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Patiëntenprogrammeerapparaat

Sacrale Neuromodulatie: uw eigen afstandsbediening (6)

Aanvullend heeft de afdeling Urologie een handleiding voor u samengesteld voor het gebruik van uw iCon, 
uw eigen afstandsbediening.

Overzicht knoppen en beeldscherm van de  
afstandsbediening

 
 



Het programmeerapparaat aanzetten
Voordat u uw neuromodulator kunt controleren of een instelling 
kunt veranderen, moet u uw afstandsbediening inschakelen.
Druk hiervoor op het kleine blauwe knopje rechtsonder op de 
voorkant van de afstandsbediening. 
Er verschijnt nu een afbeelding met een zwarte hand waarbij 
een vinger wijst naar de knop met de twee pijlen, zie de plaatjes 
hieronder. Druk op de grijze knop met de twee pijlen, aan de 
zijkant van uw afstandsbediening. Laat de knop los en houd de 
afstandsbediening met het scherm van uw af, op de plek van de 
neuromodulator.

Met uw stimulator synchroniseren
Afstandsbediening en neuromodulator met elkaar verbinding laten maken, zodat ze elkaar informatie 
kunnen doorsturen.

Problemen bij het synchroniseren
Druk nogmaals op de sync-toets. Breng het programmeerapparaat (met het scherm van u af) dichter 
bij uw stimulator.

Wanneer u de tekening met het vraagteken (zoals hier links afgebeeld op 
het scherm) ziet, kunnen de afstandsbediening en neuromodulator elkaar 
niet vinden. Probeer dan nogmaals verbinding te maken. 
Druk wederom op de grijze knop met de pijlen en houd de 
afstandsbediening op de plaats van de neuromodulator.



De therapiesterkte aanpassen
Afstandsbediening en neuromodulator met elkaar verbinding laten maken, zodat ze elkaar informatie 
kunnen doorsturen.

Wilt u het stroompje verhogen of 
verlagen?
Gebruik dan de grijze + (plus) 
of – (min) knopjes, bovenaan 
het scherm, aan de voorkant van 
de afstandsbediening. Druk op 
de gewenste knop en houd de 
afstandsbediening op de plaats van 
de neuromodulator. Op het scherm 
ziet u, als het gelukt is, ook het getal 
(bijvoorbeeld 0,4 volt) veranderen.

De stimulator uitzetten

Het kan nodig zijn de 
neuromodulator uit te schakelen. 
Bijvoorbeeld wanneer u last heeft 
van de stimulatie, wanneer u 
een operatie ondergaat of een 
hartfilmpje laat maken. Bij sommige 
tandartsbehandelingen is het ook 
nodig hem uit te zetten. Vergeet 
achteraf niet om hem terug aan 
te zetten! Druk op de middelste 

blauwe knop en houd de afstands-bediening op de plaats van de neuromodulator. U ziet nu in het 
scherm een neuromodulator

De stimulator aanzetten
In principe staat de neuromodulator 
altijd AAN. Behalve als u hem zelf 
eerder uit heeft geschakeld. U kunt 
hem dan terug aanschakelen door 
de bovenste blauwe knop in te 
drukken en afstandsbediening op 
de plaats van de neuromodulator 
te houden. Op het scherm ziet u nu 
een neuromodulator links boven 
met bliksemschicht erin.

Neem uit voorzorg bij bezoek aan een arts altijd uw afstandsbediening mee



Van programma veranderen

Indien uw arts verschillende programma’s heeft ingesteld om uit te proberen, is het soms nodig om 
zelf van programma te wisselen op een afgesproken moment (bijvoorbeeld nadat uw programma 
nummer 1 twee weken heeft getest). Het programma waarbij een vinkje in het hokje voor het getal 
staat, is het programma dat nu aanstaat. De andere programma’s hebben geen vinkje in dit hokje 
staan.

Om te wisselen van programma drukt u op de grijze pijltjes knoppen naar rechts (of links). U zoekt het 
volgende programma en houdt dit in het scherm zichtbaar. In de afbeelding hierboven is programma 
nummer 3 afgesproken om als volgende programma te gaan testen. U ziet nu een hokje zónder vinkje 
en een 3 (het vinkje staat immers nog bij programma 1).

Druk nu op de grijze pijlenknop aan de zijkant van de afstandsbediening en houd de 
afstandsbediening bij de neuromodulator. Als het gelukt is ziet u nu een vinkje in het hokje voor de 
3. Anders probeer nogmaals. U ziet, als u wederom met de knopjes naar links en rechts gaat, dat het 
vinkje bij programma 1 nu ook verdwenen is.


