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Gebruikershandleiding EEG BrainWave Cap Infinity  
 
Waarschuwing:  Lees voor gebruik deze handleiding volledig door, zodat u optimaal en veilig gebruik 
kunt maken van uw MFi BrainWave EEG Cap Infinity, ook wel cap of product hierna genoemd. 
 
Waarschuwing: De gebruiker van dit product is verantwoordelijk voor correct gebruik conform deze 
handleiding en het voldoen aan eventuele aanvullende wettelijke vereisten, bijv. m.b.t. deskundigheid.  
 
Waarschuwing: De EEG resultaten kan beïnvloed worden door elektromagnetische velden. Deze 
beïnvloeding kan verminderd worden door gebruik te maken van caps met afgeschermde bedrading en 
connector.  
 
Waarschuwing: De cap mag nooit gedragen worden door personen die een MRI-scan ondergaan of in 
de buurt van (andere) sterke elektrische of magnetische velden. Dit kan tot ernstige verwondingen 
leiden!  
 
Waarschuwing: het niet adequaat reinigen/desinfecteren van de cap na gebruik, leidt tot een 
verhoogde kans op het overdragen van via de huid overdraagbare ziektes. 
 
Waarschuwing: In geval van gebruik van de cap bij een persoon met een via de huid overdraagbare 
ziekte mag de cap niet meer hergebruikt worden.  
 
Waarschuwing: Controleer voor elk gebruik of het product intact is en geen verontreinigingen bevat. 
Voorafgaand aan elk hergebruik dient het product schoon gemaakt en gedesinfecteerd te worden 
volgens onderstaande instructies. 
 
Waarschuwing: Oefen geen kracht uit op de cap, anders dan de kracht die nodig is om het product aan 
te brengen op het hoofd. Oefen zo min mogelijk kracht uit op de draden in alle stadia van het gebruik 
van de cap (inclusief schoonmaak- en desinfectiehandelingen). Steek de connector altijd in of trek hem 
uit door kracht uit te oefenen op de connector, niet op de draden. 
 
Waarschuwing: Het product is getest in combinatie met: 
-   Electro-Gel” als contactgel; 
-   BioTex en Ivory als schoonmaakmiddelen; 
-   Water/alcohol (max. 70% alcohol (IPA)) als desinfectiemiddel; 
-   Incidin Foam als gecombineerd schoonmaak- en desinfectiemiddel.  
Het gebruik van andere dan de genoemde materialen voor de betreffende doeleinden kan leiden tot 
vermindering van de prestaties en levensduur van het product.  
 

Waarschuwing: Het product dient droog en niet blootgesteld aan direct zonlicht te worden bewaard. 
 
Waarschuwing: Ondanks alle door de fabrikant genomen voorzorgsmaatregelen inclusief de in deze 
handleiding opgenomen instructies kan gebruik van het product in incidentele gevallen leiden tot 
tijdelijke huidirritatie bij een gebruiker. Het niet adequaat volgen van deze instructie kan leiden tot 
overdracht van ziektes of huidaandoeningen. 
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Gebruikte symbolen: 
De volgende niet EU geharmoniseerde symbolen zijn gebruikt als deel van de etikettering van het 
product: 

 
Medical Device (conform EU verordening  2017/745) 
 
 

Dit product levert gevaar op in een MR (Magnetische Resonantie) omgeving  
 

 
Doel (beoogd gebruik) 
Dit product is bedoeld voor toepassing bij personen om elektrische signalen van de menselijke 
hersenen op de hoofdhuid (EEG signalen), door te leiden naar EEG opname- en analyseapparatuur. De 
hoofdhuid dient daarbij onbeschadigd te zijn en geen bijzondere afwijkingen te vertonen. Bij twijfel 
raadpleeg een arts. De duur van de toepassing is van 30 minuten tot enige uren voor 1 sessie. Het 
product is ontwikkeld en getest voor een minimaal aantal van 200 toepassingen per cap.  
 
Het product is beschikbaar in een “shielded” en “unshielded” versie. De keuze voor de aanschaf van 1 
van beide types ligt bij de gebruiker en dient te zijn afgestemd op de te gebruiken EEG apparatuur. 
 
