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Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu

Pentru instrucțiuni video pas cu pas, 
accesați 

watchpatone-howtouse.com

Dacă aveți întrebări, puteți 
contacta Biroul de asistență 
Itamar® Medical la numărul 

de telefon:
 1-888-748-2627

Ghid de instrucțiuni pas cu pas

Scanați codul QR de mai jos pentru a 
descărca aplicația 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
Germania

Note importante:
• Temperaturi de depozitare și 

funcționare 0oC - 40oC
• Nu încercați să conectați sau să 

deconectați nicio parte a aparatului.
• Nu încercați să introduceți obiecte 

străine în aparat.
• În niciun caz nu încercați să remediați 

o problemă fără a solicita asistență.
• Dispozitivul WatchPAT® ONE nu ar 

trebui să provoace disconfort sau 
durere. În cazul în care simțiți 
disconfort insuportabil, îndepărtați 
dispozitivul și apelați biroul de 
asistență.

Arazy Group GmbH

Etichetă cu informații tehnice
Atenție: Conform legii federale, acest dispozitiv poate 
fi comercializat numai de către sau la prescripția unui 
cadru medical autorizat.

De unică folosință, a nu se reutiliza

Limita de temperatură 0oC - 40oC

Consultați instrucțiunile de utilizare

Tensiune de funcționare a bateriei

Protecție împotriva pătrunderii particulelor străine

Componentă în contact cu pacientul, de tip BF

Număr de identificare al comisiei federale de comunicații

Fabricantul dispozitivului medical

Număr de catalog

Număr de serie

Data fabricației

Data de expirare

Produsul este marcat cu logo-ul CE 2797 pentru BSI 

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Fragil, manipulați cu atenție

A se feri de umiditate

Conform Directivei DEEE 2012/19/UE, toate deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (EEE) trebuie colectate 
separat și nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice 
obișnuite. Eliminați acest produs și toate părțile acestuia în 
mod responsabil și ecologic.
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Pentru instrucțiuni video pas cu pas
Accesați watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Test pentru apnee în somn, de unică 
folosință, pentru utilizare la domiciliu
Ghid de instrucțiuni pas cu pas

Acest ghid vă va îndruma pas cu pas, arătându-vă cum 
să utilizați corect testul pentru apnee în somn, pentru 
utilizare la domiciliu WatchPAT® ONE.

Înainte de a aplica WatchPAT® ONE:
 Se recomandă aplicarea dispozitivului WatchPAT® ONE pe 
mâna non-dominantă.
 Sonda poate fi purtată pe orice deget, cu excepția degetului 
mare.
 Înainte de utilizare, îndepărtați hainele strâmte, inelele, 
ceasurile și alte bijuterii.
 Eliminați lacul de unghii și unghia artificială de pe degetul 
utilizat pentru test și asigurați-vă că unghia este tăiată scurt.

Notă: Utilizați numai o baterie alcalină AAA. 
Nu introduceți bateria până când nu sunteți gata de culcare.

1. Înainte de a începe studiul de somn, asigurați-vă că aveți 
acces la internet, telefonul, dispozitivul WatchPAT® ONE 
și codul PIN.

Telefon WatchPAT® ONE Acces la internet Cod PIN

2. Descărcați aplicația WatchPAT® ONE pe 
dispozitivul dvs. mobil (disponibilă în 
Apple App Store și Google Play).

3. Deschideți aplicația WatchPAT® ONE și acordați toate 
permisiunile cerute de aplicație. Aceste permisiuni sunt 
necesare pentru funcționarea aplicației.

Scoateți dispozitivul WatchPAT® ONE din cutie. Puteți 
face clic pe butonul „Previzualizare” din aplicație pentru 
a face un tur rapid, care vă arată cum  
să configurați dispozitivul.

Apăsați „Gata” când ați terminat.

PREVIZUALIZARE

GATA

8. Luați senzorul toracic (senzorul pentru sforăit și poziția 
corpului) și direcționați cablul prin interiorul mânecii și 
scoateți-l prin deschizătura de la gât. 
Îndepărtați mica folie de protecție de pe 
partea adezivă și aplicați senzorul chiar sub 
crestătura sternului. 

* Dacă dispozitivul WatchPAT® ONE nu include 
senzorul toracic, săriți peste acest pas.

URMĂTORUL PAS

URMĂTORUL PAS

URMĂTORUL PAS

URMĂTORUL PAS

URMĂTORUL PAS

INTRARE

7. Puneți dispozitivul WatchPAT® 
ONE pe mâna non-dominantă. 
Asigurați-vă că nu este prea strâns 
și nici prea lejer.

6. Introduceți codul PIN din 4 cifre 
furnizat de cabinetul medicului dvs. 
sau de furnizorul dvs. și apăsați 
tasta „Intrare”.

5. Scoateți-vă ceasul și 
bijuteriile de pe mâna la care 
utilizați testul.

4. Introduceți bateria în 
dispozitivul WatchPAT® 
ONE.

INTRODUCEȚI CODUL PIN
Introduceți codul PIN din patru cifre care 

v-a fost atribuit (numărul personal de 

identificare) și atingeți tasta INTRARE

Baterie

9. Poziționați sonda pe un deget al mâinii non-dominante, 
introducând degetul până la capăt. Puteți folosi orice 
deget, cu excepția degetului mare. Sonda trebuie 
introdusă astfel încât partea adezivă 
marcată TOP (VÂRF) să fie poziționată 
deasupra unghiei. Țineți sonda pe o 
suprafață dură și trageți încet mica 
folie de protecție de pe suprafața 
marcată TOP (VÂRF) către dvs.  
pentru a o scoate din sondă.

a. Asigurați-vă că telefonul se află la cel mult 15 ft/5 metri de 
dispozitivul WatchPAT® ONE.

b. Opriți toate celelalte dispozitive de transmisie din cameră, 
cum ar fi alte telefoane inteligente, ceasuri inteligente și 
căști, deoarece acestea ar putea interfera cu testul.

c. Conectați-vă telefonul la încărcător; acesta trebuie să 
rămână în priză toată noaptea. Dacă trebuie să vă ridicați 
din pat în timpul nopții, lăsați telefonul conectat la priză, 
nu este nevoie să îl luați cu dvs.

Acum faceți clic pe butonul „Start” pentru 
a începe studiul de somn.

START

11. Dimineața, când vă treziți, apăsați butonul „Sfârșitul 
înregistrării” și așteptați câteva minute pentru ca 
dispozitivul să finalizeze transmisia de date. După 
finalizarea transmisiei de date, veți primi un mesaj 
de mulțumire. 

După primirea mesajului, apăsați 
„Close Application” (Închidere 
aplicație).

SFÂRŞITUL 
ÎNREGISTRĂRII

ÎNCHIDERE APLICAȚIE

12. Îndepărtați senzorul toracic, sonda și dispozitivul 
WatchPAT® ONE. Nu este nevoie să păstrați dispozitivul 
sau să-l returnați. Îl puteți arunca.

Apăsați „Următorul pas” 
când sunteți gata.

Apăsați „Următorul pas” 
când sunteți gata.

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

Apăsați „Următorul pas” 
când sunteți gata.

10. Sunteți gata. 
Ultimii câțiva pași înainte de începerea studiului de somn: 

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.


