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2 INVOERING 
Dank u voor uw aankoop van de Corsano CardioWatch 287-2. Corsano CardioWatch 287-
2 analyseert niet alleen uw hartslag, maar ook uw hartritme, zuurstofsaturatie, 
ademhalingsfrequentie, ECG, temperatuur en activiteit - eenvoudig en op elk moment. De 
armband is gevalideerd in klinische onderzoeken en maakt screening op onregelmatige 
hartslagen (bijv. extrasystolen) en de aanwezigheid van absolute aritmie met verdenking 
op atriumfibrilleren (AF) mogelijk. Onregelmatige hartslagen (bijv. extrasystolen) en 
atriumfibrilleren kunnen echter alleen volgens de richtlijnen worden vastgesteld met een 
ECG van de thoraxwand, meestal uitgevoerd door cardiologen. 
Als u zich onwel voelt of andere verontrustende symptomen ervaart, zoek dan onmiddellijk 
medisch advies. 
 

3 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Deze handleiding geeft u belangrijke informatie over de Corsano CardioWatch 287-2 
armband. LEES en BEGRIJP alle veiligheids- en bedieningsinstructies om een veilig en 
correct gebruik van deze armband te garanderen. Als u deze instructies niet begrijpt of 
vragen heeft, neem dan contact op met support@corsano.com voordat u deze armband 
probeert te gebruiken. Raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw eigen 
hartslag. 

3.1 Beoogd gebruik 

Het CardioWatch 287-2-systeem is bedoeld voor herbruikbare, mobiele en centrale 
fysiologische patiëntbewaking aan het bed van volwassen patiënten in professionele 
zorginstellingen, zoals ziekenhuizen of geschoolde verpleeginstellingen, of hun eigen huis. 
Het is bedoeld voor het monitoren van patiënten door getrainde beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. 

Het CardioWatch 287-2-systeem is bedoeld voor visuele en hoorbare fysiologische 
alarmen met meerdere parameters. 

Het CardioWatch 287-2-systeem is bedoeld voor temperatuurbewaking van de patiënt. 

Het CardioWatch 287-2-systeem is bedoeld voor continue bewaking van de volgende 
indices bij volwassenen: 

• Hartslag 
• Zuurstofsaturatie 
• Ademhalingsritme 
• Temperatuur 
• Beweging 

Het CardioWatch 287-2-systeem is bedoeld voor intermitterende of steekproefsgewijze 
controle bij volwassenen van: 

• Niet-invasieve bloeddruk 
• Gewicht 
• ECG 

Het CardioWatch 287-2-systeem is niet bedoeld voor gebruik in intensieve omgevingen, 
zoals intensive care-afdelingen of operatiekamers. 
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Het CardioWatch 287-2-systeem is niet bedoeld voor gebruik bij acuut zieke hartpatiënten 
die mogelijk levensbedreigende aritmieën kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld zeer snel 
atriumfibrilleren. Voor deze patiënten moeten ze worden gecontroleerd met behulp van 
een apparaat met continu ECG. Het CardioWatch 287-2-systeem is geen vervanging voor 
een ECG-monitor. 

Het CardioWatch 287-2-systeem is niet bedoeld voor SpO2-bewaking bij veel beweging of 
lage perfusie. 

3.2 Ontvangst en inspectie 

Haal deze armband en andere onderdelen uit de verpakking en controleer op 
beschadigingen. Als deze armband of andere componenten beschadigd zijn, NIET 
GEBRUIKEN en contact opnemen metsupport@corsano.com  
 
Lees de belangrijke veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing voordat u deze 
armband gebruikt. 
Volg deze handleiding zorgvuldig voor uw veiligheid. 
 
Bewaar voor toekomstig gebruik. RAADPLEEG MET UW ARTS voor specifieke informatie 
over uw eigen hartslag. 
 

• Gebruik deze armband NIET bij baby's, peuters, kinderen of personen die zich niet 
kunnen uiten. 
 

• Pas medicatie NIET aan op basis van metingen van deze armband. Neem medicijnen 
zoals voorgeschreven door uw arts. ALLEEN een arts is gekwalificeerd om hoge of 
onregelmatige hartslagen te diagnosticeren en te behandelen. 
 

• Gebruik deze armband NIET aan een gewonde arm of een arm die onder medische 
behandeling is. 
 

• Gebruik deze armband NIET in gebieden met hoogfrequente (HF) chirurgische 
apparatuur, magnetische resonantie beeldvorming (MRI) apparatuur, 
computertomografie (CT) scanners. Dit kan resulteren in een onjuiste werking van de 
armband en/of een onnauwkeurige meting veroorzaken. 
 

• Maak GEEN opnamen in de buurt van sterke elektromagnetische velden (bijv. 
elektromagnetische antidiefstalsystemen, metaaldetectoren). 

 

• Gebruik deze armband NIET in zuurstofrijke omgevingen of in de buurt van 
ontvlambaar gas. 

 

• Het apparaat is bedoeld om om de pols te worden gedragen (links of rechts), NIET op 
andere delen van het lichaam gebruiken. 
 

