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Teste de apneia do sono caseiro descartável Teste de apneia do sono caseiro descartável

Para instruções em vídeo passo a 
passo, visite 

watchpatone-howtouse.com

Para quaisquer questões, 
pode contactar o 

atendimento ao cliente da 
Itamar® Medical através de:

 1-888-748-2627

Guia de instruções passo a passo

Leia o código QR abaixo para 
transferir a aplicação WatchPAT® ONEItamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park 3088900, Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

The Squaire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main
Alemanha

Notas importantes:
• Temperaturas de armazenamento 

e utilização 0 ºC - 40 ºC
• Não tente ligar ou desligar 

qualquer parte da unidade.
• Não tente introduzir objetos 

estranhos na unidade.
• Não tente, em circunstância 

alguma, corrigir um problema 
sozinho.

• O WatchPAT® ONE não deverá 
causar desconforto ou dor. Em 
caso de desconforto insuportável, 
retire o dispositivo e contacte o 
atendimento ao cliente.

Arazy Group GmbH

Etiquetagem de informações técnicas

Atenção: a Lei Federal restringe a venda deste dispositivo 
a, ou mediante prescrição de um médico licenciado

Descartável, não reutilizar

Limite da temperatura 0 ºC - 40 ºC

Consulte as instruções de utilização

Tensão de funcionamento da pilha

Proteção contra infiltrações

Peça aplicada de tipo BF

Número de identificação da comissão de 
comunicações federais

Fabricante de dispositivos médicos

Número de referência

Número de série

Data de fabrico

Utilizar até

O produto contém a marca CE 2797 para BSI 

Representante autorizado na Comunidade Europeia

Frágil, manusear com cuidado

Mantenha seco

De acordo com a Diretiva REEE 2012/19/UE, todos os 
equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) devem ser 
recolhidos em separado e não eliminados juntamente com o 
lixo doméstico comum. Elimine este dispositivo e todas as 
suas peças de uma forma responsável e amiga do ambiente.
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Para instruções em vídeo passo a passo,
visite watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Teste de apneia do sono caseiro 
descartável
Guia de instruções passo a passo

Este guia orienta-o passo a passo e mostra-lhe como 
utilizar corretamente o Teste de Apneia do Sono 
Caseiro WatchPAT® ONE.

Antes de colocar o WatchPAT® ONE:

 É recomendável colocar o dispositivo WatchPAT® ONE na 
sua mão não dominante.
 A sonda pode ser usada em qualquer dedo, à exceção do 
polegar.
 Remova qualquer vestuário apertado, anéis, relógios e 
outros artigos de bijuteria.
 Remova o verniz das unhas e as unhas artificiais do dedo 
de teste e certifique-se de que a unha está cortada rente.

Nota: utilize apenas baterias alcalinas AAA. 
Não insira a bateria até estar pronto para ir para a cama.

1. Antes de começar o estudo do sono, certifique-se de 
que tem acesso à Internet, ao telemóvel, ao dispositivo 
WatchPAT® ONE e ao número PIN.

Telefone WatchPAT® ONE Acesso à internet Número PIN

2. Descarregue a aplicação WatchPAT® ONE para o seu 
dispositivo móvel (disponível na Apple 
Store da Apple e na Play Store da 
Google).

3. Abra a aplicação WatchPAT® ONE e autorize todas as 
permissões solicitadas pela aplicação. Estas permissões 
são necessárias para o funcionamento da aplicação.

Retire o WatchPAT® ONE da caixa. Pode clicar no botão  
“Pré-visualizar” na aplicação para ver uma demonstração 
rápida da configuração do dispositivo.

Prima o botão “Preparado” 
quando terminar.

PRÉ-VISUALIZAR

PREPARADO

8. Pegue no sensor do peito (sensor de ressonar e posição 
corporal) e direcione o cabo inserindo-o 
pela sua manga e retirando-o pela 
abertura no pescoço. Remova a proteção 
do adesivo e cole o sensor logo abaixo do 
manúbrio. 

* Se o seu dispositivo WatchPAT® ONE não 
incluir o sensor de peito, ignore este passo.

SEGUINTE

SEGUINTE

SEGUINTE

SEGUINTE

SEGUINTE

ENTRAR

7. Coloque o dispositivo WatchPAT® 
ONE na sua mão não dominante. 
Certifique-se de que não fica 
nem demasiado apertado nem 
demasiado solto.

6. Introduza o código PIN de 4 
dígitos que lhe foi fornecido pelo 
profissional de saúde ou gabinete 
fornecedor e prima “Entrar”.

5. Retire o relógio e as joias da 
sua mão do teste.

4. Introduza a bateria no 
dispositivo WatchPAT® 
ONE.

INSERIR PIN
Introduza o seu código PIN de quatro dígitos 

(número de identificação pessoal) e toque 
em ENTRAR

Bateria

9. Coloque a sonda até ao fundo do dedo da sua mão não 
dominante. Pode usar qualquer dedo à exceção do 
polegar. A sonda deve ficar inserida de forma 
a que o adesivo assinalado com “TOP” 
(para cima) fique posicionado por 
cima da unha. Segure na sonda 
contra uma superfície rígida e 
lentamente puxe o adesivo TOP  
na sua direção, de forma a  
removê-lo da sonda.

a. Certifique-se de que o seu telemóvel está a uma 
distância máxima de 5 metros do dispositivo 
WatchPAT® ONE.

b. Desligue todos os outros dispositivos transmissores 
presentes na divisão tais como relógios inteligentes, 
outros smartphones e auscultadores, uma vez que 
podem interferir com o teste.

c. Ligue o seu telemóvel ao carregador; deve permanecer 
ligado durante toda a noite. Se precisar de se levantar 
durante a noite deixe o telemóvel a carregar, não é 
preciso levá-lo consigo.

Agora clique no botão “Iniciar” para dar 
início ao estudo do sono. INICIAR

11. De manhã quando acordar, prima o botão 
“Terminar gravação” e aguarde alguns minutos 
até que o dispositivo termine a transmissão 
de dados. Depois de concluir a transmissão 
de dados, irá receber uma mensagem de 
agradecimento. 
Uma vez recebida, prima “Fechar app”.

TERMINAR 
GRAVAÇÃO

FECHAR APP

12. Retire o sensor do peito, a sonda e o dispositivo 
WatchPAT® ONE. Não é preciso guardar o dispositivo ou 
devolvê-lo. Pode simplesmente descartá-lo.

Prima “Seguinte” 
quando terminar.

Prima “Seguinte” 
quando terminar.

Prima “Seguinte” quando terminar.

Prima “Seguinte” 
quando terminar.

10. A configuração está concluída. 
Últimos passos antes de começar o estudo do sono: 

Prima “Seguinte” quando terminar.


