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Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt

A részletes videós útmutatót lásd 

watchpatone-howtouse.com

Ha bármilyen kérdése van, 
forduljon az  

Itamar® Medical 
ügyfélszolgálatához:

 1-888-748-2627

Részletes útmutató

Szkennelje be az alábbi QR-kódot a 
WatchPAT® ONE alkalmazás letöltéséhezItamar Medical Ltd.

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

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Németország

Fontos megjegyzések:
• Tárolási és működési hőmérséklet: 

0 oC - 40 oC
• Ne kísérelje meg csatlakoztatni vagy 

leválasztani az eszköz bármely részét.
• Ne kíséreljen meg idegen tárgyakat 

behelyezni az eszközbe.
• Semmilyen körülmények között ne 

kíséreljen meg egyedül megoldani 
egy problémát.

• A WatchPAT® ONE nem okozhat 
kellemetlenséget vagy fájdalmat. Ha 
elviselhetetlen kellemetlenséget 
tapasztal, távolítsa el az eszközt, és 
hívja az ügyfélszolgálatot.

Arazy Group Gmbh

Műszaki információ címkézés
Vigyázat: Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi 
törvényei szerint ezen eszköz eladása korlátozott: csak 
orvos által vagy orvosi rendelvényre történhet

Egyszer használatos, ne használja újra

Hőmérséklet határ: 0 oC - 40 oC

Lásd a használati útmutatót

Az akkumulátor üzemi feszültsége

Behatolásvédelem

BF (Body Foating) típusú alkalmazott alkatrészek

Szövetségi Kommunikációs Bizottság azonosító szám

Az orvosi eszköz gyártója

Katalógusszám

Sorozatszám

Gyártási dátum

Felhasználhatóság dátuma

A terméket a BSI (British Standards Institution) esetében a 
CE 2797 logó jelöli 

Az Európai Közösségben képviseletre jogosult

Törékeny, óvatosan kezelendő

Tartsa szárazon

A 2012/19/EU elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló WEEE irányelv szerint az elektromos és 
elektronikus berendezések (EEE) hulladékait külön kell gyűjteni, 
és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. 
Kérjük, ártalmatlanítsa ezt a terméket és annak minden részét 
felelősségteljes és környezetbarát módon.
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A részletes videós útmutatások megtekintéséhez
látogasson el a watchpatone-howtouse.com oldalra:



WatchPAT® ONE
Egyszer használatos otthoni 
alvási apnoe teszt
Részletes útmutató

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell 
helyesen használni a WatchPAT® ONE otthoni alvási apnoe 
tesztet.
A WatchPAT® ONE használata előtt:

 Javasoljuk, hogy a WatchPAT® ONE eszközt a nem 
domináns kezére helyezze.
 Az érzékelő bármelyik ujjon viselhető, kivéve a 
hüvelykujjat.
 Használat előtt vegye le a szoros ruhát, gyűrűket, órát és 
egyéb ékszereket.
 Távolítsa el a körömlakkot és a műkörmöket a vizsgálati 
ujjától, és ellenőrizze, hogy a köröm rövidre van-e vágva.

Megjegyzés: Csak alkáli AAA elemet használjon. 
Csak akkor helyezze be az elemet, ha készen áll lefeküdni.

1. Az alvásvizsgálat megkezdése előtt győződjön meg 
arról, hogy rendelkezik internet-hozzáféréssel, van-e a 
telefonja, WatchPAT® ONE eszköze és PIN-kódja.

Telefon WatchPAT® ONE PIN-kód

2. Töltse le a WatchPAT® ONE alkalmazást mobil eszközére 
(elérhető az Apple App Store-ban vagy 
a Google Play Store-ban).

3. Nyissa meg a WatchPAT® ONE alkalmazást, és 
engedélyezze az alkalmazás által megkövetelt összes 
engedélyt. Ezek az engedélyek szükségesek az alkalmazás 
működéséhez.
Vegye ki a WatchPAT® ONE-t a dobozból. Az alkalmazás 
„Preview” (Előnézet) gombjára kattintva gyors bemutatót 
kaphat az eszköz beállításáról.