• Raadpleeg uw arts voordat u deze armband gebruikt als u veelvoorkomende 
aritmieën heeft, zoals atriale of ventriculaire premature slagen of atriale fibrillatie; 
arteriële sclerose; slechte perfusie; suikerziekte; zwangerschap; pre-eclampsie of 
nierziekte. MERK OP dat al deze omstandigheden, naast beweging, beven of rillingen 
van de patiënt, de meetwaarde kunnen beïnvloeden. 
 

mailto:support@corsano.com
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• NOOIT een diagnose stellen of uzelf behandelen op basis van uw metingen. Overleg 
ALTIJD met uw arts. 
 

• Houd de oplaadkabel uit de buurt van baby's, peuters of kinderen om verwurging te 
voorkomen. 
 

• Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken bij 
inslikken door zuigelingen, peuters of kinderen. 

• De individuele verpakking bevat belangrijke informatie, deze mag niet worden 
weggegooid. 

3.3 Dataoverdracht 

Dit product zendt radiofrequenties (RF) uit in de 2,4 GHz-band. Gebruik dit product NIET 
op locaties waar RF beperkt is, zoals in een vliegtuig of in ziekenhuizen. Schakel de 
Bluetooth®-functie in deze armband uit en verwijder de batterijen en/of ontkoppel de 
oplader in gebieden met RF-beperkingen. Raadpleeg de documentatie over het Bluetooth-
gebruik door de FCC voor meer informatie over mogelijke beperkingen. 

3.4 Behandeling en gebruik 

• Stop met het gebruik van deze armband en raadpleeg uw arts als u huidirritatie of 
ongemak ervaart. 
 

• Raadpleeg uw arts voordat u deze armband gebruikt op een arm waar intravasculaire 
toegang of therapie, of een arterio-veneuze (AV) shunt aanwezig is vanwege tijdelijke 
verstoring van de bloedstroom, wat kan leiden tot letsel. 
 

• Raadpleeg uw arts voordat u deze armband gebruikt als u ernstige 
bloedstroomproblemen of bloedstoornissen heeft. 
 

• Gebruik deze armband NIET voor andere doeleinden dan het meten van hartslagen. 
 

• Zorg er tijdens de meting voor dat er geen mobiel apparaat of ander elektrisch 
apparaat dat elektromagnetische velden uitzendt zich binnen 30 cm van deze 
armband bevindt. Dit kan resulteren in een onjuiste werking van de armband en/of 
een onnauwkeurige meting veroorzaken. 
 

• Demonteer of probeer deze armband of andere onderdelen NIET te repareren. Dit 
kan een onnauwkeurige meting veroorzaken. 
 

• Laat deze armband NIET vallen en stel hem NIET bloot aan sterke schokken of 
trillingen. 
 

• Gebruik deze armband NIET tegelijkertijd met andere medische elektrische (ME) 
apparatuur. Dit kan resulteren in een onjuiste werking van de armband en/of een 
onnauwkeurige meting veroorzaken. 
 

• Zorg ervoor dat deze armband is geacclimatiseerd op kamertemperatuur voordat u 
een meting uitvoert. Het uitvoeren van een meting na een extreme 
temperatuurverandering kan leiden tot een onnauwkeurige meting. 
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• Zorg ervoor dat de armband goed om de pols is afgesteld voor de beste prestaties 
van de hartslagsensor, en niet te strak om huidletsel te voorkomen 
 

3.5 Behandeling en gebruik van de oplader 

• GEBRUIK de laadkabel met een CE-gemarkeerde adapter met de volgende 
kenmerken: 

o Ingangsspanning: 100/240 V - 50 hz 60 hz 
o Uitgangsspanning: DC 5V (+-5%) 
o Maximale stroom: 500 mA 

 

• Gebruik de oplader NIET als deze armband of de oplaadkabel beschadigd is. Als 
deze armband of de kabel beschadigd is, trek dan onmiddellijk de oplader uit het 
stopcontact. 
 

• Steek de oplader in het juiste USB-stopcontact. NIET gebruiken in een stekker met 
meerdere stopcontacten. 
 

• Sluit de oplader NOOIT met natte handen aan of trek de stekker uit het 
stopcontact. 
 

• De oplader NIET demonteren of proberen te repareren. 
 

• Steek de USB-stekker aan het uiteinde van de oplader volledig in het USB-
stopcontact. 
 

• Wanneer u de oplader uit het stopcontact haalt, moet u ervoor zorgen dat u deze 
veilig uit het USB-stopcontact trekt. NIET aan de oplaadkabel trekken. 
 

• Bij het hanteren van de laadkabel: 
 

Beschadig het NIET. Breek het niet. 
Knoei er NIET mee. 
Buig of trek er NIET met kracht aan. Draai het NIET. 
Gebruik het NIET als het in een bundel is verzameld. Knijp er NIET in. 
Plaats het NIET onder zware voorwerpen. 
 

• Veeg eventueel stof van de oplader. 
 

• Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is. 
 

• Koppel de oplader los voordat u deze armband schoonmaakt. 

