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Masimo SET® Pulse Oximetry

*Masimo SET® Measure-through Motion technology includes SpO2 and PR.

Bez 
pohybů

S 
pohyby

Spolehlivé měření pulzní 
oximetrie i při pohybových 
artefaktech a nízkých 
perfuzích.



Masimo SafetyNet



Radius PPG™ Masimo SafetyNet App
Bezdrátový sensor pulzní oximetrie Mobilní App pro monitorování pacientů Vzdálený systém pro sběr dat

Klinický portál

Komponenty



Radius PPG

Sensor

Masimo SafetyNet Pacientský Kit
• 2x Radius PPG Sensor
• 1x Náhradní Radius PPG Sensor
• 14x Výmenné lepící pásky sensorů
• Přístup do Masimo SafetyNet

• Bezdrátový přenosný sensor
•  Životnost baterie 4-dny
• Monitoring na klinické úrovni



Masimo SafetyNet App

Monitoring na klinické úrovni
• Zabezpečené Bluetooth připojení k Radius PPG

•  Na zařízení lze nahlížet aktuálně měřená data

• Měřená data jsou zasílána do vzdáleného klinického

    portálu k možnosti vyhodnocení 



Masimo SafetyNet App

CarePrograms™

Monitoring na klinické úrovni
• Zabezpečené Bluetooth připojení k  Radius PPG

•  Na zařízení lze nahlížet aktuálně měřená data

• Měřená data jsou zasílána do vzdáleného

    klinického portálu k možnosti vyhodnocení 

• Monitoring pacientů

• Komunikace přes aplikace

•  Denní aktivity

•  Akční upomínky



Dashboard
• Jednoduchost

• CareProgram Data

•  Možnost setřízení,

    řazení, filtrace pacientů

Klinický Portál

Dashboard aplikace Masimo SafetyNet poskytuje jednoduchý 
a ucelený náhled na všechny Vaše pacienty



Dashboard

Aktuální data
• Notifikace

•  zdravotní údaje

•   Jednoduchost

•   CareProgram Data

•  Možnost setřízení,

    řazení, filtrace pacientů

Klinický Portál

Ve sloupci oznámení (Noti�cations) ze zobrazují případná 
oznámení od pacientů



Masimo SafetyNet

> Pohodlný přenosný sensor

> Spolehlivé klinické měření

> Možnost monitorace pacientů

> Snímání dat vzdáleně

> Zobrazovná notifikací

> Cíleno pro monitoring při nárůstu pacientů




