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Handleiding  

1 Inleiding 
De Ambu Manikin Management Module is een browsergebaseerde, intuïtieve en modulaire 

applicatie voor het draadloos aansturen van Ambu-oefenpoppen, waarmee ook de prestaties van 

studenten kunnen worden gevolgd en vastgelegd. 

 

2 Vereisten 

2.1 Besturingssysteem en hardware 
De minimale vereisten voor de Ambu Manikin Management Module zijn: 

Besturingssysteem Versie CPU RAM 

Mac OS® 10.9 1,8 GHz 4 GB 

iOS® 6.1 1,4 GHz 1 GB 

AndroidTM 4.1 2,3 GHz 2 GB 

Microsoft ® Windows® 7 1,8 GHz 1 GB 

 

2.2 Software  
U hebt een internetbrowser nodig om de Ambu Manikin Management Module te openen. 

Geschikte internetbrowsers moeten voldoen aan de volgende specificaties:  

Internetbrowser Versie 

Internet Explorer® 10 

Safari® 7 

ChromeTM 44 

Firefox® 37 

 

De Ambu Manikin Management Module zal het beeldformaat automatisch aanpassen aan het 

beeldscherm van het apparaat. 

Voor een optimaal overzicht is een minimale schermdiagonaal van 9,7" aanbevolen. 

Opmerking. De Ambu Manikin Management Module maakt gebruik van JavaTM scripts. De 

gebruiker dient te controleren dat Java-scripts geïnstalleerd zijn en dat blokkeringen zijn 

uitgeschakeld. Neem contact op met uw systeembeheerder als u de instellingen niet kunt wijzigen. 

3 Symbolen en knoppen 
Hieronder volgt een overzicht van de symbolen en knoppen met verdere uitleg over de functies. 

Opmerking: De beschikbaarheid van symbolen en knoppen is afhankelijk van het model van de 

oefenpop. 

Applicatiemenu 
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Start nieuwe 
sessie  

Open 
trainingscursusvenster  

Open 
nabespreking team 

 

Open 
sessieweergave-
venster  

Open 
databasevenster 

 

 

 

Open 
toezichtsweergave  

Open 
configuratievenster 

 

 

Sessie 

 

Open 
geluidsmenu1 
  

Afspelen/start 
 

Open 
positiewisselmenu 

 

Open ECG-menu 
1, 2   

Pauze 
 

Afsluiten 

 

Open menu met 
fysiologische 
parameters1 

 

   

 

 

Werkt op 
netvoeding  

Batterij opladen 
 

Status batterij 

 
Snel achteruit 

 
Huidige tijd 

 
Snel vooruit 

 
Achteruit 

 
Vooruit  

 

 
Vooruit  

Gebeurtenisknop (kan 

verschillende pictogrammen hebben) 
 

Achteruit 

 
Waarde verlagen 

 

Keuzerondje 
ingeschakeld  

Vervolgkeuzemenu 
openen 

 
Waarde verhogen 

 

Keuzerondje 
uitgeschakeld 

 

 

 

Open ECG met 12 
afleidingen1 
 

   

 

 
Resultaten/scores 

 
Afdrukken 

 
Verwijderen 

 
Opslaan    
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Configuratie/database 

 
Nieuw 

 
Importeren 

 
Opnieuw opstarten 

 
Terug 

 
Exporteren/reset  

 

 
1 AmbuMan Advanced 
2 AmbuMan Defib 

4 Aan de slag 
Volg de onderstaande stappen om met de Ambu Manikin Management Module aan de slag te 

gaan: 

1. Zet de oefenpop aan door de aan/uit-knop onderaan de romp kort in te drukken. 

2. Breng met een netwerkkabel of draadloos (WLAN) een verbinding tot 

stand tussen uw pc of tablet en de oefenpop. 

Breng als u gebruik wilt maken van WLAN een verbinding tot stand 

met het netwerk "AmbuW". Er is geen wachtwoord nodig.  

3. Open een internetbrowser (zie specificaties in paragraaf 2.2). 

4. Voer in het adresveld van de internetbrowser "http://Ambu.login" in.  

Accepteert de internetbrowser "http://Ambu.login" niet, voer dan het 

IP-adres "192.168.1.1" in. 

5. Het startscherm van de Ambu Manikin Management Module wordt 

geladen en u kunt een keuze maken uit: 

 "Gecontroleerde sessie" (raadpleeg voor meer informatie 

hoofdstuk 5) 

 "Weergavemodus" (raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 

6) 

 "Zelftraining" (raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 7) 

 

6. Klik op de knop van de gewenste modus om uw sessie te starten. 

5 Gecontroleerde sessie 
De gecontroleerde sessie dient door een instructeur te 

worden gebruikt. 

Op deze pagina wordt links het applicatiemenu () en rechts 

het functiegebied getoond (). 