3.6 Waarschuwingen 

Ongeacht de meting die met dit apparaat is gedaan, moet u onmiddellijk uw arts 
raadplegen wanneer u symptomen ervaart die op een ziekte kunnen duiden, zoals pijn op 
de borst, druk, beklemd gevoel, enz. 
 
U kunt een hartritmestoornis of een andere ziekte ervaren, zelfs als u geen melding van 
de APP ontvangt. U dient uw behandelaar op de hoogte te stellen van elke verandering in 
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uw gezondheidstoestand. 
 
Als zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot het hulpmiddel, moet dit worden 
gemeld aan de fabrikant en het bevoegd gezag. 
 

3.7 Restrisico's 

In zeldzame gevallen kan het apparaat aritmie detecteren terwijl u geen hartproblemen 
heeft gehad. U dient contact op te nemen met uw behandelaar om een diagnostische 
bevestiging te krijgen. 
 

3.8 Klinisch voordeel 

De CardioWatch 287 biedt een niet-invasieve en comfortabele oplossing voor het continu 
en nauwkeurig bewaken van vitale functies en maakt offline analyse en screening van 
hartritmestoornissen (bijvoorbeeld AFib) door mediale toepassingen van derden mogelijk. 
 

3.9 Reiniging en levensduur 

Gebruik een pluisvrije doek die is bevochtigd met warm water om de behuizing en de 
behuizing van uw apparaat schoon te maken. 
 
Gebruik warm water en hypoallergene zeep om de band schoon te maken. Droog de 
polsband af met een zachte doek. 
Het is niet nodig om het apparaat te steriliseren. 
 
De Smartwatch is een elektronischeapparaat met oplaadbare batterij. De verwachte 
levensduur is 5 jaar. 
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4 SYMBOLEN 
 
Deze gebruiksaanwijzing bevat de volgende symbolen (kleur en maat kunnen 
variëren): 

Symbool Betekenis 

 

1912 

Deze stand-alone software is een medisch hulpmiddel dat is 
geclassificeerd als risicocategorie IIa, in overeenstemming met regel 10 
van EU-richtlijn 93/42/EEG, laatstelijk gewijzigd door 2007/47/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007. 

  

 
Geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan: 

  

Waarschuwing 

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor 
belangrijke informatie zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. 
Een waarschuwing heeft altijd met veiligheid te maken. 

  

Opmerking 

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen 

 

Toegepast onderdeel 
Toegepast onderdeel TYPE BF (IEC 60417-5333) 

  

Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische 
hulpmiddel: 

geïdentificeerd worden 

  

Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch 
hulpmiddel kan worden geïdentificeerd 

 

CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de toepasselijke 
regelgeving van de Europese Unie 

  

FCC-markering geeft het elektronische apparaat aan dat in de Verenigde 
Staten wordt verkocht, is gecertificeerd en de elektromagnetische 
interferentie van het apparaat valt onder de limieten die zijn goedgekeurd 
door de Federal Communications Commission 

 

  

Geeft aan dat een product niet op een stortplaats mag worden gestort; de 
zwarte balk geeft aan dat de apparatuur na 2005 is geproduceerd 

 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/boekje. 

 

Het draagbare apparaat genereert geen alarmen. 
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Alleen op recept. 

5 INHOUD / PRODUCT OMVAT 

 
Figuur1-Armband (CS-287-1B) 

 
Figuur2- Oplader (CS-287CH-1) 

 
Figuur3- Instructiehandleiding (CS-287IFUEN-1) 

 
 

  
 

OPMERKING: Volg de gebruiksaanwijzing. 
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6 KEN UW ARMBAND 
 

6.1 Achterkant en zijkant van de armband 

 
(A) Groene LED 
(B) Oranje LED 
(C) Blauwe LED 

 

Figuur4– Vooraanzicht van armband 

 

6.2 Achterkant en onderkant van de armband 

 
(D) Elektroden voor ECG 
(E) PPG-sensor 
(F) Laadcontacten 
(G) Magneten voor het vasthouden van de laadkabel 

 

Figuur5– Achteraanzicht van armband 
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6.3 De armband opladen 

 
Figuur6– Oplaadweergave 

 
Bevestig de oplaadkabel aan de achterkant van de armband. De magneten trekken de 
oplaadkop naar de armband. 
 
De magneten klikken de oplader op zijn plaats. De LED gaat branden om aan te geven 
dat het opladen is begonnen. 
Tijdens het opladen voert de armband geen metingen uit. 
 
De polariteit van de magneten in de armband en de oplader zorgt ervoor dat de contacten 
van de oplader op één lijn liggen. 
 

