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Engangs- og hjemmetest for søvnapnø Engangs- og hjemmetest for søvnapnø

Se den trinvise videovejledning på 

watchpatone-howtouse.com

Hvis du har spørgsmål, 
kan du kontakte  

Itamar® Medical- 
helpdesk på:

 1-888-748-2627

Trinvis vejledning

Scan QR-koden nedenfor for at 
downloade WatchPAT® ONE-applikationenItamar 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
Tyskland

Vigtige bemærkninger:
• Opbevaring og 

driftstemperaturer 0 oC - 40 oC
• Forsøg ikke at tilslutte eller 

frakoble nogen del af enheden.
• Forsøg ikke at introducere nogen 

fremmed genstand i enheden.
• Forsøg ikke under nogen 

omstændigheder at løse et 
problem selv.

• WatchPAT® ONE bør ikke give 
ubehag eller smerte. Hvis du 
mærker en uudholdelig smerte, 
skal enheden fjernes og 
helpdesk kontaktes.

Arazy Group Gmbh

Teknisk informationsmærkning

Advarsel: Føderal amerikansk lovgivning begrænser 
denne enhed til salg af eller efter henvisning fra en læge.

Engangsbrug, må ikke genbruges

Temperaturgrænse 0 o-40 oC

Se brugsanvisningen

Batteriets driftsspænding

Indtrængningsbeskyttelse

Type BF-anvendt del

Føderalt id-nummer

Producent

Katalognummer

Serienummer

Fremstillingsdato

Sidste anvendelsesdato

Produktet er mærket med CE-logoet 2797 til BSI 

Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab

Skrøbelig genstand, håndteres forsigtigt

Opbevares tørt

I henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU skal alt elektrisk og 
elektronisk udstyr (EEE) opsamles separat og ikke 
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
Bortskaf dette produkt og alle dets dele på en ansvarlig og 
miljøvenlig måde.
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Se den trinvise videovejledning på
 watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Engangstest for søvnapnø
Trinvis vejledning

Denne vejledning forklarer dig trin for trin, hvordan du 
bruger WatchPAT® ONE-hjemmetest til søvnapnø korrekt.

Før du påfører WatchPAT® ONE:

 Det anbefales at påføre WatchPAT® ONE-enheden på den 
hånd, du ikke normalt bruger.
 Proben kan bæres på enhver finger undtagen 
tommelfingeren.
 Før brug fjernes tætsiddende tøj, ringe, ure og smykker.
 Fjern neglelak og kunstige negle fra testfingeren, og sørg 
for, at fingerneglen er klippet kort.

Bemærk: Brug kun alkaline AAA-batterier. 
Indsæt ikke batteriet, før du er klar til at gå i seng. 

1. Før du starter dit søvnstudie, skal du sørge for at have 
internetadgang, din telefon, WatchPAT® ONE og  
PIN-koden.

Telefon WatchPAT® ONE Internetadgang PIN-kode

2. Download WatchPAT® ONE-applikationen på din 
mobiltelefon (fås i Apple App Store og 
Google Play Store).

3. Åbn WatchPAT® ONE-applikationen og giv den nødvendige 
tilladelse til applikationen. Denne tilladelse er nødvendig 
for, at applikationen kan anvendes.

Tag WatchPAT® ONE ud af kassen. Klik på knappen 
“Forhåndsvisning” for en hurtig visning af, hvordan enheden 
virker.

Tryk derefter på knappen “Klar”.

FORHÅNDSVISNING

KLAR

8. Tag brystsensoren (snorke- og kropssensor) og før 
kablet gennem dit ærme og ud gennem 
halsåbningen. Fjern tapen fra mærkaten, 
og fastgør sensoren lige under dit 
sternale hak. 

 * Hvis WatchPAT® ONE-enheden ikke 
inkluderer en brystsensor, skal du gå til 
næste trin.

NÆSTE

NÆSTE

NÆSTE

NÆSTE

NÆSTE

ENTER

7. Sæt WatchPAT® ONE-enheden 
på den hånd, du ikke normalt 
bruger. Sørg for den ikke sidder 
for stramt eller løst.

6. Indtast den 4-cifrede PIN-kode 
fra lægen eller udbyderen og tryk 
”Enter”.

5. Fjern ur og smykker fra 
testhånden.

4. Indsæt batteriet i 
WatchPAT® ONE-
enheden.

INDTAST PIN-KODE
Indtast din firecifrede PIN-kodeog tryk 

ENTER

Batteri

9. Placér proben på fingeren på den hånd, du ikke 
normalt bruger. Du kan bruge alle fingre undtagen 
tommelfingeren. Proben skal indsættes, så 
klistermærkets top er placeret over 
fingerneglen. Hold proben mod en 
hård overflade og træk langsomt  
den øverste tap mod dig for at  
fjerne proben.

a. Sørg for, at mobiltelefonen ikke er længere end 5 meter 
fra WatchPAT® ONE-enheden.

b. Slå alle transmitterende enheder i rummet fra, såsom 
smartphones, smartwatches og hovedtelefoner, der 
kan påvirke testen.

c. Tilslut din telefon til opladeren og lad blive der hele 
natten. Hvis du er nødt til at stå op i løbet af natten, 
skal telefonen blive, hvor den er.

Klik nu på knappen “Start” for at 
begynde søvnstudiet.

START

11. Når du vågner op næste morgen, trykkes på 
knappen ”Afslut optagelse" og vent et par 
minutter, før enheden afslutter dataoverførslen. 
Efter dataoverførslen vil du modtage en 
bekræftelse. 

Efter modtagelse klikkes på “Luk app”.

AFSLUT OPTAGELSE

LUK APP

12. Fjern brystsensoren, proben og WatchPAT® ONE-
enheden. Du behøver ikke beholde eller aflevere 
enheden. Du kan blot smide den ud.

Tryk derefter på ”Næste”.

Tryk derefter på ”Næste”.

Tryk derefter på ”Næste”.

Tryk derefter på ”Næste”.

10. Du er nu færdig. 
Et par sidste trin, før du begynder søvnstudiet: 

Tryk derefter på ”Næste”.