De grootte van het applicatiemenu wordt automatisch 

aangepast voor een optimale indeling. Wordt een tablet in 

een verticale weergave gedraaid, dan worden in het menu 

uitsluitend de pictogrammen getoond. 

Meer informatie vindt u in paragraaf 5.1 t/m 5.7. 
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5.1 Nieuwe sessie 
In het venster Nieuwe sessie kunt u de details van de 

geplande trainingssessies instellen. 

In de vervolgkeuzemenu's zijn de volgende 

keuzemogelijkheden beschikbaar: 

- Scenario 

Een scenario is een ingebouwd algoritme dat ervoor 

zorgt dat de oefenpop automatisch reageert op de 

prestaties van de student. 

 

- Algoritme 

Het algoritme is gebaseerd op de reanimatierichtlijnen. Het specificeert de aanbevolen 

waarden voor reanimatie. 

 

- Duur 

Selecteer de duur van de geplande sessie. 

 

- Pop 

Selecteer de oefenpop die voor de sessie wordt gebruikt. 

 

- Instructeur 

Selecteer de instructeur uit de lijst. 

 

- Trainingsmodus 

Selecteer de modus van de geplande sessie. 

 

- Studenten 

Selecteer studenten uit het vervolgkeuzemenu of voer hun namen in de tekstvelden in. 

 

Als alle instellingen zijn doorgevoerd, klikt u op de knop Afspelen om de Sessieweergave te 

starten. 

Opmerking. Is een sessie nog steeds actief of is deze niet afgesloten, dan kan er geen oefenpop 

worden geselecteerd.  

 

5.2 Sessieweergave 
De vensters voor Sessieweergave zijn onderverdeeld in 

meerdere functionele en informatieve velden, die hieronder 

worden beschreven. 

Opmerking:  De specifieke velden en functies zijn afhankelijk 

van het model oefenpop. 

5.2.1 Selectie oefenpop  
De knop geeft de naam van de oefenpop weer. Het pictogram 

dat vóór de oefenpop staat, geeft de status van de batterij 

weer: of de oefenpop wordt opgeladen dan wel of hij op de netstroom is aangesloten. 

Werkt u tegelijkertijd met meerdere oefenpoppen, dan kunt u op de knop Oefenpop klikken om 

over te schakelen naar de prestaties van de gekozen pop. 
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5.2.2 Functionele menu's  
In de functionele menu's kunt u tijdens een lopende sessie het gedrag van de oefenpop wijzigen 

en het scenario bijstellen. 

 

5.2.2.1 Geluidsmenu 

Met behulp van het geluidsmenu kunt u geluiden afspelen via de oefenpop. 

 Open het geluidsmenu door op de geluidsmenuknop te klikken. 

 Klik op de vervolgkeuzeknop om het gewenste geluid te selecteren. 

 Als u het geluid hebt geselecteerd, kunt u op de afspeelknop drukken om het 

geluid via de oefenpop af te spelen. 

 Klik op de pauzeknop om het geluid uit te zetten. 

 Met behulp van de knoppen "+" en "-" kunt u het volume van het afgespeelde 

geluid aanpassen.  

Het volume wordt automatisch gewijzigd. Het is niet nodig om opnieuw op de afspeelknop te 

klikken. 

Klik op de menuknop om het geluidsmenu te verbergen. 

Opmerking. De frequenties van de geluidsbestanden zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan de 

fysiologische waarden. Als de beademingsfrequentie handmatig wordt aangepast, is het 

afgespeelde geluid mogelijk niet afgestemd op de beademingsfrequentie. In dat geval moet het 

geluidsbestand met de juiste frequentie worden geselecteerd. 

5.2.2.2 ECG-menu 

Met behulp van het ECG-menu kunt u via de oefenpop ECG-geluiden afspelen of deze 

aanpassen. Open het ECG-menu door op de knop ECG-menu te klikken. 

Klik op de vervolgkeuzeknop om het gewenste ECG-signaal te selecteren. 

Als u het geluid hebt geselecteerd, kunt u op de afspeelknop drukken om het ECG-

signaal via de oefenpop af te spelen. 

Met behulp van de knoppen "+" en "-" kunt u het volume van het afgespeelde ECG-

signaal aanpassen.  

Opmerking. Als de frequentie wordt gewijzigd, kunnen bepaalde ECG-simulaties 

fysiologisch onjuist zijn. In dergelijke gevallen selecteert u het juiste ECG-signaal in het 

vervolgkeuzemenu (bv. Art. flutter). 

Defibrillatie/tempo: 

Indien gewenst kan het ECG-signaal na defibrillatie automatisch worden gewijzigd:  

 Selecteer het nieuwe ECG-signaal uit het vervolgkeuzemenu.  

 Activeer de verandering door op de afspeelknop te klikken. 

 Om de automatische wijziging van het ECG-signaal na defibrillatie/tempo te overschrijven, 

activeert u het keuzerondje van de selectie "geen defib effect". 

