronderhoek. De tijdsweergave zal stilstaan terwijl Live Scanning plaatsvindt.
8.14

Weergavepaneel kleurenlegenda
De kleurenlegenda toont de kalibratie-eenheden, het bereik en de kleurenbalk die bij
de aangesloten sensor hoort.
•
•
•

8.15

8.16

Als u op de knoppen + of - in de legenda klikt, zal de boven- of de onderkant
van het bereik toenemen of afnemen met 20 eenheden.
Als u op de pijltjes Omhoog of Omlaag op de legenda klikt, zal het bereik met
1 eenheid toe- of afnemen.
Als u op het bovenste of onderste cijfer klikt dat de maximum- en
minimumwaarde van het bereik vertegenwoordigt, kunt u de eenheden met
behulp van het toetsenbord van de computer wijzigen.

Grootte sjabloon aanpassen
Gebruikers hebben de mogelijkheid om de grootte van kwadranten in bepaalde
sjablonen aan te passen door te klikken en te slepen op de scheidingslijnen die elk
kwadrant scheiden.
Statistiekentabel
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De gebruiker heeft de mogelijkheid om de 2d-drukkaart
verticaal op te splitten in 2 gelijke delen, in 4
standaardinstelling met 1

horizontaal of

gelijke delen of deze laten zoals de

sectie.

Door te klikken op het pictogram vrije celselectie kunnen gebruikers tot vier
verschillende celselectiezones aanmaken (alleen beschikbaar op sommige
sjablonen). Elke zone is verplaatsbaar en herbruikbaar. Voor elke toegevoegde zone
is er een nieuwe kolom toegevoegd in de statistiektabel, die de statistieken voor die
specifieke zone weergeeft. Elke gecreëerde zone heeft zijn eigen unieke
kleurstelling.
Statistieken aanpassen: Klik op het pictogram
in de bovenkant van de tabel
Statistieken om de statistieken die u wilt weergeven te verwijderen, toe te voegen of
te ordenen (Dispersie-index wordt alleen getoond voor zitvlaksensoren).
Klik op het pijltje van de vervolgkeuzelijst om de eenheden in de legenda en
de 2d en 3d-drukkaarten te wijzigen.
Contactoppervlak: Het oppervlak van de mat waarvan de aflezingen op of boven de
minimumwaarde liggen. Als de ondergrens is ingesteld op 0 zal de software het
oppervlak tonen als het totale matoppervlak, omdat ook 0 beschouwd wordt als deel
van het belaste oppervlak.
Variatiecoëfficiënt (%): Een statistische mate van afwijking van een variabele met
de gemiddelde variatiecoëfficiënt ( cv ), voor de vergelijking van de mate van
variabiliteit van de sensorwaarden van twee verschillende sensormataflezingen. Dat
wil zeggen, mataflezingen met een verschillende gemiddelde druk.

Piekdrukindex (eenheden): De hoogste druk binnen 9-10 cm² in de tuber ischiiregio of ander gebied met uitstekende beenderen.
Regionale spreiding (%): Geeft aan welk percentage (%) van de totale belasting
zich binnen elke geselecteerd gebied bevindt. Als er geen subgebied is, zal dit 100%
(gehele mat) zijn.
Standaardafwijking (eenheden): De wortel van de variantie. De vergelijking van
standaardafwijkingen van monsters met verschillende gemiddelden dient geen
informatieve doeleinden (zelfs als de absolute grootte van de afwijking gelijk is, kan
de mate van variabiliteit ten opzichte van elke gemiddelde druk verschillend zijn).

Maximum (eenheden): Geeft de hoogste individuele sensorwaarde in het
weergegeven kader weer. Er dient opgemerkt te worden dat dit cijfer de
Minimumwaarde negeert en dat voor het berekenen van deze waarde alle
sensoraflezingen gebruikt worden.
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Minimum (eenheden): Geeft de laagste individuele sensorwaarde in het
weergegeven kader weer. Er dient opgemerkt te worden dat dit cijfer de
Maximumwaarde negeert en dat voor het berekenen van deze waarde alle
sensoraflezingen gebruikt worden.
Variantie (eenheden): Een maat van de variabiliteit of spreiding van individuele
sensorwaarden rond de gemiddelde drukwaarde. Wordt berekend als het
rekenkundige gemiddelde van de afwijking van het gemiddelde in het kwadraat.
Gemiddelde (eenheden): Het gemiddelde van de sensorwaarden. Wordt berekend
als de som van alle sensorwaarden, gedeeld door het aantal sensoren. De
gemiddelde druk is gevoelig voor extreme waarden, waardoor de weergave van de
typische sensorwaarde verstoord kan worden.
Kracht (lbf of N): is de totale impact van een object op een ander. Drukkracht,
loodrecht op het oppervlak uitgeoefend door objecten, per eenheid oppervlak.
Horizontaal middelpunt (cm of inch): De horizontale component van het
drukcentrum zoals gemeten vanuit de oorsprong (de hoek van de mat met de USBkabelaansluiting, te beginnen van onder en optellend naar boven als de
weergaveoriëntatie is ingesteld op 0°). De eenheden worden getoond in cm of de
door de gebruiker geselecteerde eenheden.
Verticaal middelpunt (cm of inch): De verticale component van het drukcentrum
zoals gemeten vanuit de oorsprong (de hoek van de mat met de USBkabelaansluiting, te beginnen van rechts naar links als de weergaveoriëntatie is
ingesteld op 0°). De eenheden worden getoond in cm of de door de gebruiker
geselecteerde eenheden.