Waarschuwing: bij gebruik van shielded caps in combinatie met unschielded EEG-apparatuur zal het 
effect van de shielding van de caps verwaarloosbaar zijn en niet leiden tot minder ruis en een betere 
signaalkwaliteit. 
 
Waarschuwing: Dit product is uitdrukkelijk niet bedoeld voor enig ander dan het bovengenoemde doel 
en mag o.a. niet worden gebruikt voor het toedienen van elektrische stimuli.   
 
Beoogde gebruikers  
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die aan de volgende vereisten voldoen:  
EEG technici (ook wel electro neuro diagnostic technicians genoemd) in een neurologie of research 
afdeling, of equivalente functionarissen die adequate, ervaring hebben opgedaan  en/of opleiding / 
training (bachelor level).met succes hebben gevolgd.  
 
Waarschuwing: Dit product mag niet worden gebruikt door personen die niet voldoen aan 
bovengenoemde vereisten en is niet bedoeld voor thuisgebruik. 
 
Voorbereiding voorafgaand aan gebruik van de cap  
De haren zijn gewassen, droog en vrij van haarbehandelingsproducten, zoals conditioner, gel, wax of 
enig ander signaal verstorend product. De hoofdhuid is schoon en gedesinfecteerd. Eventuele vetten 
op de huid worden verwijderd met een vet oplossend product. Doel is de elektrische weerstand van de  
huid tot een minimum te beperken.   
 
Gebruik en plaatsing van de cap 
Bepaal de juiste capmaat door de hoofdomvang te meten met een meetlint, horizontaal direct boven 
de oren. De maattabel geeft bij de gemeten hoofdomvang de juiste capmaat.  
 
Waarschuwing: Gebruik geen cap die buiten de bijbehorende hoofdomtrek valt en dus te klein of te 
groot is. Verifieer dit aan de hand van de cap-maat en de kleurcodes die beide in het nekdeel van de 
cap staan.  
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Capmaat Hoofdomtrek (cm) Color code* 

Large 58-62     

Large-Medium 56-60     

Medium 54-58     

Medium-Small 52-56     

Small  50-54     

* voor sommige maten betreft het 1 kleur, voor andere maten een combinatie van 2 kleuren volgens 
deze tabel.  
 
Zet de cap op door eerst de voorkant van de cap boven de wenkbrauwen te plaatsen. Houd de cap met 
één hand op zijn plaats terwijl de cap voorzichtig naar achteren wordt uitgerold. Controleer of de 
elektroden goed zijn gepositioneerd en zich op de beoogde posities bevinden. Verkeerd geplaatste 
elektroden zijn zichtbaar door afwijkende hoogte van de elektrode ten opzichte van de omringende 
elektroden of door plooien in de cap. Corrigeer de positie, indien nodig, door voorzichtig aan de 
randen rondom te trekken. Sluit de kinband enigszins strak aan maar op een comfortabele manier voor 
de patiënt. 
 
Waarschuwing: De EEG-signalen die worden verkregen door middel van de cap kunnen worden 
beïnvloed door de manier waarop de cap op het hoofd is gepositioneerd en de kinband is vastgemaakt.  
Als de kinband te strak wordt aangetrokken, kan dit leiden tot ongemak en stress bij de persoon die de 
cap draagt, wat het EEG kan beïnvloeden, b.v. door EMG-signalen te veroorzaken. 
 
Injecteer de geleidende elektrodegel voorzichtig met een injectiespuit met stompe naald door de 
centrale opening in elke electrode. Met 2 vingers enige druk geven naast de elektrode geeft een goede 
vulling van de electrode. Vulling is optimaal als enige gel naar buiten komt. Verwijder gel aan de 
buitenzijde van de cap direct na afronding van het vullen van de elektrodes.  
 
De standaard onder medisch CE-merk aangeboden geleidende EEG Elektrogel wordt geadviseerd  te 
gebruiken. Deze gel zorgt direct voor lage weerstand, werkt langdurig en is gemakkelijk uit te kammen 
en te verwijderen.  
 
Waarschuwing: gebruik geen elektrogels of andere middelen die niet voor het betreffende doel door 
de fabrikant op de markt worden gebracht (zie etiket / handleiding) en/of niet aan de wettelijke 
vereisten voldoen (bijv. medische CE-markering).  
 