Puls in de halsslagader: 

Als er een ECG-signaal met een puls is geselecteerd, zal de oefenpop de puls automatisch 

genereren. 

Om dit te deactiveren, schakelt u het desbetreffende keuzerondje uit. 
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ECG-artefacten: 

In het systeem kunnen de artefacten "spiertremor" of "losse elektrode" aan het ECG-signaal 

worden toegevoegd. 

U kunt een artefact activeren/deactiveren door het desbetreffende keuzerondje in of uit te 

schakelen. 

 

Klik op de ECG-menuknop om het ECG-menu te verbergen. 

5.2.2.3 Menu voor wisselen gebruiker 

De Ambu Manikin Management Module evalueert de prestaties van de studenten tijdens 

de sessie. 

Om een individuele beoordeling voor elke student te krijgen, moet de instructeur de 

positie van de studenten tijdens de sessie wisselen: 

 Open het menu Gebruiker wisselen en klik op de wisselmenuknop. 

 Selecteer de 2 studenten die van positie moeten wisselen. 

 Activeer de wissel door op de afspeelknop te klikken. 

Klik op de wisselmenuknop om het menu voor het wisselen van studenten te verbergen. 

5.2.2.4 Menu met fysiologische parameters 

De oefenpop kan de fysiologische parameters tonen in de instructeursweergave, de 

weergavemodus of op de patiëntmonitor. 

De fysiologische parameters zijn gekoppeld aan het geselecteerde ECG. 

 Om de fysiologische waarden te wijzigen opent u het fysiologiemenu door op de 

menuknop te klikken. 

 Gebruik de knoppen "+" en "-" om de waarden te veranderen. 

Klik op de menuknop om het fysiologiemenu te verbergen. 

5.2.2.5 Sessie afspelen/pauzeren 

Klik op de afspeelknop om de sessie te starten. 

Klik op de pauzeknop om de sessie op pauze te zetten. 

5.2.2.6 Sessie afsluiten 

Klik op de afsluitknop om een sessie te annuleren, af te sluiten of te stoppen voordat de gekozen 

tijdsduur is bereikt. 

5.2.3 Prestatiegrafiek  
De prestatiegrafiek is een weergave van de prestaties die 

door de studenten worden geleverd. 

De bovenste grafiek toont de beademing, de middelste het 

ECG en de onderste grafiek de compressie.  

Als er een compressie met een onjuiste handpositie wordt uitgevoerd of sprake is van maaginflatie, 

verschijnt er in de grafieken een "X". 

Het weergavetype kan in de configuratie worden gewijzigd; zie paragraaf 5.7.1. 

Als er handmatig gebeurtenissen worden geselecteerd, is dit pictogram zichtbaar in de grafiek van 

de geselecteerde student. 
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De knoppen vooruit en achteruit kunnen worden gebruikt om door de grafieken te scrollen. 

5.2.4 Fysiologische waarden  
De geselecteerde fysiologische waarden worden getoond in het vak onder aan het scherm. 

Naast de fysiologische waarden worden de compressie- en beademingsfrequentie van de 

studenten in real-time weergegeven. 

5.2.5 Selectie gebeurtenis  
De instructeur kan in het systeem gebeurtenissen aan de 

sessie toevoegen die de oefenpop niet automatisch kan 

waarnemen. 

Om de gewenste gebeurtenis toe te voegen klikt u op de gebeurtenisknop voor de student die de 

actie heeft uitgevoerd. 

Klik op de scrollknop links of rechts om door de gebeurtenissen te bladeren. 

 

5.3 Toezichtsweergave 
Als er gelijktijdig met meerdere oefenpoppen wordt gewerkt, 

kunnen de prestaties op alle poppen via de 

toezichtsweergave worden gevolgd. 

Voor het doorvoeren van wijzigingen zoals beschreven in 

paragraaf 5.2: 

 Selecteer de vereiste poppen door op de oefenpop-

knoppen bovenin te klikken. 

 Klik op de betreffende functieknop. 

De wijzigingen worden automatisch doorgevoerd voor alle 

geselecteerde oefenpopen. 

 

5.4 Trainingsresultaten 
Na afloop van de sessie zijn de trainingsresultaten 

beschikbaar. 

De pagina trainingsresultaat biedt een overzicht van de geselecteerde sessie en de bereikte 

prestaties. 

De tabel geeft gedetailleerde gegevens over de prestaties van elke student weer. 

De resultaten kunnen worden afgedrukt, opgeslagen of verwijderd door op de betreffende knop te 

klikken. 

Opmerking. De waarden die in de trainingsresultaten zijn getoond, kunnen in de configuratie 

worden gewijzigd. Zie paragraaf 5.7.3. 

