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Masimo SafetyNet™ kit
Trådlös pulsoximetri monitorering med andningsfrekvensövervakning

• Masimo SafetyNet™ är en säker molnbaserad plattform 
som ger sjukhuset möjligheten att fjärrövervaka patienter 
vid vård i hemmet

• Masimo SafetyNet™ använder sig av Masimo SET ®  
teknologi för trådlös pulsoximetri monitorering och  
andningfrekvensövervakning

• Patienten bär en trådlös Radius PPG™ sensor och 
registrerad patientdata skickas säkert via blåtand till 
Masimo SafetyNet™ mobilapplikation, vilken patienten  
har åtkomst till

• Via en säker/krypterad WiFi eller LTE anslutning överförs 
patientdata till Masimo SafetyNet™ Klinikportal

Produktinformation 

Artikelnummer Benämning Förp

4736

Masimo SafetyNet™ Kit Inkluderar: 
3 st Radius PPG™ sensorer. Varje sensor kan användas för upp till 4 dagars monitorering
1 återanvändbart chip 
14 st ersättningstejper med klister
Tillgång till Masimo SafetyNet™ mobilapp och Klinikportal

1 st kit / Box

4585
Radius PPG™ Neo/Vuxen självhäftande SpO2 enpatientsensor, vikt <3kg eller >40 kg 
Beställ denna artikel om chipet ska fortsätta användas på samma patient/en annan 
patient, men samma surfplatta / telefon

20 st / Box

Orderinformation

Noggrann och pålitlig plattform för non-invasiv övervakning

• Masimo SafetyNet™ Klinikportal innehåller 
avancerade automatiseringsfunktioner för 
övervakning av vård i hemmet och säkerställer 
samtidigt att sjukhuset får information om viktiga 
förändringar i patientens tillstånd

• Masimo´s interaktiva CareProgram erbjuder en 
digital hemvårdsplan som levereras till patientens 
smartphone via mobilappen 

• CareProgrammet påminner aktivt patienten om att 
följa sin vårdplan och registrerar övervakningsdata 
från den trådlösa sensorn. Data skickas till kliniken 
på sjukhuset för utvärdering. Mer information om 
CareProgrammet på nästa sida
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Masimo SafetyNet™ CareProgram 
för övervakning av misstänkta COVID-19-patienter i hemmet

• Masimo SafetyNet™ CareProgrammet gör det möjligt för 
sjukhuset att övervaka misstänkta COVID-19-patienter i 
hemmet

• CareProgrammet samlar viktig patientinformation genom 
att hämta data från den trådlösa sensorn och proaktivt 
meddela patienten att skicka statusuppdateringar

Produktinformation 

Välkommen Dagliga åtgärder Mer information
• Beskriver vårdprogrammet och innehåller 

en rad inledande frågor
• Guidar patienten genom en serie 

frågor två gånger dagligen eller enligt 
önskemål

• Inkluderar ett resurs-
bibliotek med vägledning 
för att kontrollera 
temperaturen, applicera 
sensorn m.m. 


