
pagina 1 van 2

©
 2021 M

asim
o. Alle rechten voorbehouden.       303345/PLM

-12839A-1221     EN
-LAB-8107B

Dagelijkse verzorging 
en activiteiten

Masimo SafetyNet™

Radius PPGTM & Radius T°TM

Voordat u begint met Dagelijkse verzorging 
en activiteiten, voltooi de instellingen van de 
sensor en app aan de hand van de installatie-
instructies in de kit.

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

Start CareProgram™ Vragen beantwoorden Verbinding controleren

Dagelijkse taken op telefoon
Voorbeeld weergegeven – uw scherm kan er anders uitzien

Als uw sensor op de juiste 
manier is aangebracht 

en verbonden, ziet u uw 
live-gegevens met cijfers.

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

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 
(Activiteitencentrum) op het 

pictogram       om het menu te openen. 
Tik op “Live” om de livegegevens 

van uw sensor te bekijken.
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De tape van de vingersensor vervangen

De borstsensor verplaatsen

De batterij van de sensor 
controleren

Verzorging van uw sensoren

De vingersensor vervangen

Meer sensortips
•  Verwijder de vingersensor wanneer u gaat douchen, maar u kunt hem blijven dragen tijdens het handenwassen.
•  Vervang de vingersensortape eenmaal daags. U kunt de tape vaker vervangen als deze vuil of nat wordt of niet meer plakt.
•  Vervang de sensor als het batterijlampje oranje of rood brandt.
•  Voor meer informatie, waaronder video's en instructies, kunt u terecht op mymasimo.com.

Verwijder de oude 
tape en laat de sensor 

op zijn plaats

Maak de nieuwe tape los van 
de beschermlaag en bevestig 

deze aan de sensor

Bevestig de sensor 
aan uw vinger

Verwijder de resterende 
tape van de 

beschermlaag

1. Verwijder eerst de sensor van uw pols en vinger
2. Verwijder de chip uit uw oude sensor door de rode 

lip in te drukken
3. Volg het gedeelte “uw sensor aanbrengen” in de 

installatie-instructies die zijn omvat in uw kit

Als het batterijlampje oranje 
of rood brandt, is het tijd 
om uw sensor te vervangen.

Bewaar de chip! 
Deze hebt u 
straks opnieuw 
nodig.

Als het nodig is het blootgestelde kleefmiddel 
voorzichtig schoon met een wattenstaafje met 
alcohol en laat u dit drogen voordat u het weer 
aanbrengt.

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