 

5.5 Trainingscursus 
Met een trainingscursus kan de instructeur vooraf een sessie configureren en voorbereiden om 

tijdens de training tijd te besparen. 
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In de trainingscursus worden alle parameters opgeslagen 

zodat de instructeur de sessie kan starten zonder verdere 

actie te ondernemen. 

Het aanmaken van een nieuwe cursus: 

 Klik op het toevoegtabblad. 

 Selecteer de trainingsparameters via het 

vervolgkeuzemenu. 

 Selecteer de studenten uit het vervolgkeuzemenu of 

vul namen in de tekstvelden in. 

 Klik op de knop "+" om een nieuwe trainingssessie aan te maken. 

 Klik op de opslaknop als alle namen zijn ingevoerd. 

 

De trainingscursus is nu beschikbaar op het overzichtstabblad en de sessies kunnen worden 

gestart door op de afspeelknop te klikken. 

 

U kunt een trainingscursus aanmaken zonder gebruik te maken van een oefenpop. Hiervoor kan er 

een csv-sjabloon uit de oefenpop worden geëxporteerd dat na het aanmaken van de cursus weer 

in de pop wordt geïmporteerd. 

Opmerking. Om een trainingscursus aan te maken zonder oefenpop, moeten de ID's van de 

verschillende parameters bekend zijn. Zie paragraaf 5.7.1 voor het weergeven van de ID's van alle 

parameters. 

 

5.6 Database 
De opzet van de databasesectie is voor elke cursusrecord gelijk. 

De overzichtspagina biedt een overzicht van de record die in de oefenpop is geladen. 

Op de toevoegpagina kunt u een nieuwe cursusrecord in de oefenpop laden of een bestaande 

aanpassen. 

Om een nieuwe cursusrecord toe te voegen: volg de aanwijzingen op het scherm en klik op de 

opslagknop als u klaar bent. 

Via de importpagina kan de oefenpop records van de pc of tablet importeren. 

Om een bestand in de oefenpop te importeren: 

 Klik op de bladerknop en selecteer het bestand op de pc of tablet.  

 Klik op de importeerknop om de record naar de oefenpop te uploaden. 

 

Via de exportpagina kunnen een of meer records naar de pc of tablet worden geëxporteerd. 

Om een bestand vanuit de oefenpop te exporteren: 

 Selecteer de record(s) die u wilt exporteren. 

 Klik op de exporteerknop.  

 Selecteer de map op de pc of tablet waarin u de record wilt opslaan. 
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5.6.1 Scenario 
Een scenario is een vooraf ingesteld algoritme dat zorgt dat de oefenpop automatisch reageert op 

de uitgevoerde handelingen. 

Een scenario bestaat uit de huidige status waarin de 

oefenpop werkt, een uit te voeren handeling en een 

toekomstige status waarnaar de pop na de handeling moet 

overschakelen. 

Om een nieuw scenario aan te maken moeten de volgende 

stappen worden uitgevoerd. 

1. Bereid het scenario voor en bepaal in welke volgorde 

de handelingen op de oefenpop moeten worden 

uitgevoerd. 

2. Voer de naam en beschrijving van het scenario in. 

3. Klik op de toevoegknop om een toestand in te voeren. 

4. Voer de naam van de toestand in, bv. “Start”. 

5. Selecteer de instelling voor deze toestand. 

6. Klik op de toevoegknop om de aangemaakte toestand 

aan het scenario toe te voegen. 

7. Maak vervolgens de resterende toestanden voor het 

scenario aan. 

8. Na voltooiing van alle toestanden voegt u de vereiste 

handelingen toe aan de afzonderlijke toestanden. 

9. Selecteer de eerste toestand en klik op de knop voor 

toevoegen van handelingen. 

10. Voer de naam van de handeling in om meer overzicht 

te kunnen houden. 

11. Selecteer de trigger (de handeling) uit het 

vervolgkeuzemenu en stel de triggerwaarde in. 

12. Selecteer tot slot de nieuwe toestand. 

13. Maak vervolgens de overige handelingen voor de 

verschillende toestanden aan. 

14. Selecteer tot slot de startdatum uit het 

vervolgkeuzemenu en klik op de opslagknop om het 

scenario naar de oefenpop te uploaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt een scenario aanmaken zonder gebruik te maken van een oefenpop. Hiervoor kan er een 

csv-sjabloon uit de oefenpop worden geëxporteerd dat na het aanmaken van het scenario weer in 

de pop wordt geïmporteerd. 
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Opmerking. Om een scenario aan te maken zonder de pop, moeten de ID's van de verschillende 

parameters bekend zijn. Zie paragraaf 5.7.1 voor het weergeven van de ID's van alle parameters. 

 

5.6.2 Algoritme 
Het algoritmetabblad vormt de basis voor de beoordeling omdat dit de correcte waarden van de uit 

te voeren handelingen bevat. 

De vooraf ingestelde algoritmes voldoen aan de meest recente reanimatierichtlijnen van 2015. 