Klik op het pijltje van de vervolgkeuzelijst om de eenheden in de
legenda en de 2d en 3d-drukkaarten te wijzigen.
Dispersie-index (%): De som van de totale druk over een bepaald gebied
(bijvoorbeeld de tuber ischii - (TI) en het articulatio sacrococcygea-gebied), gedeeld
door de som van de drukaflezingen van de gehele sensormat, uitgedrukt als
percentage. Een waarde van 50% of hoger duidt op een mogelijk risico op
huidtrauma. Klik met de linkermuisknop op het rechthoekige vakje van de dispersieindex om het te verplaatsen over de 2d-drukweergave en houd de muisknop
ingedrukt tot gewenste plaats is bereikt.
Gemodificeerde dispersie-index (%): De som van de totale druk over een bepaald
gebied (bijvoorbeeld de schouderbladen) en de rug), gedeeld door de som van de
drukaflezingen van de gehele sensormat, uitgedrukt als percentage. Een waarde van
50% of hoger duidt op mogelijk risico op huidtrauma. Klik met de linkermuisknop op
het rechthoekige vakje van de dispersie-index om het te verplaatsen over de 2ddrukweergave en houd de muisknop ingedrukt tot gewenste plaats is bereikt. De
gemodificeerde dispersie-index-statistiek wordt alleen gebruikt voor bedsensoren,
het geeft een groter rechthoekig vak weer in vergelijking met het vak dat wordt
gebruikt voor de Dispersion Index-statistiek.
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Gewicht (pond of kg): Deze statistiek geeft weer hoeveel gewicht op de sensor
wordt geplaatst. Om deze statistiek te berekenen, wordt het totaal van de afgelezen
waarden op de sensor berekend en geconverteerd naar eenheden (psi). Vervolgens
wordt dit totaal gedeeld door het aantal afgelezen waarden en het resultaat hiervan
wordt vermenigvuldigd met het sensorgebied.

9

Juridische kwesties

9.1

Licentieovereenkomst Software

Door het openen van de pakketten met de software en de hardware geeft u aan dat u de
hiernavolgende licentieovereenkomst voor de software/hardware accepteert.
Dit is een juridische overeenkomst tussen u (dan wel als individu of als entiteit) en de fabrikant
van het systeem (Vista Medical Ltd. en haar leveranciers). Als u het pakket opent, gaat u
ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet
akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u het systeempakket(ten) zo
snel mogelijk te retourneren naar de plaats waar u deze verkregen heeft, voor een volledige
restitutie van het aankoopbedrag.
VERLENING VAN LICENTIE: Deze licentieovereenkomst geeft u toestemming tot het gebruik
van één kopie van het bijgesloten softwareprogramma (de 'SOFTWARE') op een enkele
computer. De SOFTWARE is in 'gebruik' op een computer zodra het in een permanent
geheugen van die computer geladen is (bv. harde schijf, cd-rom of ander opslagmedium).
AUTEURSRECHT: De SOFTWARE is het eigendom van Vista Medical Ltd. en haar
leveranciers en wordt beschermd door het Canadese auteursrecht en internationale
handelsverdragen. U moet de SOFTWARE behandelen als enig ander door auteursrechtelijk
beschermd materiaal (zoals boeken of muziekopnames), met de volgende uitzonderingen: (a) u
mag een kopie van de SOFTWARE maken als back-up of archiveringsdoeleinden of (b) u mag
de SOFTWARE overzetten op een enkele harde schijf, vooropgesteld dat u het origineel
uitsluitend als back-up of voor archiveringsdoeleinden bewaart. U mag geen kopieën maken
van het schriftelijke materiaal dat bij de SOFTWARE geleverd wordt.
ANDERE BEPERKINGEN: U mag de SOFTWARE niet verhuren of leasen, maar u mag de
SOFTWARE en het bijbehorende schriftelijke materiaal wel op permanente basis aan iemand
anders overdragen, vooropgesteld dat u kopieën bewaart en dat de ontvanger instemt met de
voorwaarden van deze Overeenkomst. U mag de SOFTWARE of de HARDWARE niet
deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Als de SOFTWARE
een update betreft of geactualiseerd is, moet een eventuele overdracht de meest recente
update en alle eerdere versies van de SOFTWARE omvatten.
9.2