EEG analyse en/of registratie 
Waarschuwing: Steek de connector nooit in een ingang waar op dat moment elektrische spanning op 
kan staan.  
 
Waarschuwing: Gebruik de cap alleen in combinatie met apparatuur die voorziet in de betreffende 
connectie.  
 
Waarschuwing: Het gebruik van verschillende soorten caps, EEG-recorders en / of verschillende 
manieren om caps in de loop van de tijd aan te brengen, kan de bruikbaarheid van de verkregen EEG-
gegevens voor vergelijkingsdoeleinden over een bepaalde periode beïnvloeden. 
 

http://www.brainwavecap.com/


Document code: 09.013EU-V01, date of issue: May 26, 2021               www.brainwavecap.com                                  

Waarschuwing: Controleer altijd vooraf of de cap voldoet aan de eisen die in de handleiding van de 
beoogde te gebruiken EEG-apparatuur worden gesteld. 
 
Controleer of de apparatuur waarop de cap gaat worden aangesloten uit staat en verifieer dat de cap-
connector en ingang van de gebruikte apparatuur of ander apparaat passend zijn en de cap voldoet 
aan de specificaties en beoogde gebruik van het apparaat waar de cap op wordt aangesloten. Op de 
cap-verpakking wordt het type connector aangeduid waarmee cap door de fabrikant wordt geleverd.  
 
Sluit de cap met de connector aan op de juiste ingang van de EEG-apparatuur. Zet de apparatuur aan 
en controleer of de elektrode weerstand en aansluiting van de cap correct zijn in lijn met de instructies 
en eisen van het gebruikte apparaat. Een hoge weerstand van een electrode kan verminderd worden 
door toevoeging van extra gel. De handleiding van de gebruikte EEG-apparatuur is leidend voor 
correcte aansluiting van de cap en voor een correcte EEG analyse/registratie. Na gebruik, eerst de  
EEG-apparatuur uitzetten, vervolgens de cap ontkoppelen door aan de stekker te trekken.  
 
Reinigen/desinfecteren en bewaren van de cap 
 
Waarschuwing: De cap of connector mag in geen geval ondergedompeld worden, niet gesteriliseerd 
worden of gereinigd in reinigingsvloeistof waarvan de temperatuur boven de 40 graden Celsius is. 
 
Waarschuwing: Hang tijdens het cleanen, drogen en bewaren van het product de connector altijd 
hoger dan de cap. Dit voorkomt dat er vocht naar de connector zou kunnen lopen hetgeen kan leiden 
tot oxidatie en verkorting van de levensduur van het product.  
 
Waarschuwing: gebruik buiten de in deze handleiding genoemde geschikte middelen geen 
reinigings/desinfectiemiddelen die niet voor het betreffende doel door de fabrikant op de markt 
worden gebracht (zie etiket / handleiding) en/of niet aan de wettelijke vereisten voldoen (bijv. 
medische CE-markering).  
 
Reinig de cap direct na elk gebruik. Eerst wordt de gel uit de meetelektrodes verwijderd. Vervolgens 
met handwarm stromend water afspoelen. Zo nodig, bijv.  in geval van ingedroogde gel, resten 
verwijderen met een zachte tandenborstel in combinatie met 1 van de voorgeschreven 
schoonmaakmiddelen. Bij gebruik van schoonmaakmiddelen de cap naspoelen met handwarm 
stromend water teneinde de resten hiervan te verwijderen. De cap vervolgens desinfecteren met een 
maximaal 70% alcohol (IPA) oplossing in water of met Incidin Foam. In geval van het gebruik van 
Incidin Foam nogmaals naspoelen met handwarm stromend water. Schud de cap meerdere keren 
voorzichtig en laat deze aan de lucht drogen. Afhankelijk van de kamertemperatuur en 
luchtvochtigheid is de cap snel droog en beschikbaar voor een nieuwe sessie. 
 
Bewaar de cap na gebruik, cleanen, desinfecteren en drogen, op een droge plaats en niet blootgesteld 
aan direct zonlicht.  
 
Waarschuwing: inspecteer het product na schoonmaken/desinfectie nauwgezet op resterende 
verontreinigingen en restanten van gebruikte materialen zoals gel en reinigings-/ desinfectiemiddelen. 
Reinig het product zo nodig opnieuw alvorens het opnieuw te gebruiken.  
 
