Korte handleiding
MESI mTABLET
Draadloos medisch tabletsysteem (Wireless Medical Tablet System)

WAT ZIT ER IN DE DOOS?
Tablet voor medische toepassingen

Afgeschermde ethernetkabel - 2 m

Model
MTABMD

AC/DC voeding voor MTABDSW.

MESI mTABLET basisstation met toegangspunt.
Model
mTABDSMDW

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het toestel voor het eerst
gebruikt, en volg deze aanbevelingen:
www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.
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EERSTE GEBRUIK
1. Het basisstation aansluiten

Sluit uw basisstation aan op
netvoeding en op het lokale
netwerk met de bijgeleverde
netwerkkabel en stroomadapter.

2. Installatie van MESI mTABLET
Vóór het eerste gebruik
plaatst u de MESI mTABLET
op het basisstation om het
volledig op te laden.
Wanneer de MESI
mTABLET is opgeladen,
drukt u op de AAN/UITknop aan de rechterkant
van de tablet om het
toestel aan te zetten.

3. Eerste start

De MESI mTABLET biedt verschillende
talen aan; selecteer de taal die u wenst
te gebruiken in het afrolmenu. Deze
instelling kan later worden gewijzigd in de
gebruikersinstellingen.
Het basisstation voor de MESI mTABLET
heeft een ingebouwd Wi-Fi-toegangspunt
waarmee de MESI mTABLET automatisch de
verbinding maakt bij het eerste gebruik.
Als u een ander draadloos netwerk wenst te
gebruiken, selecteer het in de lijst en voer
de veiligheidsinformatie in.
Er is geen Wi-Fi vereist voor de hoofdfuncties
van de MESI mTABLET, maar Wi-Fi is wel
nodig om metingen te synchroniseren naar
de MESI mRECORDS webapplicatie.
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DIAGNOSTISCHE MODULE KOPPELEN
Voordat er metingen kunnen worden uitgevoerd, moet de betreffende module eerst aan uw MESI
mTABLET worden gekoppeld. Neem de MESI mTABLET en open de gebruikerstab.

Stap 1
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Stap 3
Wanneer de MESI mTABLET de verbinding
maakt met de module, verandert het
lampje bovenaan de module. Bevestig
het aankoppelingsproces door de knop
bovenaan de module opnieuw in te
drukken.

Stap 4
Het laatste scherm meldt de geslaagde
verbinding tussen de MESI mTABLET en de
draadloze module. U kunt alle technische
informatie over de verbonden modules
vinden in Gebruikersprofiel > Instellingen
> Modules.

Druk op de
knop bovenaan
de betreffende
module.
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OPGELET
Gebruikers van de MESI mTABLET moeten adequaat geïnstrueerd zijn om het toestel te gebruiken.
Vóór het eerste gebruik van het toestel, moeten de gebruikers de volledige gebruiksinstructies
zorgvuldig lezen en de gebruiksinstructies van de verbonden uitrusting volgen.
Gebruik alleen toebehoren en andere onderdelen die aanbevolen of geleverd worden door MESI.
Gebruik van andere onderdelen, buiten wat aanbevolen of meegeleverd wordt, kan tot letsel,
onnauwkeurige informatie en/of schade aan het toestel leiden.
Gebruik dit toestel niet waar gevaar op explosie bestaat of in de nabijheid van ontvlambare gassen
zoals anesthetica.
De AC/DC voeding moet altijd aangesloten zijn op een gemakkelijk te bereiken stopcontact (de AC/
DC voeding dient ook als galvanische isolatie). Demonteer het toestel niet, om elektrische schokken
te vermijden. Er zitten geen te onderhouden onderdelen in. Laat het onderhoud uitsluitend uitvoeren
door gekwalificeerde vaklui.
Gebruik alleen niet-agressieve schoonmaakproducten om het toestel te reinigen. Het toestel mag
worden afgeveegd met een vochtige doek.
Bescherm het toestel tegen vocht en vloeistoffen en extreem hoge/lage temperaturen. Bescherm het
toestel ook tegen mechanische krachten en stel het niet bloot aan direct zonlicht, want daardoor kan
het toestel mogelijk niet goed functioneren.
Voer nooit zelf herstellingen uit, van welke aard ook. Open het toestel niet. Het toestel bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Breng geen wijzigingen aan het toestel
aan. Indien het defect raakt, neem contact op met uw verkoper of verdeler.

INFORMATIE VAN DE LEVERANCIER

MESI CONTACTGEGEVENS
Adres		
MESI, development of medical devices, Ltd
		
Leskoškova cesta 11a
		SI-1000 Ljubljana
		
Slovenië, Europese Unie
Telefoon		
E-mail		
Website		

+386 (0)1 620 34 87
info@mesimedical.com
www.mesimedical.com
MTABSYSW
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GEBRUIKERSACCOUNTS
1. Registreer uw gebruikersaccount

Elke gebruiker van
de MESI mTABLET
moet een account
registreren, waarmee
hij/zij beveiligde
toegang krijgt tot data
op andere toestellen
(PC, tablet of telefoon,
indien nodig).

2. Werkgroepen

Elke arts kan de eigenaar van
slechts één werkgroep zijn, maar kan
worden uitgenodigd in meerdere
werkgroepen. Hij/zij kan tegelijkertijd
meerdere verpleegkundigen of artsen
aan zijn/haar werkgroep toevoegen.
Verpleegkundigen kunnen deel
uitmaken van meerdere werkgroepen,
maar zij kunnen geen andere persoon
of personen toevoegen. Dit systeem
biedt een betere controle op de
toegang tot patiëntgegevens.

MESI mRECORDS
Toegang tot MESI mRECORDS gebeurt met dezelfde inloggegevens als voor de MESI
mTABLET op https://mrecords.mesimedical.com. Omdat mRECORDS een webapp is, geeft
dit u overal en altijd toegang. Alle metingen en patiëntgegevens worden gesynchroniseerd
tussen de MESI mTABLET en MESI mRECORDS, zodat de medische deskundige onmiddellijk
toegang krijgt tot een geregistreerde meting.
Voor meer informatie en handleidingen, log in of registreer uw account op
https://mrecords.mesimedical.com.