Vul bij het aanmaken van nieuwe algoritmes de velden in en klik op de opslagknop. 

 

5.6.3 Modi 
Het tabblad Modus beschrijft het type training dat moet worden uitgevoerd en hoeveel studenten er 

aan de training meedoen. 

 

5.6.4 Sessies 
Het tabblad Sessies geeft een overzicht van de in de oefenpop opgeslagen sessies. 

De sessies kunnen opnieuw worden geopend om de prestaties in te zien. 

Opmerking: De inhoud van een opgeslagen sessie kan niet worden gewijzigd. 

5.6.5 Studenten 
Het studententabblad geeft een overzicht van de in de oefenpop opgeslagen studenten. 

Bij het toevoegen van een student aan de database kan worden aangegeven of de student ook 

een instructeur is. 

 

5.6.6 Gebeurtenissen 
Het gebeurtenissentabblad geeft een overzicht van de in de oefenpop opgeslagen gebeurtenissen. 

Bij het toevoegen of bewerken van een gebeurtenis kan worden geselecteerd welk pictogram er 

moet worden getoond. 

Is het gewenste pictogram niet beschikbaar, dan kan een nieuw pictogram in de oefenpop worden 

geüpload.  

Klik als u klaar bent op de opslagknop. 

Pictogrammen moeten de bestandsindeling PNG hebben, met de afmetingen 20x20 pixels. 

 

5.6.7 ECG 
Het tabblad ECG geeft een overzicht van de in de oefenpop opgeslagen ECG's. 

De sjabloon kan vanaf de oefenpoppen worden gedownload om een nieuw ECG-signaal aan te 

maken. 

De sjabloon bevat een beschrijving van de benodigde ingangen. 

In de sjabloon komt elke lijn overeen met 0,02 seconden. Elk gegevenspunt komt overeen met een 

ECG-signaalamplitude van 0,172 mV. 
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Bestaande ECG-signalen kunnen worden aangepast door het signaal uit de oefenpop te 

exporteren, het signaal te bewerken en het vervolgens weer in de pop te importeren. 

 

5.6.8 Geluid 
Het geluidstabblad biedt een overzicht van de geluiden die in de oefenpop zijn opgeslagen. 

Het is mogelijk om nieuwe geluiden naar de oefenpoppen te uploaden. 

Geluidsbestanden moeten de bestandsindeling WAV (8MHz, mono, 16-Bit, libsndfile: waveform 

audio, a-Law 8Bit PCM (ITU-T G.711)) hebben en mogen maximaal 3 MB groot zijn. 

 

5.7 Configuratie 
De indeling waarin informatie in een sessie wordt weergegeven, kan volgens individuele wensen 

worden geconfigureerd. 

 

Opmerking: De configuratie kan niet worden gewijzigd als de sessie op dit moment actief is.  

Sommige functies of knoppen zijn alleen beschikbaar op bepaalde modellen oefenpoppen. 

In deze sectie kan de netwerkconfiguratie niet worden gewijzigd. Raadpleeg hoofdstuk 8 voor het 

aanpassen van netwerkinstellingen. 

 

5.7.1 Display 
De displayweergave is het beeld dat de instructeur op de pc 

of tablet te zien krijgt. Deze kan op basis van individuele 

wensen worden ingesteld voor de weergave van relevante 

parameters. 

 

Schakel het betreffende keuzerondje in of uit om de instelling 

te wijzigen. 

 

Klik als u klaar bent op de opslagknop om de instellingen te bewaren. 

 

5.7.2 Weergavemodus 
De weergavemodus is een secundaire schermweergave die 

door studenten kan worden gebruikt, zoals beschreven in 

hoofdstuk 6. 

De instructeur kan selecteren of de weergave algemeen 

beschikbaar moet zijn en welke informatie er moet worden 

getoond. 

 

Schakel het betreffende keuzerondje in of uit om de instelling te wijzigen. 
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Klik als u klaar bent op de opslagknop om de instellingen te bewaren. 

 

5.7.3 Nabespreking 
De nabesprekingssectie toont alle parameters die ter 

evaluatie van de sessie kunnen worden getoond. 

De instructeur kan naar eigen inzicht selecteren welke 

parameters belangrijk zijn voor de evaluatie. 

Verder kan de instructeur de toleranties van het 

geselecteerde algoritme wijzigen, om nog beter in kaart te 

brengen in welke mate de prestaties van de aanbevolen 

waarden afwijken. 

Door het veranderen van de toleranties kan de kleur van de 

parameters in de nabesprekings-, staafdiagram- en 

belweergave worden veranderd. 

Schakel het betreffende keuzerondje in of uit om de instelling 

te wijzigen. 

 

Opmerking. Het wijzigen van de toleranties heeft geen invloed op de automatische beoordeling 

van de sessie.  

Klik als u klaar bent op de opslagknop om de instellingen te bewaren. 