Garantie

BEPERKTE GARANTIE: Vista Medical Ltd. garandeert dat: (a) de SOFTWARE zal substantieel
presteren in overeenstemming met de bijbehorende schriftelijke documentatie voor een periode
van negentig (90) dagen vanaf de dag van ontvangst bij de distributeur. (b) HARDWARE
(sensoren, kalibratie-instrumenten, automatische kalibratoren, accessoires) die bij de
SOFTWARE geleverd wordt is vrij van defecten in materialen en werkmanschap onder normaal
gebruik en dienstverlening voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van ontvangst bij
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de distributeur. Eventuele geïmpliceerde garanties op de SOFTWARE en HARDWARE zijn
respectievelijk beperkt tot negentig (90) dagen en één (1) jaar. Enkele staten/jurisdicties staan
geen beperkingen toe op de tijdsduur van geïmpliceerde garantie. Daarom gelden de
bovenstaande beperking mogelijk niet voor u.
MOGELIJKE RECHTSMIDDELEN VOOR DE KLANT: De totale aansprakelijkheid van Vista
Medical Ltd. en haar leveranciers dient, naar goeddunken van Vista Medical Ltd. te bestaan uit
(a) restitutie van het betaalde bedrag of (b) reparatie of vervanging van de SOFTWARE en/of
HARDWARE welke niet voldoet aan de Beperkte garantie van Vista Medical Ltd. en welke met
een kopie van uw factuur is geretourneerd aan Vista Medical Ltd. Deze Beperkte garantie
vervalt indien fouten in de SOFTWARE en/of HARDWARE het gevolg zijn van een ongeval,
misbruik of onjuiste toepassing. Eventuele vervanging, wijziging of verbeteringen aan de
SOFTWARE en/of HARDWARE zijn gegarandeerd voor het resterende deel van de
oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, naargelang welke periode langer is. Door
enigerlei wijziging door derden aan de SOFTWARE en/of HARDWARE zal de garantie van de
fabrikant en enigerlei verplichting ter verlening van onderhoudsdiensten komen te vervallen.
GEEN OVERIGE GARANTIES: Tot de mate waarin dit is toegestaan door de geldende wet,
wijst Vista Medical Ltd. alle overige garanties of verklaringen af, zowel expliciet als impliciet,
waaronder begrepen garanties met betrekking tot de vermarktbaarheid en geschiktheid voor
een bepaald gebruik met betrekking tot de SOFTWARE, de bijbehorende schriftelijke materialen
en eventuele bijbehorende HARDWARE. Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische
rechten. Naargelang uw staat/jurisdictie heeft u mogelijk ook andere rechten.
GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE: Tot de mate waarin dit is
toegestaan door de geldende wet is Vista Medical Ltd. of haar leveranciers in geen geval
aansprakelijk voor enigerlei schade (waaronder, maar niet beperkt tot schade wegens derving
van inkomsten, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsinformatie of enig andere
geldelijke schade) volgend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van dit product,
zelfs als Vista Medical Ltd. op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van optreden van
dergelijke schade. Omdat in enkele landen de uitsluiting van aangenomen garanties of
incidentele of gevolgschade niet geldt, is de bovenstaande beperking mogelijk niet van
toepassing op u.
DEZE OVEREENKOMST WORDT GELEID DOOR DE WETTEN VAN DE PROVINCIE
MANITOBA: Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst of als u om enigerlei reden contact
wilt opnemen met Vista Medical Ltd., kunt u het adres en telefoonnummer opzoeken in de
documentatie die bij uw systeem geleverd wordt. De informatie in dit document kan zonder
berichtgeving gewijzigd worden. Geen enkele onderdeel van dit document mag op enigerlei
wijze gereproduceerd of overgedragen worden, op elektronische of mechanische wijze en voor
enigerlei doel, zonder uitdrukkelijke toestemming van Vista Medical Ltd.
Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

SF105 BodiTrak Pro Gebruiksaanwijzing V1.0, 03 Mar 2022

Bladzijde 36 van 36