 
Figuur7– Armband zijaanzicht 

LED Patroon Staat 

Groen (A) Knipperend Armband opladen 

Groen (A) AAN 
Armband volledig 
opgeladen (wanneer op 
oplader) 

Groen (A) UIT Armband niet op oplader 



 
 

Per 2022-11-17 Ι Revisiestatus: 12                  

 
 

12 

  

Oranje (B) 
Knippert 
gedurende 5 sec 

Armband start een 
Bluetooth Low Energy-
verbinding 

Oranje (B) 
AAN gedurende 5 
seconden 

Armband verbonden met 
een smartphone 

Blauw (C) AAN 
Armband voert een ECG-
meting uit 

 
Wanneer de armband het einde van zijn batterij-autonomie nadert, krijgt de gebruiker een 
melding via de mobiele APP (20% resterend). 
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7 UW ARMBAND MET EEN SLIM APPARAAT GEBRUIKEN 
 

7.1 Download en installeer de gratis app "CORSANO" op uw smartapparaat. 

    

 

7.2 Eerste gebruik 
 

Selecteer Aanmelden (2) om uw account aan te maken. Als je een account hebt, selecteer 
Aanmelden (1) 

 
 

 

 
  

  
 1  2 
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Aanmelden 

 
 

 
Vul uw e-mailadres, voornaam en achternaam in. Ga akkoord met de servicevoorwaarden 
en het privacybeleid. Druk op de knop Aanmelden 
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U ontvangt een e-mail met een link naar de bevestigingspagina. Vul uw wachtwoord in en 
bevestig het wachtwoord. Als u klaar bent, drukt u op de knop Doorgaan. 
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Een wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten, minimaal één letter a, b, c…, minimaal 
één cijfer en zowel hoofdletters als kleine letters. 
 
Wachtwoord mag NIET alleen cijfers of opeenvolgende tekens bevatten 
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Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u zich aanmelden: 
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7.3 Uw armband koppelen met een smartapparaat 

7.3.1 Koppelen met de armband 287-2B 
 

Bij de eerste aanmelding wordt de gebruiker gevraagd om een armband te koppelen, volg 
de instructies: 

  

Selecteer eerst "287-2B" in de lijst: 
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Druk op de pusher, de oranje LED knippert, de armband wacht op koppeling. 
 

 
 

 

Druk op de knop in de app om het 
koppelen te starten. 

Nadat de knop is ingedrukt, zoekt de 
app naar de armband 
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Zodra het apparaat is gevonden, 
bevestigt u de koppeling door op 
"Koppelen" te drukken. Na een 
succesvolle koppeling zal de armband 
de oranje LED gedurende 10 seconden 
oplichten en vervolgens UIT schakelen. 

 
De app is dan klaar voor gebruik. 

 
Figuur8- APP-koppeling, voltooid 

 
Wanneer uw armband succesvol is verbonden met uw smartapparaat, verschijnt het 
groene "V"-symbool onder Instellingen. Ook wordt de tijd van de laatste synchronisatie 
weergegeven. 
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7.4 Problemen met de Bluetooth-verbinding oplossen 

 
Als de verbinding tussen de armband en de app wordt verbroken, verschijnt er een rode 
"X": 
 

 
 
Klik op de knop Maak opnieuw verbinding en volg de instructies: 
 

1. Zorg dat je telefoon in de buurt is 
2. Controleer of het horloge is opgeladen 
3. Controleer of GPS is ingeschakeld (alleen Android) 
4. Sluit de app op je telefoon geforceerd af 
5. Zet de Bluetooth van je telefoon uit en weer aan 
6. Open de app opnieuw 

  
Als deze stappen niet opnieuw verbinding hebben gemaakt, gaat u verder: 
 

1. Schakel uw telefoon uit (niet opnieuw opstarten; zet de telefoon volledig uit en weer 
aan). Hiermee wordt het Bluetooth-systeem in de telefoon volledig gereset 

2. Zet je telefoon weer aan 
3. Open de app opnieuw 

 
Als geen van de bovenstaande punten niet is opgelost, moet u uw armband opnieuw 
koppelen: 
 

1. Ga naar horloge-instellingen: Oude koppeling verwijderen/opschonen 
2. Ga naar Bluetooth-instellingen, zoek 287, 286, 284 > Klik op Apparaat 

vergeten/Ontkoppelen 
3. Sluit de app op je telefoon geforceerd af 
4. Open de app opnieuw 
5. Druk op de (+) in het horlogepictogram in de rechterbovenhoek 
6. Volg de koppelingsinstructies 
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7.5 Problemen met de cloudverbinding oplossen 

 
Als de verbinding tussen de app en de cloud wegvalt, verschijnt er een rode "X": 
 

 
 
Klik op de knop Maak opnieuw verbinding en volg de instructies: 
 

1. Zorg ervoor dat je telefoon is verbonden met internet 
2. Sluit de app op je telefoon geforceerd af 
3. Schakel de vliegtuigmodus van je telefoon uit en weer in 
4. Open de app opnieuw 

 
Als deze stappen niet opnieuw verbinding hebben gemaakt, gaat u verder: 
 

1. Schakel uw telefoon uit (niet opnieuw opstarten; zet de telefoon volledig uit en weer 
aan). Hiermee wordt je telefoon volledig gereset 

2. Zet je telefoon weer aan 
3. Open de app opnieuw 

  
Als geen van de bovenstaande punten niet is opgelost, moet u uitloggen en opnieuw 
inloggen op de cloud: 
 

1. Ga naar profielinstellingen en log uit 
2. Sluit de app op je telefoon geforceerd af 
3. Open de app opnieuw 
4. Voer gebruiker en wachtwoord in 
5. Instructies volgen 
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8 PATIENTEN OPNEMEN 
 
 
 

  
Klik op "Nieuwe patiënt" Klik op "Sessie starten" 

 
Verwijder tijdens de meting de app niet uit multitasking. Het scherm van de telefoon kan 
worden vergrendeld. Houd tijdens het meten een internetverbinding op de telefoon. Houd 
de telefoon bij het meten dicht bij de armband (maximaal enkele meters). 
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U kunt deze stappen opnieuw starten om andere patiënten op te nemen. 
 
