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Downloaden My Beaker app 

  
1. Open met de telefoon de website en 

druk op de knop downloaden app 
2. Druk op downloaden 

 
 

3. De telefoon vraagt voor instellingen 
te wijzigen 

4. Zet toestaan van deze bron aan 
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5. Druk op installeren 6. Als de app geïnstalleerd is kun je hem 

openen. 
 

Tip: Kan zijn bij het openen van de app dat word gevraagd of de bluetooth geopend kan 
worden, klik dan op ja. 
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Batterij verwisselen 

 
 

7. Beaker open draaien 8. Batterij erin stoppen 
 Let op dat je deze schuin erin duwt 

 

  
9. Duw op de batterij 10. Duw het lipje, rood omcirkeld, naar 

buiten 
 Tip: Pak een pen en zet de opening op het lipje 

en druk deze naar buiten dan springt de 
batterij omhoog.  
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11. Haal de batterij eruit 12. Draai de Beaker dicht 

  

 
13. Monitor het batterijniveau 

(+- 4 weken is de levensduur van de batterij met 1 keer uitlezen per dag (zie verbinden stap 1 
nieuwe patiënt) 
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Nieuwe patiënt toevoegen 

  
1. Verbind met de beker 2. Druk op settings 

  
3. Met dit overzicht kan je de settings 

veranderen 
4. Vul de patiënt gegevens in 

Voornaam/voorletters 

Achternaam 

Kamernummer/  
huisnummer 
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5. Selecteer of het een nieuwe patiënt 

is die de beaker nog nooit heeft 
gebruikt* 

6. Druk op opslaan om de beker aan een 
andere/nieuwe patiënt te  

 
 

* Mocht de patiënt een Beaker al eens gebruikt hebben vink je nieuwe gebruiker niet aan. 
Weet je dit niet zeker in het overzicht user kan je zien wie een My Beaker gebruikt heeft. 

 

Naam op de beker zetten 

Maak een label met de label writer op de afdeling en plak dit op de beker 
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Wikkel wisselen 

 

 

1. Schrijf de naam met whiteboard 

marker op de wikkel 

2. Draai My beaker open 

  

3. Stop de wikkel erin 4. Draai My Beaker dicht 
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Inschenken  

Beweeg de beker nadat je hem volschenkt  en zet hem op een vlakke ondergrond 

 

  

 

 

1. Vul de beker 2. Beweeg de beker 3. Zet de beker neer 

   

Tip: zet de beker op de tafel of nachtkastje wanneer je het de patiënt/cliënt geeft 

Leeggieten 

 

 

 

Draai de beker op zijn kop bij het 

leeggieten 

Hou de beker niet schuin anders 
ziet die dit als opgedronken 
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Schoon maken 

Schoon maken met de hand en afwasmiddel.  
Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen 

 

 
 

Eigenschappen 

 

Deksel dat meegeleverd is kan op beker geplaatst worden als hulpmiddel. 

 
Warme en koude dranken kunnen in deze beker geschonken worden. De beker is 

isolerend, wat betekent dat de warme en koude vloeistoffen langer op temperatuur 

blijven. 
 

 
Let op voor verbranding van de tong en mond ! 
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Live weergave van vloeistof in de beker 

   

1. Verbind met de beker 2. Vul de verbonden 
beker met vloeistof 

3. Zie live vloeistof niveau 

Verkrijgen van de data 

  
1. Open de app en druk op verbind 2. Druk op download, metingen 

opgeslagen zal verschijnen 
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3. Druk op statistieken voor een 

overzicht 
4. Rood betekent niet gedronken 
5. Blauw betekent gedronken 

  
6. Zie week en maandoverzicht 7. Zie onder het lijstje je dag, week of 

maand totaal 
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Overzicht zonder connectie met My Beaker 

  
1. Ga naar statistieken 2. Ga naar user om de patiënten te 

zien 

  
3. Kies het overzicht 4. Ga naar user om andere patiënt 

te zien 
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Excel download 

  
1. Druk op home als je in statistiek 

overzicht bevindt om Excel 
download te maken 

2. Druk op CSV download 
voor een Excel download. 
Deze staat in het mapje 
downloads van je telefoon 

 


