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KEN UW SYSTEEM
Masimo SafetyNet-app
Masimo SafetyNet verzamelt en
toont doorlopend gegevens van
de gekoppelde draagbare sensor.
Deze gegevens worden ook naar
uw zorgverlener gestuurd.

Masimo SafetyNet

™

Radius T °
TM
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Installatie-instructies
Waarschuwing: Voer geen zelfdiagnose of
zelfmedicatie uit op basis van de metingen.
Raadpleeg altijd uw arts.
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Radius T ° Sensor
TM

De sensor wordt gedragen op
de borst, meet uw lichaamstemperatuur en stuurt uw
gegevens naar de Masimo
SafetyNet-app.

Radius T°
TM

Sensor aanbrengen

Controleer voordat u de sensor aanbrengt dat de plek van aanbrenging op de borst vrij
van haren, schoon en droog is.

Aan de slag
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Masimo SafetyNetapp instellen
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.
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Sensor koppelen

Open in Settings (Instellingen)
in de Masimo SafetyNetapp het menu Add Device
(Apparaat toevoegen) en
volg de aanwijzingen voor
het koppelen van de Radius
T°-sensor met uw telefoon.
Neem de sensor uit het zakje
en trek aan het lipje om de
batterij te activeren.
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Verwijder de plasticfolie
van de achterkant van
de sensor.

Breng de kleefsensor aan op het
bovenste gedeelte van uw borst,
onder uw linker sleutelbeen, zoals
weergegeven in het diagram.

Radius T°

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

zie ommezijde voor Dagelijks onderhoud en activiteiten

Dagelijkse taken op telefoon

Voorbeeld weergegeven – uw scherm kan er anders uitzien

Start CareProgram™

Kies “Start” om uw CareProgram
te starten of "Resume" (Hervatten)
om verder te gaan waar
u eerder was gebleven.

Verbinding controleren

Vragen beantwoorden

Selecteer elk item onder
"Daily Items" (Dagelijkse
items) om de vragen
van uw zorgverlener
te beantwoorden.

Beantwoord de vraag
die verschijnt. Herhaal dit
totdat u alle "Daily Items"
(Dagelijkse items) voor elke
dag hebt ingevuld.

Tik in het Activity Center (Activite- Als uw sensor op de juiste
wijze is aangebracht en
itencentrum) op het pictogram
verbonden, ziet u uw
om het menu te openen.
Tik op “Live” om de livegegevens livegegevens met cijfers.
van uw sensor te bekijken.

Onderhoud van uw sensor

Radius T°
TM

Als het batterijlampje
oranje of rood is,
is de batterij bijna leeg.
pagina 2 van 2

Als het nodig is de sensor te verwijderen en opnieuw aan
te brengen, wrijft u het blootgestelde kleefmiddel voorzichtig
schoon met een wattenstaafje met alcohol en laat u dit
drogen voordat u de sensor weer aanbrengt.

De sensor kan worden gedragen
in de douche maar mag niet
worden ondergedompeld.

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