Bevestig het stoppen van de meting door op “Ja” te klikken: 

 
  

  
 
Wanneer u de meting wilt stoppen, klikt u 
op “Stop Meting” 

 
De app stopt de meting en 
synchroniseert de resterende gegevens 
in het apparaat. 
 
Klik op "Gereed" 
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9 NIET-MEDISCHE INFORMATIE 
 
De CORSANO-app biedt niet-medische informatie zoals Activiteit: 
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Slaap: 

 
 
 

  



 
 

Per 2022-11-17 Ι Revisiestatus: 12                  

 
 

27 

  

Hartslag: 
 

 
 
ECG: 
 
Start de meting vanuit de APP om een ECG op te nemen: 

• Tik op "Nieuwe patiënt" 

• Tik op "Begin 2 min. ECG-meting” 

• Aan het einde van de meting zijn die gegevens beschikbaar in de cloud 
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De CardioWatch 287-2B is niet bedoeld voor baby's die minder dan 10 kg wegen. 

De CardioWatch 287-2B kan geen pacemakerpulsen weergeven. 

De hartslag van ECG wordt berekend door het aantal R-pieken in 6 seconden te tellen en 
te vermenigvuldigen met 10. 

Een pauze in het ECG wordt bepaald wanneer de basislijn gestabiliseerd is en er 
gedurende meer dan 3 seconden geen R-piek is. 

De CardioWatch 287-2B kan ST-segmentverschuivingen meten: 

• Analyse wordt uitgevoerd op de enkele lead 

• Geen door de operator selecteerbare detectiecriteria 

• Informatie wordt aflevering voor aflevering weergegeven 

• Hartslag en verplaatsing worden voor elke aflevering gerapporteerd 
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10 ALARMEN IN PORTAL 

De CORSANO TRIALS-app verzamelt statistieken van het apparaat en synchroniseert 
met de cloud. Wanneer aan de alarmvoorwaarden wordt voldaan, worden de gegevens 
gemarkeerd op de pagina met patiëntenoverzichten, die beschikbaar zijn voor de artsen 
om de patiënten te controleren. 

De vertraging bij het genereren van alarmen is afhankelijk van de synchronisatietijd van 
de apparaatgegevens met de cloud. Wanneer de verbinding van het apparaat tot aan de 
cloud behouden blijft, kan dit tot 10 minuten duren. De gegevens en alarmindicatie zijn 
voor de arts beschikbaar op het Corsano-portaal. 

 

Op het portaal kunnen de artsen de voorwaarden voor alarmniveaus definiëren. De 
vertraging om de alarmconditie te activeren is afhankelijk van de synchronisatietijd van de 
gegevensverzamelingsketen en kan oplopen tot 10 minuten. Meer als de 
datatransmissieverbinding verbroken is. 

Alarmlimieten kunnen worden gedefinieerd voor de volgende meetwaarden: 

• Hartslag 

• Temperatuur 

• Ademhalingsfrequentie 

• SpO2  

Let op: De alarmen zijn informatie waarmee de artsen kunnen zien of de meetwaarden 
binnen een vooraf gedefinieerd bereik liggen. Het systeem is niet bedoeld voor gebruik in 
omgevingen met een hoge acuutheidsgraad waar de toestand van de patiënt 
onmiddellijke actie vereist. 
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Let op: het extreem instellen van de grenswaarden kan het alarmsysteem onbruikbaar 
maken. 

 
Alarmen en geluidssignalen worden weergegeven volgens het prioriteitsniveau: 

• Hoge prioriteit: rood 
 
Het instellen van de alarmlimieten is beveiligd met een wachtwoord. Alleen 
verantwoordelijke personen kunnen aanpassen. 
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11 GEZONDHEIDSAPP EN GOOGLE FIT INTEGRATIE 
 
De CORSANO-app is geïntegreerd met de apps Apple Health en Google Fit. Gegevens 
over uw activiteiten en vitale functies helpen ons u maandelijks een (premium) persoonlijk 
rapport te verstrekken. Je hebt de mogelijkheid om de integratie binnen de Apple Health- 
en Google Fit-apps uit te schakelen; dit zal echter de beschikbare informatie in uw 
persoonlijke rapport beperken. De CORSANO-app deelt de volgende informatie met de 
Apple Health- en Google Fit-app: 
 