Waarschuwing: Controleer na elk gebruik en cleaning/desinfectie of het product niet onderhevig is aan 
overmatige slijtage of andere tekortkomingen die de EEG-signalen en/of de drager van de cap negatief 
zouden kunnen beïnvloeden (bijv. losraken van verbindingen of elektrodebehuizing). In geval van 
overmatige slijtage mag het product niet meer gebruikt worden.  
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Uit gebruik nemen van het product 
Na laatste keer gebruiken van het product: reinig het product nogmaals grondig alvorens het via 
reguliere weg af te voeren, of  voer het product af als "biohazard” in een daartoe geschikte verpakking 
en voorzien van een adequate biohazard label. 
  
Waarschuwing: in geval een product uit gebruik wordt genomen dat is gebruikt bij een bij een persoon 
met een via de huid overdraagbare ziekte dient de cap altijd als "biohazard”  te worden beschouwd en 
in een daartoe geschikte verpakking en voorzien van een adequate biohazard label te worden 
afgevoerd. 
 
Melding van een “ernstig incident” volgens EU verordening 2017/745 (“MDR”) 
Elk ernstig incident in verband met het product moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde 
autoriteit van de EU lidstaat waar de gebruiker is gevestigd. Hieronder wordt verstaan:  
elk incident dat direct of indirect heeft geleid, had kunnen leiden of kan leiden tot:  
a) het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,  
b) de tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, 
gebruiker of andere persoon,  
c) een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid; 
 
Garantie en reparatie 
Er wordt een jaar (12 maanden) of maximaal 200 keer gebruik indien dit in een kortere periode 
gebeurt, garantie verleend op elke individuele cap, ingaande op leverdatum van de fabrikant aan de 
distributeur. De garantie dekt alleen reparaties van defecten aan de cap, elektrodes of bedrading die 
het gevolg zijn van regulier gebruik. Reparaties van de caps mogen alleen door de fabrikant uitgevoerd 
worden. Defecten als gevolg van gebruik, dat niet in lijn is met deze instructies, vallen buiten de 
garantie.  Indien mogelijk en na acceptatie van het reparatieverzoek, zal de fabrikant het product 
repareren en de kosten dienovereenkomstig in rekening brengen. Alle reparatie- en 
onderhoudsaanvragen van de eindgebruiker worden beantwoord en uitgevoerd na acceptatie van de 
kostenindicatie, indien reparatie nog mogelijk is gedurende een periode van 24 maanden (twee jaar) 
na afloop van de garantie of binnen maximaal tweehonderd gebruikscycli indien het verzoek binnen 
een kortere periode plaatsvindt. 
 
Waarschuwing: Bij het niet door de fabrikant laten uitvoeren van reparaties of bij aanpassingen aan 
het product niet uitgevoerd door de fabrikant vervalt de garantie en vervallen de 
verantwoordelijkheden van de fabrikant. 
 
Aansprakelijkheid  
MFI BV neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich bij incorrect gebruik en/of het niet opvolgen van 
deze instructies.  Ondanks het feit dat deze gebruikshandleiding met de grootste zorg is samengesteld 
is, kan het zijn dat in specifieke gevallen er per land andere of extra voorschriften gelden. Deze 
voorschriften dienen in dat geval aanvullend op de door MFI BV opgestelde instructies te worden 
toegepast, mits hierbij geen instructies en waarschuwing in deze handleiding worden genegeerd 
waardoor de prestaties en de veiligheid van het product negatief zouden kunnen worden beïnvloed.  
 
Aanvullend op deze handleiding zijn de algemene voorwaarden van de fabrikant van toepassing die 
desgewenst op verzoek worden verstrekt.  
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Fabrikant van dit product 
Dit product wordt op de markt gebracht onder de verantwoordelijkheid van:  
 
MFI B.V.  
Jan Campertstraat 7 
6416 SG Heerlen 
Nederland 
Tel.: +31 (0)45 8500434 
info@mfi-bv.nl  
 
 

 
 
CE-markering 
Dit product wordt met een geldig CE-merk in conformiteit met  EU verordening 2017/745 (“MDR”) en 
2011/65/EU (“RoHS2”), inclusief bijbehorende amendementen en corrigenda, op de markt gebracht.  
 