 

5.7.4 Afdrukken 
De afdruksectie toont alle parameters die ter evaluatie van de sessie kunnen worden afgedrukt. 

De instructeur kan naar eigen inzicht selecteren welke parameters belangrijk zijn voor de evaluatie. 

Schakel het betreffende keuzerondje in of uit om de instelling te wijzigen. 

 

De instructeur kan ook de kop van de afdruk in- of uitschakelen. 

De afdruk kan van een persoonlijk logo worden voorzien. Het persoonlijke logo wordt dan in de 

linkerbovenhoek van het document afgedrukt. 

Voor het uploaden van een persoonlijk logo klikt u op de bladerknop en selecteert u het 

logobestand. 

Het logobestand moet de bestandsindeling PNG hebben, met de afmetingen 300x100 pixels. 

 

5.7.5 Opslag 
De afdruksectie geeft weer hoeveel geheugenruimte er in de oefenpop in gebruik is en hoeveel 

ruimte er nog vrij is. 

De oefenpoppen kunnen worden ingesteld op het gebruik van externe gegevensopslag. 
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De functie voor externe gegevensopslag is gebaseerd op het protocol WebDAV (Web-based 

Distributed Authoring and Versioning), waarvoor de oefenpop geschikt is. Om deze service te 

gebruiken moet er een WebDAV-serverapplicatie op de computer of service geïnstalleerd zijn. 

Opmerking: Het is zeer aan te bevelen om de installatie en configuratie van de WebDAV-server en 

de configuratie van de oefenpop uitsluitend uit te laten voeren door ervaren IT-personeel. Fouten 

in de installatie en configuratie van de server kunnen storingen in de oefenpop veroorzaken. 

Als de oefenpop na het selecteren van externe opslag niet kan worden geopend, is er sprake van 

foutieve instellingen in de oefenpoppen, de configuratie of de installatie van de server. In dat geval 

dient een harde reset worden uitgevoerd met de resetknop, zoals is beschreven in de 

gebruiksaanwijzing van de oefenpop. 

 

6 Weergavemodus 
In de weergavemodus kan de oefenpop vanaf een andere pc of tablet worden geopend, om de 

uitgevoerde handelingen te bekijken. 

Om de weergavemodus te openen: 

 Sluit de pc of tablet aan op hetzelfde netwerk als de oefenpop. 

 Open een internetbrowser (zie specificaties in paragraaf 2.2). 

 Voer in het adresveld van de internetbrowser "http://Ambu.login" in.  

Accepteert de internetbrowser "http://Ambu.login" niet, voer dan het IP-adres "192.168.1.1" 

in. 

 Klik op de weergavemodusknop om te starten. 

 Selecteer de oefenpop die u wilt openen. 

 Selecteer het grafiektype dat u wilt weergeven. 

 

6.1 Grafieken in de weergavemodus 
De weergavemodus kan worden ingesteld voor het weergeven van verschillende grafieken en 

schermen.  

In paragraaf 5.7.2. vindt u meer informatie over het instellen van de weergave. 

 

6.2 Lijndiagram: 
De lijndiagramweergave is een continu lijndiagram met de 

uitgevoerde beademingen en compressies. 

De beademing wordt in de bovenste grafiek getoond, terwijl 

de compressies in de onderste grafiek zichtbaar zijn. 

Als er een beademing met maaginflatie of een compressie 

met een onjuiste handpositie wordt uitgevoerd, verschijnt er 

in de grafieken een "X". 

De knoppen vooruit en achteruit kunnen worden gebruikt om 

door de grafieken te scrollen. 
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6.3 Staafdiagram: 
De staafdiagramweergave is een continu staafdiagram met 

de uitgevoerde beademingen en compressies. 

De beademing wordt in de bovenste grafiek getoond, terwijl 

de compressies in de onderste grafiek zichtbaar zijn. 

Als er een beademing met maaginflatie of een compressie 

met een onjuiste handpositie wordt uitgevoerd, verschijnt er 

in de grafieken een "X". 

De knoppen vooruit en achteruit kunnen worden gebruikt om 

door de grafieken te scrollen. 

 

6.4 Bellen:  
De bellenweergave geeft de beademingen en compressies 

als bellen weer. 

Beademingen worden links getoond, terwijl de compressies 

rechts te zien zijn. 

De bellen worden groen als de beademingen of compressies 

zijn uitgevoerd conform het geselecteerde algoritme. Voldoen 

de prestaties niet aan het betreffende algoritme, dan worden 

de bellen rood. 

De waarde in de bel geeft de uitgevoerde compressie/beademing weer. 

Als er een beademing met maaginflatie of een compressie met een onjuiste handpositie wordt 

uitgevoerd, verschijnt er een "X". 

 

6.5 Patiëntmonitor: 
In de patiëntmonitor worden de prestaties van de studenten 

weergegeven in de vorm van een gesimuleerde 

patiëntmonitor. 