• Hartslag 
• Bloeddruk 
• Hoogte 
• Gewicht 
 
De CORSANO-app verzamelt de volgende stukjes informatie uit de Apple Health- en 
Google Fit-apps: 
 
• Actieve energie 
• Bloed glucose 
• Diastolische bloeddruk 
• Vluchten beklommen 
• Hartslag 
• Hoogte 
• Zuurstofsaturatie 
• Rustende energie 
• Slaapanalyse 
• Stappen 
• Systolische bloeddruk 
• Lopen + hardloopafstand 
• Gewicht 
• Trainingen 
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12 KLINISCHE PRESTATIES 

 

 

Definitie Eenheid Bereik Acquisiti
etijd 

Bijwerkingsonder
breking 

Nauwkeurighei
d* 

Hartslag* Aantal 
hartslagen 
per minuut 

slagen/minuut 
(bpm) 

30-220 5-10 
seconden 

1 seconde HR is ±4 bpm 
MAD, ±5% 
MARD (in rust) 

RR-interval Verstreken 
tijd tussen 
twee 
opeenvolgen
de 
hartslagen 

msec 300-
2000 
ms 

5-10 
seconden 

1 seconde RR-interval ±50 
ms MAD, ±5% 
MARD (in rust) 

Hartslagvariabili
teit 

Beat to beat 
(RR-interval) 
variaties 

msec 0-200 
ms 

5-10 
seconden 

1 seconde HRV ±10 ms 
MAD, ±5% 
MARD (in rust) 

Ademhalingsrit
me 

Aantal 
ademhalinge
n 
(inademing - 
uitademings
cycli) per 
minuut 

ademhalingen/
minuut (brpm) 

5-45 
bpm 

20-30 
seconden 

1 seconde Ademhalingsfreq
uentie ±1 bprm 
MAD, ±5% 
MARD (in rust) 

Slaapstadia Detectie van 
specifieke 
slaapstadia 
& slaap HR 

wakker, lichte 
slaap, diepe 
slaap, REM 

slaapf
ase 

aan het 
einde van 
de hele 
slaap 

1 minuut Slaapfase ±10 % 
MAD 

Slaapscore Slaapprestat
ies en 
slaapconsist
entie met 
gelijk 
gewicht 

% 0-
100% 

10 
seconden 

1 seconde Slaapscore ±5 % 
MAD 

SpO2* Functionele 
zuurstofsatu
ratie 

% saturatie 70-
100% 

1 minuut 1 seconde ±4% RMSE 
(excl. beweging 
en lage perfusie) 

Lichaamstempe
ratuur 

Temperatuur 
van het 
lichaam op 
de 
meetplaats 

Graden Celsius 35-
45°C 

30 
minuten 

1 minuut +/- 0,3°C 

 

* OPMERKINGEN: 

MAD=Gemiddeld absoluut verschil, MARD=Gemiddeld absoluut relatief verschil, RMSE=Root Mean 
Square Error 

Omdat de CardioWatch287-2-metingen statistisch zijn verdeeld, zijn er slechts ongeveer tweeikkan 

worden verwacht dat een derde van de metingen binnen Arms valt van de waarde gemeten door een 
co-oximeter. 

SpO2 wordt berekend over een periode van 30 seconden en elke seconde bijgewerkt. 

Hartslag- en SpO2-metingen kunnen vanwege de synchronisatievertraging niet als actuele gegevens 
worden beschouwd. De synchronisatie duurt meestal minder dan 1 minuut naar de APP, maar het 
kan meer dan 10 minuten duren voordat deze in de cloud verschijnt. 

Hartslag- en SpO2-alarmen kunnen vertraagd zijn en zijn niet bedoeld voor acute aandoeningen 
zoals ICU's of ernstige pathologieën. 

Hartslag en SpO2 zijn niet genormaliseerd. Ze worden gemeten met kwaliteitsfactor. Wanneer de 
waarden mogelijk onjuist zijn, worden ze niet weergegeven. In dit geval kunnen er hiaten in de plots 
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ontstaan. 

Hartslag en SpO2 werden klinisch gevalideerd bij volwassenen met geïnformeerde toestemming. 
Functionele testers kunnen niet worden gebruikt om de nauwkeurigheid te beoordelen. 
Gemodificeerde Bland Altmann-plots kunnen op verzoek aan een beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg worden verstrekt. 

 

De pulsoximeter meet het hartslagsignaal en berekent een 
kwaliteitsfactor. Als het geen goede meting kan uitvoeren, kan 
het geen hartslagwaarde weergeven en wordt er een stippellijn 
weergegeven op de hartslaggrafiek. 

 

De werking van de pulsoximeter kan ook worden gecontroleerd 
met behulp van een simulatorapparaat (zoals bijvoorbeeld de 
WhaleTeq HRS200). 