Conform de MDR betreft het een klasse I product waarvoor geen CE-certificaat is vereist.  
 
Een meer gedetailleerde verklaring van conformiteit (“Declaration of Conformity”) met betreffende 
regelgeving kan worden opgevraagd bij de fabrikant. 
  
 
Elektronische handleiding 
Als onderdeel van het CE markeren van dit product wordt een elektronische versie van deze 
handleiding beschikbaar gesteld via website: www.brainwavecap.com   
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User manual BrainWave EEG Cap Infinity 
 
Warning: Read this manual entirely before use, in order to have and optimal and safe usage of your 
MFi BrainWave EEG Cap Infinity, further referred to as cap or product. 
 
Warning: The user of this product is responsible for correct usage and any additional legal demands in 
conformity with this manual, e.g., professional expertise.  
 
Warning: The EEG results can be influenced by electromagnetic fields. This influence can be reduced by 
making use of a cap with shielded wiring and shielded connector.  
 
Warning: It is persons not allowed to wear the cap during an MRI scan or in immediate surroundings of 
strong electric or magnetic fields. This can lead to serious wounding! 
 
Warning: Inadequate cleaning or disinfecting after usage of the cap, leads to an increased risk of 
transmitting skin transferrable diseases.  
 
Warning: In case of usage of the cap on a person with a skin transferrable disease the cap cannot be 
re-used in any case.  
 
Warning: Check before every usage if the product is intact and not contaminated. Prior to every re-
usage, the product needs to be cleaned and disinfected according to instructions below. 
 
Warning: Do not exercise any force on the cap, otherwise than the force needed to place the product 
on the head. Exercise as little force as possible on the wires in all stages of usage of the cap (including 
cleaning and disinfecting activities). Plug in or release the connector always by exerting force on the 
connector itself, never exert any force on the wires. 
 
Warning: The product has been tested in combination with: 
- Electro-Gel ”as contact gel;  
- BioTex and Ivory as cleaning products;  
- Water / alcohol (max. 70% alcohol (IPA)) as a disinfectant;  
- Incidin Foam as a combined cleaning and disinfection agent.  
 
The usage off other than the before mentioned products for the before mentioned purposes can lead 
to shortening of life cycle of the product.  
 

Warning: The product should be stored dry and not exposed to direct sunlight 
 
Warning: Despite all precautions taken by the manufacturer, including instructions included in this 
manual, the product may lead to temporary skin irritation in incidental cases. Ignoring or inadequate 
follow up of these instructions may lead to transmission of diseases or skin conditions. 
 
Symbols used:  
The following non EU harmonized symbols have been used as part of the product labeling: 

 
Medical Device (in accordance with EU regulation 2017/745) 
 
 

This product is dangerous in an MR (Magnetic Resonance) environment 
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Purpose (intended usage) 
This product is intended to transfer electric brain (EEG) signals of persons derived of the head skin to 
EEG recording and analysis equipment. The head skin needs to be intact and showing normal skin 
without any possible contagious abnormalities. In case of doubt consult a physician. The time frame 
related to a measurement session ranges from 30 minutes to several hours for one recording. The 
product is developed and tested for a minimum number of 200 sessions per cap.  
 
The product is available in a “shielded” and “unshielded” version. The choice for one of both types is 
up to the professional in play and the specific available EEG recording and analysis equipment. 
 
Warning: by usage off shielded caps in combination with unshielded EEG-equipment the effect off 
shielding off the caps will be neglectable and will not lead to noise reduction nor improved signal 
quality. 
 
Warning: This product is expressively not meant to be used for any other than the before mentioned 
purpose. This product may not be used, amongst others for administering electric stimuli.  
 
Intended users 
This product is solely meant for usage by professionals who possess the following expertise: EEG 
technicians (also called: electro neuro diagnostic technicians) employed in neurology or research 
departments, or equivalent professionals with successful acquired adequate experience, during 
education / training (bachelor level)  
 
Warning: This product may not be used by persons who do not meet the abovementioned 
requirements. This product is not meant to be used in a domestic environment. 
 
