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Installatie-instructies
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Volg de aanwijzingen in de uitnodiging die
u per e-mail of sms hebt ontvangen om de
Masimo SafetyNet-app te downloaden en
een account te maken.

Waarschuwing: Voer geen zelfdiagnose of zelfmedicatie uit op
basis van de metingen. Raadpleeg altijd uw arts.

KEN UW SYSTEEM

Masimo SafetyNet-app
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Masimo SafetyNet toont de zuurstofverzadiging,
polsfrequentie, ademhalingsfrequentie en andere
gegevens uit Radius PPG. Deze gegevens worden
ook naar uw zorgverlener gestuurd.

Masimo SafetyNet-app
instellen
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Sensor aanbrengen
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Sensor koppelen

Raadpleeg de aanwijzingen aan
de achterkant om te zien hoe
u de sensor op uw pols en vinger
moet aanbrengen en de chip
moet plaatsen.
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Draagbare sensoren
Radius PPG -sensor
TM

Deze sensor, die op de pols en
vingertop wordt gedragen, meet de
zuurstofverzadiging, polsfrequentie
en ademhalingsfrequentie.

Masimo SafetyNet

Klik onder Menu ( ) op Mijn apparaat.
Klik op Radius PPG onder het menu
Apparaat toevoegen en volg de
instructies om de Radius PPG-sensor
aan uw telefoon te koppelen.
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Radius T°

Radius PPG -chip
TM

Deze chip, die in het polsgedeelte van
de sensor wordt geklikt, verstuurt uw
gegevens naar de Masimo SafetyNet-app.
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Voor meer informatie, waaronder
video's en instructies, kunt
u terecht op mymasimo.com

zie de achterzijde voor het aanbrengen
van de sensor

De sensor aanbrengen

2.1 Sensor instellen
1. Neem de sensor uit het zakje

2. Verwijder het gele label
om de batterij te
activeren

3. Plaats de sensor op de pols zoals
aangegeven en voer de punt van het
bandje door de open rode lus

4. Wikkel het losse uiteinde van de band
om uw pols en druk deze aan

2.2 Vingersensor aanbrengen
1. Verwijder de plastic folie en
plaats de ster ( ) bovenop
de vingernagel van de
ringvinger

2. Wikkel tot halverwege om uw
vinger. Zorg ervoor dat de ster en
het vierkantje recht tegenover
elkaar liggen

Plaats het zwarte
vierkantje ( ) op
de vingerpad

3. Knijp in de bovenkant
en onderkant van de
wikkel om deze vast te
zetten

4. Verwijder de plastic
folie en wikkel het
restant verder om
uw vinger

5. Pas de kabel aan tot een
comfortabele lengte

2.3 Chip plaatsen
1. Plaats de chip in het open compartiment
van de sensor.

2. Druk op de chip om deze vast te zetten

Klikken

Luister naar de klik
om te bevestigen
dat de chip juist is
geplaatst
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Controleer het lampje
om te bevestigen dat
de chip verbonden is
met de sensor

Voor meer informatie, waaronder video's en instructies, kunt u terecht op mymasimo.com