1. Plaats het CardioWatch 287-2B-apparaat op het 
simulatorapparaat 

2. Selecteer de simulatie hartslag (70 bpm bijvoorbeeld) 

3. Lees de waarde af in de Corsano Trials APP, op de 
hartslaggrafiek, “LAST BPM”. (De fout moet kleiner zijn 
dan ±1 bpm) 
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13 SPECIFICATIE 
 

Minimale vereisten voor besturingssystemen voor mobiele apparaten: 

• iO 12.2 of hoger 
• Android 8.0 of hoger  

Eigenschappen PPG-sensor* 

PPG .................................................................................................. Rood, IR, Groen 

PPG LED/fotodiode nummer ........................................................... 7/2 

PPG LED's Piekgolflengte .................................................................. 500-900 nm 

PPG LED's maximale stroom .............................................................. 128 mA 

PPG-bemonsteringsresolutie .............................................................. 20 bits 

Stralingsintensiteit 525nm* ................................................................. 47mW/sr 

Stralingsintensiteit 660nm* ................................................................. 44mW/sr 

Stralingsintensiteit 880nm* ................................................................. 35mW/sr 

 Kenmerken bewegingssensor 

Type .................................................................................................. 3-assig 

Acquisitie geluid ................................................................................. 1,3 mg-RMS 

Sensorbereik...................................................................................... ±16 g volledige schaal 

Data-acquisitie 

PPG-samplefrequentie ....................................................................... 32 Hz 

Bewegingsbemonsteringsfrequentie .................................................... 32 Hz 

Grootte van flashgeheugen ................................................................. 256 Mbit 

Opnemen ........................................................................................... continu 

ECG 

Bemonsteringsfrequentie: ................................................................... 256 Hz 

Bandbreedte ...................................................................................... 0,05 - 55 Hz 

Energiebehoeften 

Gemiddelde stroom ............................................................................ 1,2 mA 

Max stroomverbruik ............................................................................ 100 mA 

Gemiddelde stroom ............................................................................ 1.2 

Baterij type ....................................................................................... Oplaadbaar 

Technologie ..................................................................................... Lithium-polymeer 

Batterijcapaciteit (armband) ............................................................ 140 mAh 

Autonomie (Armband) ..................................................................... tot 1 week 

Dimensies 

Lengte x breedte x hoogte .................................................................. 24,4 x 40,4 x 9,8 mm 

Omgevingsspecificaties 

Beschermingsgraad* .......................................................................... IP66 

Operationele temperatuur ................................................................... +10 tot +40 graden C 

Omgevingstemperatuur tijdens opladen .............................................. +10 tot +35 graden C 

Transport en opslag Temperatuur ....................................................... -20 tot +60 graden C 

Operationele vochtigheid .................................................................... 20% tot 80% 

Transport en opslag Vochtigheid ......................................................... 20% tot 90% 

Koppel 

Draadloze communicatie .................................................................... BLE 5.0 
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LED's weergeven ............................................................................... groen, oranje, blauw 

 
  
 
* OPMERKINGEN: 
PPG-sensor zijn zichtbaar op de achterkant van de Corsano-armband. De PPG-sensor 
maakt contact met de huid van de gebruiker. 
IP66: Volledig beschermd tegen stof. Beschermd tegen sterke waterstralen. 
Informatie over het golflengtebereik kan vooral nuttig zijn voor clinici.  
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14 ELEKTRISCHE VEILIGHEID EN ELEKTROMAGNETISCHE 
COMPATIBILITEIT 

 
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies 

 
De Corsano-armband is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde 
elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van Corsano Bracelet moet 
ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 
 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving - begeleiding 

RF-emissies 
CISPR 11 

Groep 1  
De Corsano-armband gebruikt alleen RF-energie voor zijn 
interne functie. Daarom zijn de RF-emissies erg laag en is 
het niet waarschijnlijk dat ze interferentie veroorzaken in 
elektronische apparatuur in de buurt. 
 
De Corsano-armband is geschikt voor gebruik in alle 
instellingen behalve huishoudelijke en instellingen die 
rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare 
laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijke 
doeleinden van stroom voorziet. 

RF-emissies 
CISPR 11 

Klasse B 

Harmonische 
emissies 
IEC 61000-3-2 

Klasse A, eerste 
klasse 

Voltage 
schommelingen / 
flikkeremissies 
IEC 61000-3-3 

 
Voldoet 

 
 
 

 

IEC 60417-5333 TYPE BF TOEGEPAST DEEL: 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische 

immuniteit 

Corsano racelet is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. De klant of de gebruiker van de Corsano-armband moet ervoor zorgen dat deze in een 
dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstes
t 

IEC 60601 
testniveau 

Nalevingsniveau 
Elektromagnetische omgeving - 

 begeleiding 

Elektrostatisch
e ontlading 
(ESD) IEC 
61000-4-2 

±6 kV-contact 
±8 kV lucht 

±6 kV-contact 
±8 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of 
keramische tegels zijn. Als vloeren 
zijn bedekt met synthetisch 
materiaal, moet de relatieve 
luchtvochtigheid minimaal zijn 
30%. 

Elektrische 
snelle 
transiënt/burs
t IEC 61000-
4-5 

±2 kV voor 
voedingslij
nen 
±1 kV voor 
ingangs-
/uitgangslij
nen 

±2 kV voor 
voedingslijnen 
±1 kV voor 
ingangs-
/uitgangslijnen 

De kwaliteit van de netvoeding 
moet die van een typische 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving zijn. 