Preparations preceding usage of the cap  
Hair needs to be washed, dry and free of hair treatment products such as, conditioner, gel, wax or any 
other signal disrupting product. The head skin is clean and disinfected. Any fatty substances on the 
head skin need to be removed with a fat dissolving product. Purpose is to reduce the electric 
resistance (impedance) of skin to a minimum. 
 
Usage and positioning of the cap 
Determine the correct cap size by measuring the head circumference with a measuring tape, 
horizontal direct above the ears. The size table provides the accurate cap size according to the head 
circumference.  
 
Warning: Do not use a cap outside the range of head circumferences. The cap should not be too large 
or too small for the measured head circumference. Verify the correct size via cap size and colour 
coding in the neck segment of the cap.  
 

Capsize Head circumference (cm) Colour code* 

Large 58-62     

Large-Medium 56-60     

Medium 54-58     

Medium-Small 52-56     

Small  50-54     
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* Depending on the size, one colour or a combination off two colours is used in this table.  
 
Put the cap on by place first the front of the cap above the eyebrows. Hold the cap in place with one 
hand while the cap is gently rolled out to the back. Check if the electrodes are well positioned and 
located on the intended positions. Incorrect positioned electrodes are visible by deviating elevation of 
the electrode related to the surrounding electrodes or by wrinkles in the cap. Correct the position, if 
necessary, by gently pulling the edges all around.  Close the chin band in a comfortable manner and 
tension for the patient. Make sure that the cap is put on carefully without any pulling on the wiring or 
electrodes. 

Warning: The EEG signals obtained through the cap can be affected by the way the cap is positioned on 
the head and the chin strap is fastened. If the chin strap is pulled too tight it can cause discomfort and 
stress to the person wearing the cap, which can affect the EEG, e.g. by causing EMG signals. 

Inject the conducting gel carefully through the central opening of every electrode with a blunt needled 
syringe, whilst applying some pressure with 2 fingers next to the electrode in order to create an 
optimal filling of the electrode. Filling is optimal when some gel escapes the electrode housing. 
Remove gel at the outside of the cap, immediately after all electrodes are filled.  
 
The standard offered medical CE-marked conducting EEG Electro gel is recommended for usage. This 
gel instantly provides long lasting reduces impedance and is combed out easily.  
 
Warning: Do not use electro gels or other products which are not recommended or sold by the 
manufacturer for the intended usage (check label / manual) and/or do not meet the legal demands (e. 
g. medical CE-marking).  
 
EEG analysis and/or registration 
Warning: Never insert the connector in an electric input which is or can be under electric current. 
 
Warning: Only use the cap in combination with equipment provided with the appropriate connection 
option.  
 
Warning: Using different types of caps, EEG recorders and/or different ways of applying caps over time 
may affect the usability of the obtained EEG data for comparison purposes across a period of time. 
 
Warning: Always check beforehand if the cap meets the requirements as set out in the manual of the 
EEG equipment which is intended to be used with the cap. 
 
Check if the equipment which will be connected to the cap is turned off and is provided with the 
correct complementary input connector and the cap is compliant with the specifications of intended 
usage as described in the manual of the equipment to which it will be connected. The cap packaging 
shows the provided connector type to which the equipment has to be complementary.  
 
Connect the cap with the connector to the appropriate input off the EEG equipment. Switch on the 
equipment and check if the electrode resistance/impedance connection are correct and according to 
instructions and demands of the equipment in use. A high impedance off an electrode can be reduced 
with adding extra gel. The manual of the EEG equipment in use, is leading for a correct connection of 
the cap and the correct EEG analysis/registration. After usage, first switch off the EEG equipment, 
followed by disconnecting the EEG cap by pulling out the connector, without putting strain on the 
cable.  
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Cleaning, disinfecting and storing of the cap 
 
Warning: Under no circumstances should the cap or connector be immersed, sterilized or cleaned in 
cleaning fluid whose temperature is above 40 degrees Celsius. 
 
Warning: When cleaning and drying the product, always hang the connector higher than the cap. This 
prevents moisture from entering the connector, which could lead to oxidation and shortening the life 
span of the product. 
 
Warning: Do not use any cleaning or disinfectant product or means besides the one that are 
mentioned for the intended purpose by the manufacturer and/or do not meet the legal requirements 
(see label or manual) in this manual (e.g., medical CE marking).  
 