Ha elkészült, nyomja meg a „Ready” 
(Kész) gombot.

ELŐNÉZET

KÉSZ

8. Fogja a mellkasérzékelőt (horkolás- és testhelyzet-
érzékelő), és vezesse a kábelt a ruha ujj- és a 
nyaknyílásán keresztül. Távolítsa el 
a lapot a matricáról, és rögzítse az 
érzékelőt közvetlenül a szegycsonti 
mélyedés alatt. 

* Ha a WatchPAT® ONE eszköz nem tartalmazza 
a mellkasi érzékelőt, hagyja ki ezt a lépést.

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

BEVITEL

7. Helyezze a WatchPAT® ONE 
eszközt a nem domináns kezére. 
Győződjön meg róla, hogy nem 
túl szoros és nem túl laza.

6. Írja be az orvosi rendelő vagy 
a szolgáltató által megadott 4 
számjegyű PIN-kódot, és nyomja 
meg az „Enter” (Bevitel) gombot.

5. Vegye le az óráját és az 
ékszereket a vizsgálati kézről.

4. Helyezze be az elemet 
a WatchPAT® ONE 
eszközbe.

PIN KÓD MEGADÁSA
Adja meg a hozzárendelt négyjegyű 

PIN-kódot (személyi azonosító szám) és 
koppintson az ENTER (Bevitel) gombra

Akkumulátor

9. Helyezze az érzékelőt egészen a nem domináns keze 
egyik ujjára. A hüvelykujj kivételével bármelyik ujját 
használhatja. Az érzékelőt úgy kell  
felhelyezni, hogy a TOP feliratú matrica 
a köröm felett legyen. Tartsa az 
érzékelőt egy kemény felülethez,  
és lassan húzza maga felé a TOP 
fület, hogy eltávolítsa az  
érzékelőről.

a. A telefon ne legyen 15 lábnál/5 méternél távolabb a 
WatchPAT® ONE eszköztől.

b. Kapcsoljon ki minden más, a szobában lévő, jelet 
kibocsátó eszközt, például más okostelefonokat, 
okosórákat és fejhallgatókat, mivel ezek zavarhatják a 
vizsgálatot.

c. Csatlakoztassa a telefont a töltőhöz, annak egész 
éjszaka csatlakoztatva kell maradnia. Ha éjszaka fel 
kell kelnie, hagyja bedugva a telefont, nem kell 
magával vinnie.
Most kattintson a "Start” (Indítás) 
gombra az alvásvizsgálat 
megkezdéséhez.

INDÍTÁS

11. Reggel, amikor felébred, nyomja meg az „End 
Recording” (Rögzítés befejezése) gombot, és 
várjon néhány percet, amíg az eszköz befejezi az 
adatátvitelt. Az adatátvitel befejezése után egy 
köszönő üzenetet fog kapni. 

Miután megkapta, nyomja meg a „Close 
Application” (Alkalmazás bezárása) 
gombot.

RÖGZÍTÉS 
BEFEJEZÉSE

ALKALMAZÁS 
BEZÁRÁSA

12. Vegye le a mellkasi érzékelőt, az ujjérzékelőt és 
a WatchPAT® ONE eszközt. Az eszközt nem kell 
megtartani vagy visszaküldeni. Egyszerűen kidobhatja.

Ha kész, nyomja meg a 
„Next” (Tovább) gombot.

Ha kész, nyomja meg a 
„Next” (Tovább) gombot.

Ha kész, nyomja meg a „Next” 
(Tovább) gombot.

Ha kész, nyomja meg a „Next” 
(Tovább) gombot.

10. Minden készen áll. 
Az alvásvizsgálat megkezdése előtti utolsó néhány lépés: 

Ha kész, nyomja meg a „Next” 
(Tovább) gombot.

Internet-
hozzáférés