De bovenste grafiek geeft het geselecteerde ECG weer, 

onderin zien we een capnografiecurve. 

Klik op de knop voor ecg met 12 afleidingen om een ecg met 

12 afleidingen weer te geven. 
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7 Zelftraining 
De zelftrainingsmodus wordt gebruikt voor instructeuronafhankelijke reanimatietrainingen voor één 

deelnemer.  

In de zelftrainingsmodus kan de student een reanimatietraining uitvoeren en krijgt hij of zij aan het 

eind van de sessie het resultaat te zien. 

De prestaties kunnen worden weergegeven in een lijn-, staaf- of bellendiagram. 

Raadpleeg paragraaf 8.4 voor het configureren van de zelftrainingsmodus. 

Opmerking: De zelftrainingsmodus is niet beschikbaar op het oefenpopmodel AmbuMan 

Advanced.  

 

Om de zelftrainingsmodus te openen: 

 Sluit de pc of tablet aan op hetzelfde netwerk als de oefenpop. 

 Open een internetbrowser (zie specificaties in paragraaf 2.2). 

 Voer in het adresveld van de internetbrowser "http://Ambu.login" in.  

Accepteert de internetbrowser "http://Ambu.login" niet, voer dan het IP-adres "192.168.1.1" 

in. 

 Klik op de zelftrainingsknop om te starten. 

 

De Ambu Manikin Management Module geeft nu het 

startscherm voor zelftraining weer. 

De student moet zijn of haar naam invoeren. 

Klik op Start om de training te starten. 

De student heeft nu 10 seconden om naar de oefenpop te 

gaan. 

Het systeem laat een aftelmenu zien tot de sessie begint. 

 

Na afloop van de sessie geeft de Ambu Manikin Management 

Module automatisch de trainingsresultaten weer. 

 

De student kan nu de eigen prestaties beoordelen. 

 

Na afloop van de sessie heeft de student de volgende opties: 
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Afdrukken: 

De student kan op de afdrukknop klikken om de resultaten af te drukken. 

Opslaan: 

Als de student de gegevens wil opslaan, moet hij of zij op de 

opslagknop klikken. 

Verwijderen: 

Door op de verwijderknop te klikken, kan de student de 

sessie afsluiten. 

Er wordt een waarschuwing getoond die moet worden 

bevestigd. 

Opmerking. Als een sessie is verwijderd, kunnen er geen 

gegevens worden opgeslagen. 

 

8 Configuratie oefenpop 
De algemene configuratie van de oefenpop kan volgens persoonlijke voorkeuren worden ingesteld. 

 

Volg de onderstaande stappen om de configuratie te starten: 

1. Schakel de oefenpop in. 

2. Breng met een netwerkkabel of draadloos (WLAN) een verbinding tot stand tussen uw pc of 

tablet en de oefenpop. 

Maak, als u gebruik maakt van WLAN, verbinding met het netwerk "AmbuW". Er is geen 

wachtwoord nodig.  

3. Open een internetbrowser (zie specificaties in paragraaf 2.2). 

4. Vul in het adresveld van de internetbrowser "http://Ambu.login/config" in.  

Accepteert de internetbrowser "http://Ambu.login" niet, vul dan het IP-adres "192.168.1.1" 

in. 

 

8.1 Overzicht 
Het overzicht toont de huidige netwerkconfiguratie van de 

oefenpop. 

Een gedetailleerde beschrijving van het doorvoeren van 

wijzigingen aan de instellingen vindt u in de paragrafen 8.2 – 

8.6. 
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8.2 Netwerkinstellingen 
De oefenpoppen kunnen met behulp van het TCP/IP protocol 

via LAN of WLAN worden aangemeld. 

Het is aan te bevelen om alleen ervaren IT-personeel toe te 

staan wijzigingen in de netwerkconfiguratie aan te brengen. 

Netwerkmodus: 

Afhankelijk van de netwerkinfrastructuur die u wilt gebruiken, 

kan de oefenpop worden ingesteld voor: 

- LAN, als de verbinding via een ethernetkabel tot stand 

wordt gebracht 

- WLAN, als de verbinding via een bestaand wifi-netwerk loopt 

- Toegangspunt, om met de oefenpop een draadloos toegangspunt aan te maken 

Selecteer, afhankelijk van de geselecteerde netwerkmodus, DHCP/DNS: 

- Server, als de oefenpop de IP-adressen moet toewijzen 

- Client, als de oefenpop het IP-adres moet ontvangen van een externe DHCP-server 

- Geen, als het IP-adres handmatig wordt toegewezen 

Is de oefenpop ingesteld op WLAN of Toegangspunt, kan de SSID worden geconfigureerd volgens 

de externe netwerkinstellingen of persoonlijke voorkeuren. 

