
Beknopte gebruiksaanwijzing
Masimo SafetyNetTM-app
WAARSCHUWING: Voer geen zelfdiagnose of zelfmedicatie uit op basis van de metingen. Raadpleeg altijd uw dokter.

Voor verdere assistentie of vragen kunt  
u terecht op de website:  
www.masimo.com/masimo-safetynet

> Download en installeer de 
Masimo SafetyNet-app via:

 De App Store

 Google Play

> Start de app en volg de 
stapsgewijze instructies om een 
account aan te maken, neem deel 
aan een gedeeld CareProgramTM 
en begin met het verzamelen en 
delen van gegevens.

Niet bedoeld om te worden gebruikt bij de preventie, diagnose of behandeling 
van een ziekte. Het handelsmerk PATIENT SAFETYNET wordt gebruikt onder 
licentie van het University HealthSystem Consortium. Alle overige handelsmerken 
en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Inloggen, aanmelden, meldingen

> Zorg ervoor dat meldingen zijn 
toegestaan voor een goede werking 
van de app.

> Sign Up (Aanmelden)
•  Als u een CareProgram hebt 

ontvangen van een zorgverlener, 
moet u zich aanmelden met het 
e-mail- of telefoonnummer dat 
is gebruikt om uw uitnodiging 
te versturen.

•  Meld u aan voor een account via 
e-mail, telefoon of met Google 
single-sign on als gebruikersnaam.
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Activiteitencentrum

MENU

> Menu
•  Bekijk het app-menu.

> Dashboard (Dashboard)
•  Bekijk het Dashboard (Dashboard)-

scherm, dat de gezondheidsgegevens 
van de gebruiker toont.

•  Bekijk de gezondheidsgegevens 
die door andere gebruikers 
worden gedeeld.

> Sharing (Delen)
•  Toont de zorgverleners en 

familieleden met wie de gebruiker 
momenteel gegevens deelt.

•  Deel gegevens met een andere 
zorgverlener, verzorger of familielid.

> CareProgram
•  Hiermee kan de gebruiker een 

CareProgram bekijken of verwijderen. 

Gezondheidstoestemmingen

> Volg de instructies op het scherm: 
Om Masimo SafetyNet toegang te 
geven tot de gezondheidsgegevens 
van het apparaat en deze 
te verzamelen.
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Dashboard

> Invite (Uitnodigen)
•  Hier kan de gebruiker anderen 

uitnodigen om informatie te delen 
via de app.

> Sharing (Delen)
•  Toont de zorgverleners en 

familieleden met wie de gebruiker 
momenteel gegevens deelt.

> Edit (Bewerken)
•  Hier kan de gebruiker de gegevens 

op het Dashboard (Dashboard) 
anders rangschikken.

> Bekijk de gegevens van de laatste 
30 dagen of een weekoverzicht.

> Selecteer een parameterkaart 
om trends, datumbereiken en 
aanvullende gegevens te bekijken.

TERUG

> Activity Center 
(Activiteitencentrum)
•  Geeft het scherm Activity Center 

(Activiteitencentrum) weer.
> Dashboard (Dashboard)

•  Geeft het Dashboard 
(Dashboard)-scherm weer. 

> Profile (Profiel)
•  Geeft de informatie van het 

gebruikersprofiel weer. 
•  Hier kan de gebruiker de 

profielinformatie wijzigen.
> My Device (Mijn apparaat)

•  Hier kan de gebruiker een 
controleapparaat toevoegen.

> Live (Live)
•  Hier kan de gebruiker de 

gegevens van het aangesloten 
controleapparaat bekijken.

> Change Password (Wachtwoord 
wijzigen)/Change Security Questions 
(Beveiligingsvragen wijzigen)
•  Hier kan de gebruiker het 

wachtwoord wijzigen en/of de 
beveiligingsvragen wijzigen wanneer 
het wachtwoord vergeten is.

>  Notification Settings 
(Meldingsinstellingen)
•  Hier kan de gebruiker de instellingen 

voor meldingen en herinneringen 
van de app wijzigen.

> Settings (Instellingen)
•  Geeft de gebruikers-ID weer.
•  Hiermee kan de gebruiker Touch ID  

of Face ID in- of uitschakelen om in 
te loggen op de app.

•  Toont app-informatie.

Menu

> Feedback (Feedback) 
•  Hier kan de gebruiker een 

e-mail sturen naar Masimo 
SafetyNet-ondersteuning.

> Rate on App Store  
(Beoordeel in de App Store)
•  Hier kan de gebruiker de app 

beoordelen in de App Store.

MENU
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Delen

>  Toont de lijst van gedeelde 
zorgverleners en familieleden.

> Toevoegen
•  Deel met extra zorgverleners.
•  Deel met extra verzorgers 

of familieleden.
>  Veeg om privileges te bewerken.

TERUG TOEVOEGEN

CareProgram

> Care Card (Zorgkaart)
•  Bekijk de gegevens van 

de Care Card (Zorgkaart).
> Home

•  Ga terug naar het Activity Center 
(Activiteitencentrum).

> Learn (Leer)
•  Bekijk aanvullende informatie  

van een verzorger.
> Care Team (Zorgteam)

•  Bekijk de lijst van gedeelde 
zorgverleners en familieleden.

HOME
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