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Kijk voor een stap voor stap 
video-instructie op

watchpatone-howtouse.com

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met 
Itamar® Medical helpdesk 

via:
 1-888-748-2627

Stap voor stap gebruikshandleiding
www.itamar-medical.com

Scan de QR-code hieronder om de 
WatchPAT® ONE app te downloadenItamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, Postbus 3579
Caesarea 3088900, Israël
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

The Squaire 12, Am Flughafen
 60549 Frankfurt am Main
Duitsland

Belangrijke opmerkingen:

• Opslag- en bedieningstemperaturen 0°C - 40°C
• Probeer geen enkel onderdeel van het apparaat aan te 

sluiten of los te koppelen.
• Probeer geen vreemde voorwerpen in het apparaat 

te introduceren.
• Probeer een probleem nooit zelf op te lossen.
• De WatchPAT®ONE hoort geen ongemak of pijn te 

veroorzaken. Verwijder het apparaat en bel de helpdesk 
als u ondraaglijk ongemak ervaart.

• De batterij voor het plaatsen visueel inspecteren op bol 
staan, barsten, lekkage of een ander defect.

Arazy Group Gmbh

Etikettering met technische informatie
Let op: Dit apparaat mag op grond van federale wetgeving 
uitsluitend worden verkocht door of namens een 
zorgprofessional

Eenmalig gebruik, niet hergebruiken

Temperatuurgrens 0oC - 40oC

Zie de gebruiksaanwijzing

Bedrijfsspanning van de batterij

IP-code

Toegepast onderdeel van het type BF

Identificatienummer Federal Communications Commission

Fabrikant van het medische apparaat

Catalogusnummer

Serienummer

Productiedatum

Uiterste gebruiksdatum

Voorzichtig, breekbaar

Voorkom contact met water

IC: 27705-WATCHPATONE    Het ISED Canada certificaatnummer

HVIN: WatchPAT ONE    Identificeert de hardwarespecificaties van een 
productversie.

Medisch hulpmiddel

Japanse certificeringssymbolen

Volgens de AEEA-richtlijn 2012/19/EU moet alle afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (EEA) gescheiden 
worden ingezameld en niet samen met regulier huishoudelijk 
afval worden verwijderd. Gooi dit product en alle onderdelen 
ervan op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier weg.
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Voor een stap voor stap video-instructie,
ga naar watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Slaapapneu thuisonderzoek voor 
eenmalig gebruik
Stap voor stap gebruikshandleiding

Deze handleiding laat u stap voor stap zien hoe u de 
WatchPAT® ONE Slaapapneu Thuistest correct gebruikt.

Voordat u de WatchPAT® ONE omdoet:

 Het is aan te raden om de WatchPAT® ONE aan uw 
niet-dominante hand te bevestigen.
 De sensor kan om elke vinger gedragen worden, behalve 
de duim.
 Verwijder voor gebruik strakke kleding, ringen, horloges 
en andere sieraden.
 Verwijder nagellak en kunstnagels van de testvinger en 
zorg ervoor dat de vingernagel kortgeknipt is.

Opmerking: Gebruik alleen AAA alkalinebatterijen. 
Plaats de batterij vlak voordat u naar bed gaat.

1. Zorg ervoor dat u internettoegang hebt en uw telefoon, 
WatchPAT® ONE en pincode klaar hebt liggen voordat u 
verder gaat met het slaaponderzoek.

Telefoon WatchPAT® ONE Internettoegang Pincode

2. Download de app van WatchPAT® ONE op uw mobiele 
apparaat (beschikbaar via Apple App 
Store en Google Play Store).

3. Open de WatchPAT® ONE-app en accepteer alle vereiste 
toestemmingen. Deze toestemmingen zijn nodig om de 
app te laten functioneren.

Haal de WatchPAT® ONE uit de doos. Druk op de 
“Voorbeeld”-knop in de app voor een kort overzicht voor 
het instellen van het apparaat.

Druk op de “Klaar”-knop als u klaar bent.

VOORBEELD

KLAAR

8. Neem de borstsensor (snurk- en lichaamspositiesensor) 
en voer de kabel via uw mouw naar de 
halsopening. Verwijder de folie van de 
sticker en plak de sensor net onder de 
sternale inkeping. 

 * Als uw WatchPAT® ONE geen borstsensor 
heeft, kunt u deze stap overslaan.

VOLGENDE

VOLGENDE

VOLGENDE

VOLGENDE

VOLGENDE

ENTER

7. Bevestig de WatchPAT® ONE aan 
uw niet-dominante hand. Zorg 
ervoor dat het niet te strak of te 
los zit.

6. Voer de viercijferige pincode in die 
u van uw huisarts of zorgverlener 
hebt ontvangen en druk op 
“Enter”.

5. Verwijder uw horloge en 
sieraden van uw testhand.

4. Plaats de batterij in de 
WatchPAT® ONE.

PINCODE INVOEREN
Voer uw toegewezen viercijferige pincode 
in (persoonlijk identificatienummer) en 

tik op ENTER

Accu

9. Schuif de probe helemaal om een vinger 
van uw niet-dominante hand. U kunt 
elke vinger hiervoor gebruiken, behalve 
de duim. De probe moet zo geplaatst 
worden dat de sticker met daarop TOP 
boven de vingernagel zit. 
Druk de probe tegen een hard oppervlak en 
trek voorzichtig de TOP-folie naar u toe om het van 
de probe te verwijderen.

a. Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en de 
WatchPAT® ONE niet meer dan 15 voet/5 meter is.

b. Schakel alle andere zendapparaten in de kamer uit, 
zoals andere smartphones, smartwatches en 
koptelefoons, zodat ze het onderzoek niet kunnen 
storen.

c. Verbind uw telefoon met de oplader, deze moet de hele 
nacht aangesloten blijven. Als u er ’s nachts uit moet, 
houd dan de telefoon aangesloten. Het is niet nodig om 
de telefoon mee te nemen.
Druk op “Start” om uw 
slaaponderzoek te beginnen. START

11. Druk op “Einde opname” zodra u ’s ochtends 
wakker wordt en wacht enkele minuten zodat het 
apparaat de gegevensoverdracht kan voltooi-
en. Na voltooiing van de gegevensoverdracht 
ontvangt u een bedankbericht. 

Als het ontvangen is, drukt op “Sluit app”.
EINDE OPNAME

SLUIT APP

12. Verwijder de borstsensor, probe en WatchPAT® ONE. 

Buiten de VS: Het is niet nodig het apparaat te behouden of terug te sturen.
U kunt het gewoon weggooien.
Voor de VS: Als u mee wilt doen aan het WatchPAT® ONE Green Program, 
kunt u het apparaat terugsturen met het meegeleverde franco retouretiket. 
Plaats het apparaat na afronding van de test in de doos, plak het label op de 
doos zoals aangegeven en stuur het naar ons toe voor de juiste verwerking om 
het milieu te sparen. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Als u niet 
mee wilt doen aan het WatchPAT® ONE Green Program is het niet nodig het 
apparaat te behouden of terug te sturen. U kunt het gewoon weggooien.

Druk op “Volgende” als 
dat gedaan is.

Druk op “Volgende” als dat 
gedaan is.

Druk op “Volgende” als dat 
gedaan is.

Druk op “Volgende” als dat 
gedaan is.

10. U bent nu klaar. 
De laatste stappen voordat u aan het slaaponderzoek 
begint: 

Druk op “Volgende” als dat gedaan is.