Opmerking: Is het IP-adres of Domein gewijzigd, dan moet de domeinnaam die in het adresveld 

van de browser is ingevoerd, hierop worden afgestemd om toegang tot de oefenpop te krijgen. 

Klik als u gereed bent op de opslagknop om de instellingen te bewaren. 

 

8.2.1 Eén oefenpop 
Als u werkt in de modus voor één oefenpop, is het niet nodig om de standaardinstellingen te 

wijzigen. 

De oefenpop die met de pc of tablet is verbonden, moet als "Master"-pop worden ingesteld. 

8.2.2 Meerdere oefenpoppen 
Als u werkt in de modus voor meerdere oefenpoppen, is het nodig om de poppen voorafgaand aan 

de training in te stellen. 

De eerste oefenpop moet als "Master"-pop worden ingesteld. Deze oefenpop regelt de sessie en 

de gegevensstroom van alle overige verbonden poppen. In paragraaf 8.2 vindt u meer details over 

het instellen van de Master. 

In alle overige oefenpoppen moeten de volgende parameters worden ingesteld: 

- SSID, moet gelijk zijn aan de instelling op de "Master"-pop; zie paragraaf 8.2. 

- DHCP/DNS, moet als client worden ingesteld of moet handmatig worden toegewezen; zie 

paragraaf 8.2. 

- De oefenpoppen moeten als "slave"-pop worden ingesteld; zie paragraaf 8.5. 

Opmerking: Als het SSID of het IP-adresbereik op de "Slave"-poppen niet overeenkomen met de 

"Master"-pop, kan er geen verbinding tussen de oefenpoppen tot stand worden gebracht en zullen 

deze niet correct functioneren.  
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8.3 Introductiescherm 
In de introductieschermsectie kunt u de beschikbaarheid van 

de verschillende modi wijzigen, of het introductiescherm met 

een wachtwoord beschermen. 

 

Klik op de relevante deactiveringsknop om een van de 

weergaven uit te schakelen. 

 

Moeten de gecontroleerde sessie, de weergavemodus of de zelftraining worden beschermd, dan 

kan er een wachtwoord worden ingesteld. 

Opmerking: Als u het wachtwoord niet meer weet, kan de oefenpopconfiguratie niet worden 

geopend. In dat geval dient een harde reset worden uitgevoerd met de resetknop, zoals is 

beschreven in de gebruiksaanwijzing van de oefenpop. 

 

Klik als u klaar bent op de opslagknop om de instellingen te bewaren. 

 

8.4 Zelftraining 
In de zelftrainingssectie kan de oefenpop worden ingesteld 

op de zelftrainingsmodus. 

Selecteer de gewenste sessieparameters en klik op de 

opslagknop om de instellingen te bewaren. 

 

8.5 Systeem 
In de systeemsectie kunnen de volgende instellingen worden aangepast: 

 

Naam oefenpop: 

De naam van de oefenpop is de naam die wordt getoond om 

naar de gebruikte pop te verwijzen. 

De modus van de oefenpop kan worden gewijzigd om de pop 

in te stellen voor een sessie met één of met meerdere 

oefenpoppen. Meer informatie vindt u in paragrafen 8.2.1 en 

8.2.2. 

 

Wachtwoordbescherming: 

Als de popconfiguratie moet worden beschermd, dan kan er een wachtwoord worden ingesteld. 

Opmerking: Als u het wachtwoord niet meer weet, kan de oefenpopconfiguratie niet worden 

geopend. In dat geval dient een harde reset worden uitgevoerd met de resetknop, zoals is 

beschreven in de gebruiksaanwijzing van de oefenpop. 
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Batterijbesparing: 

Als de batterijbesparingsmodus is ingeschakeld, wordt de oefenpop na 30 minuten uitgeschakeld 

als er geen actieve sessie is. 

 

Taal: 

Klip op het vervolgkeuzemenu en selecteer de gewenste taal om de taal van de 

gebruikersinterface te wijzigen. 

Is de gewenste taal niet beschikbaar, dan kan er een nieuw taalbestand in de oefenpop worden 

geladen; zie paragraaf 8.6. 

 

Klik als u gereed bent op de opslagknop om de instellingen te bewaren. 

 

8.6 Administratie 
In de administratiesectie kunnen andere talen worden 

geüpload dan wel een systeemupdate of een software-reset 

worden uitgevoerd. 

Klik op de bladerknop en selecteer het nieuwe taalbestand 

dat u wilt uploaden. Klik op de uploadknop om het bestand 

naar de oefenpop te uploaden. 

Als er een nieuw taalbestand moet worden aangemaakt, kan 

er een sjabloon vanuit de oefenpop worden gedownload. 

Klik op de bladerknop en selecteer het systeemupdatebestand dat u wilt uploaden. Klik op de 

uploadknop om het bestand naar de oefenpop te uploaden. 

Klik op de resetknop om een software-reset uit te voeren. 
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