Clean the cap direct after every usage. First remove the gel from the measurement electrodes. Then 
rinse with hand warm flushing water.  If needed, e. g. in case of dried gel, remove remains with a soft 
toothbrush in combination with one of the subscribed cleaning additives. In case off usage off cleaning 
additives, rinse with hand warm flushing water so last remaining particles are removed. Disinfect the 
cap with an alcohol (IPA) solution of max. 70% ethanol in water or with Incidin foam. Shake the cap 
several times gently and let it airdry. Depending on room temperature and humidity, the fabric fibre of 
the cap will be dry quick and available for a new session. 
 
Store the cap after usage, cleaning, disinfecting and drying in a dry location which is not exposed to 
direct sunlight. 
 
Warning: Inspect the product carefully after cleaning and disinfection on remaining contamination and 
remains of used materials such as gel, cleaning and disinfectant products. If needed clean the product 
again before using the product. 
 
Warning: Check after each usage and cleaning / disinfection if the product is not subject to excessive 
wear or other shortcomings which can negatively influence the EEG signals (e. g. disconnection of 
electrode housing). In case of excessive wear, the product must not be used anymore. 
 
Take out of service of the product 
After the last usage of the product: clean the product thoroughly once more before disposing it via the 
procedures in place or remove the product as "biohazard” in an appropriate packaging, provided with 
a suitable biohazard label. 
  
Warning: in case the product is taken out of service because of usage on a person with a skin 
transmittable disease, the product should always be considered as a “biohazard” and treated as such. 
 
Notification off a “serious incident” according to EU regulation 2017/745 (“MDR”) 
Every serious incident in connection with the product must be reported to the manufacturer of the 
product and the authority in charge of the EU member state in which the user is established.  
This is understood: every incident which direct or indirect has led, or could have led or can lead to:  
a) the decease off the patient, user or other person; 
b) the temporary or lasting serious worsening of the state of health off the patient, user or other 
person; 
c) a serious threat to public health  
 

http://www.brainwavecap.com/
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Guarantee and repair  
A twelve months (one year) guarantee is granted on the product, starting on delivery date of the 
manufacturer to the distributor. Guarantee only covers repairs of defect to the cap electrodes or wires 
as a result of regular use. Repairs of the cap may only be done by the manufacturer. Defects as a result 
off not following instructions in this manual, are not covered by this guarantee. If possible and after 
acceptance of the repair request, the manufacturer will repair the product and charge the costs 
accordingly. All repairs and maintenance requests of the end user will be answered and executed after 
acceptance of the cost indication, if repairs are still possible for a period of 24 months (two years) after 
ending to the guarantee or within maximum of two hundred use cycles if the request is done in a 
shorter period of time.   
 
Warning:  Warranty and responsibilities of the manufacturer expire if repairs or adjustments are done 
by another party then the legal manufacturer. 
 
Liability 
MFI BV accepts no liability of any kind in case of incorrect usage and / or not following instructions in 
this manual. Despite the fact that this manual is composed with the greatest care, it can be the case 
that in specific cases per country, other or extra rules or regulations are applicable. Is this the case, 
then these rules or regulations are to be applied complementary to the instructions as composed by 
MFI BV, unless no instruction or warning in this manual is ignored which may influence the 
performance or safety of the product in a negative way.  
 
In addition to this manual, the general terms and condition of the manufacturer are applicable which 
can be made available on request. 
 
Manufacturer off this product 
This product is sold under the responsibility off:  
 
MFI B.V.  
Jan Campertstraat 7 
6416 SG Heerlen 
Nederland 
Tel.: +31 (0)45 8500434 
info@mfi-bv.nl  
 

 
 
CE-marking 
This product will be brought to market with a valid CE-mark in confirmation with EU regulation 
2017/745 (“MDR”) after all obligation thereto are met. As off that moment all demands are met, the 
product label, packaging label, as well as the manual will be provided with the CE mark.  
 
In accordance with the MDR, this is a class I product for which no CE certificate is required. 
 
A more detailed declaration of conformity (“Declaration of Conformity”) with relevant regulations can 
be requested from the manufacturer.  
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Electronic manual 
As part of the CE marking of this product, an electronic version of this manual is made available via the 
website: www.brainwavecap.com 
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