Overspannin
g IEC 61000-
4-6 

±1 kV 
differentiël
e modus 
±2 kV 
gewone 
modus 

±1 kV 
differentiële 
modus 
±2 kV gewone 
modus 

De kwaliteit van de netvoeding 
moet die van een typische 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving zijn. 

Netfrequentie 
(50/60Hz) 
magnetisch 
veld IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 
Magnetische velden met 
netfrequentie moeten een niveau 
hebben dat kenmerkend is voor 
een typische locatie in een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - 
elektromagnetische immuniteit 

De Corsano-armband is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. 

De klant of de gebruiker van de Corsano-armband moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

Immuniteitste
st 

IEC 60601 

testni

veau 

Nalevingsniv

eau 
Elektromagnetische omgeving - 

begeleiding 

Conducted 3 Vrms NA Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag 
niet dichter bij enig onderdeel van de Corsano-armband, 
inclusief kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen 
scheidingsafstand berekend op basis van de vergelijking 
die van toepassing is op de frequentie van de zender. 

Aanbevolen scheidingsafstand (m) 

 

d = 1.2√P 

 

d = 1.2√P 80 MHz tot 800 MHz 

 

d = 2,3√P 800 MHz tot 2,5 GHz 

 

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de 
zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in 
meters (m). 
Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals 
bepaald door een elektromagnetisch onderzoek 
ter plaatse a, moeten lager zijn dan het 
conformiteitsniveau in elk frequentiebereik b. 
Er kan interferentie optreden in de buurt van 
apparatuur die is gemarkeerd met het volgende 
symbool: 

 

Conducted RF 

IEC 61000-4-6 

150 kHz tot 
80 
MHz 

NA 

Uitgestraalde 

RF IEC 

61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz tot 

2,5 GHz 

NA 

OPMERKING 1—Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 
OPMERKING 2—Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische 
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen 

aVeldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor (mobiele/draadloze) radiotelefoons en landmobiele 
radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig 
worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoordelen, moet 
een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de 
Corsano-armband wordt gebruikt, het bovenstaande toepasselijke RF-conformiteitsniveau overschrijdt, moet 
de Corsano-armband worden geobserveerd om de normale werking te verifiëren. Als abnormale prestaties 
worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het heroriënteren of verplaatsen van 
de Corsano-armband. 

bOver het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m zijn. 
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen 
draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en 

Corsano-armband 
Corsano-armband is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-
storingen worden beheerst. De klant of de gebruiker van de Corsano-armband kan elektromagnetische 
interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur (zenders) en de Corsano-armband, zoals hieronder wordt aanbevolen, in 
overeenstemming met het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

 
Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen 

van zender: 

W 

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender 

(m) 

150 kHz tot 80 
MHz 

d=1.2√P 

80 MHz tot 800 
MHz 

d=1.2√P 

800 MHz tot 2,5 
GHz 

d=2.3√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0.1 0,38 0,38 0,73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen 
scheidingsafstand d in meters (m) worden bepaald met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de 
frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt is ( W) volgens de 
zenderfabrikant. 
OPMERKING 1—Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van 
toepassing. 
OPMERKING 2—Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische 
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. 
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15 VERWIJDERING VAN HET APPARAAT 
 

Zodra je armband het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet 
deze op de juiste manier worden gerecycled, zodat het materiaal kan 
worden hergebruikt en niet in het milieu terechtkomt. Breng uw 
apparaat bij voorkeur naar een recyclingdienst voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur. 

 
 

  



 
 

Per 2022-11-17 Ι Revisiestatus: 12                  

 
 

41 

  

16 JURIDISCHE MEDEDELING VOOR FCC EN ISED 
 

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal 
apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten 
zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een 
residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie 
uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 
instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen 
garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze 
apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan 
worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker 
aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de 
volgende maatregelen: 

• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. 

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de 
ontvanger is aangesloten. 

Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor hulp. 
 
 
KENNISGEVING: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan de van 
licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderworpen 
aan de volgende twee voorwaarden: 
1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 
2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een 
ongewenste werking kan veroorzaken. 
 
Het apparaat kan worden bediend op een afstand van 0-20 cm of hoger. 
 
KENNISGEVING: Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk 
zijn goedgekeurd door Corsano Health BV, kunnen de FCC-autorisatie om deze apparatuur 
te gebruiken ongeldig maken. 
 
 
OPMERKING: L'émetteur/recepteur vrijgesteld van licentie contenu dans le huidige appareil 
est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada is 
van toepassing op appareils radio vrijgesteld van de licentie. L'exploitation est autorisée aux 
deux suivantes : 
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; 
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

sensitive d'en compromettre le fonctionnement. 
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17 CONTACTGEGEVENS VAN CORSANO 
 
 

Corsano Health BV 
Wilhelmina van Pruisenweg 35 
2595 AN Den Haag 
Nederland 
 
www.corsano.com 
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