
MRI-formulier voor patiënten

Neurologie: Vul dit formulier in zodat uw patiënt het naar het MRI-centrum kan meenemen en neem er een kopie van om in het medisch  
dossier van de patiënt op te nemen.

Radiologie: Voer op basis van de gegevens uit dit formulier het modelnummer en de implantaatlocatie in het hulpprogramma Bepaling  
van de MRI-scancondities in of raadpleeg de meest recente MRI-gebruiksaanwijzing die online beschikbaar is via www.livanova.com/ 
epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/physician-manuals voor scancondities voordat u met een MRI begint.

Voer de volgende stappen uit om de patiënt op een MRI voor te bereiden:
Lees de VNS Therapy™-generator uit en noteer de instellingen van de generator 
Bij het uitlezen worden het serienummer van de generator, de implantatiedatum en de stimulatieparameters in de database van de programmer geregistreerd  
en kunnen ze worden bekeken.

Verricht een systeemdiagnose om de werking van de generator te controleren.

ohm

Programmeer de VNS Therapy-stimulatie-uitgang opnieuw op UIT:
• Uitgangsstroom (mA): 0,0
• Magneetstroom (mA): 0,0
• AutoStim-stroom** (mA): 0,0 en aanvalsdetectie op UIT

** Voor bepaalde modellen met AutoStim-modus

Schakel alle andere optionele apparaatfuncties uit (alleen modellen 1000 en 1000-D).

Lees de generator uit om te controleren of de programmering geslaagd is.

Bepaal of de VNS Therapy-generator zich tussen de wervels C7-T8 en linksboven op de borst bevindt, boven rib 4.

Maak na de MRI-procedure een afspraak voor een praktijkbezoek om de VNS Therapy-stimulatie zo snel mogelijk op AAN in te stellen.

Alleen modellen 106, 1000 en 1000-D

Optionele apparaatfuncties alleen modellen 1000 en 1000-D

*Optioneel voor model 103 en nieuwere apparaten

Normale uitgangsstroom (mA)

Signaalfrequentie (Hz)*

Pulsbreedte (µsec)*

Signaal aan-tijd (s)*

Signaal uit-tijd (min)*

Uitgangsstroom magneet (mA)

Aan-tijd magneet (s)*

Pulsbreedte magneet (µsec)*

Uitgangsstroom AutoStim (mA)

Aanvalsdetectie (aan/uit)

Contactgegevens
Naam patiënt:

Naam arts:

Telefoonnummer arts:

Naam kliniek:

Adres kliniek:

GENERATORINFORMATIE
Modelnr. generator:

Serienr. generator:

Locatie implantaat
(VNS Therapy-systeem tussen de wervels C7 en T8)

Borstkas linksboven  
bij of boven oksel
(boven rib 4)

Detectie lage hartfrequentie (aan/uit)

Drempelwaarde lage hartfrequentie (bpm, indien aan)

Detectie buikligging (aan/uit)

Geplande programmering (aan/uit)

Dag-nachtprogrammering (aan/uit)
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Heeft u nog vragen? Raadpleeg www.easy-mri.com voor MRI-labels OF neem contact op met  
LivaNova Clinical Technical Services op 1-866-882-8804.
Voor belangrijke veiligheidsinformatie: www.livanova.com/epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/ 
safety-information.
Het hulpmiddel is geëvalueerd voor MRI-geïnduceerde risico’s, met inbegrip van oververhitting, 
onbedoelde stimulatie, kracht, torsie, apparaatstoring en apparaatvibratie, en is veilig bevonden  
onder de op het label gespecificeerde voorwaarden; echter kan de patiënt tijdens de MRI-scan  
een gevoel van warmte of vibratie voelen op de plaats van het implantaat.

Andere locaties

Ik heb het VNS Therapy-systeem van de patiënt op  om  uur op UIT ingesteld om de MRI-scan in uw 
instelling te vergemakkelijken.

Handtekening: Naam in blokletters:
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