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Vienreizējās lietošanas mājas miega 
apnojas tests Vienreizējās lietošanas mājas miega 

apnojas tests

Lai saņemtu detalizētu video 
instrukciju, lūdzu, apmeklējiet 

watchpatone-howtouse.com

Ja jums rodas kādi jautājumi, 
varat sazināties 

ar Itamar® Medical 
palīdzības dienestu:

 1-888-748-2627

Instrukcijas soli pa solim
www.itamar-medical.com

Skenējiet QR kodu zemāk, lai 
lejupielādētu WatchPAT® ONE lietotniItamar Medical Ltd.

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

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

Svarīgas piezīmes
• Glabāšanas un lietošanas temperatūras 0°C - 40°C
• Nemēģiniet savienot vai atvienot nevienu ierīces daļu.
• Nemēģiniet ievietot ierīcē svešķermeņus.
• Nekādā ziņā nemēģiniet patstāvīgi novērst kļūmi.
• WatchPAT®ONE nevajadzētu radīt nekādu diskomfortu 

un sāpes. Ja rodas nepanesams diskomforts, noņemiet 
ierīci un zvaniet palīdzības dienestam.

• Pirms ievietošanas vizuāli pārbaudiet bateriju, lai 
pārliecinātos, ka tā nav uzbriedusi, saplaisājusi, nav 
noplūdes vai arī tai nav citu defektu.

Arazy Group Gmbh

Tehniskās informācijas marķējums

Uzmanību! Saskaņā ar ASV federālajiem tiesību aktiem 
šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsts vai pēc ārsta rīkojuma

Vienreizlietojama, nelietot atkārtoti

Temperatūras limits 0oC - 40oC

Skatīt lietošanas norādījumus

Baterijas darbības spriegums

Aizsardzības pakāpe pret svešķermeņu un mitruma 
iekļūšanu

BF tipa saskares daļa

ASV Federālās sakaru komisijas piešķirtais identifikācijas 
numurs

Medicīniskās ierīces ražotājs

Numurs katalogā

Sērijas numurs

Izgatavošanas datums

Derīguma termiņš

Trausla, rīkoties uzmanīgi

Turēt sausu

IC: 27705-WATCHPATONE Kanādas ISED sertifikācijas numurs

HVIN: WatchPAT ONE     Identificē izstrādājuma versijas aparatūras 
tehnisko raksturojumu

Medicīniska ierīce

Japānas sertifikācijas simboli

Saskaņā ar EEIA direktīvu 2012/19/ES visi elektrisko un 
elektronisko iekārtu (EEI) atkritumi ir jāsavāc atsevišķi, nevis 
jāizmet kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, 
atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvojieties no šī izstrādājuma un 
tā daļām.
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Lai saņemtu detalizētu video instrukciju 
lūdzu, apmeklējiet vietni: watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Vienreizējās lietošanas mājas miega 
apnojas tests
Instrukcijas soli pa solim

Šī pamācība jums soli pa solim parādīs, kā pareizi lietot 
WatchPAT® ONE mājas miega apnojas testu.

Pirms uzliekat WatchPAT® ONE:

 Ierīci WatchPAT® ONE ir ieteicams uzlikt uz tās rokas, 
kura nav jūsu dominējošā roka.
 Uzliktni var uzlikt uz jebkura pirksta, izņemot īkšķi.
 Pirms lietošanas novelciet piegulošas drēbes, gredzenus, 
pulksteņus un citas rotaslietas.
 No izmeklējamā pirksta noņemiet nagu laku un mākslīgo 
nagu, kā arī raugieties, lai nags būtu īss.

Ievērojiet: izmantojiet tikai sārmu AAA bateriju. 
Neievietojiet bateriju, līdz esat gatavi doties gulēt.

1. Pirms miega pētījuma veikšanas pārliecinieties, ka jums 
ir pieejams internets, tālrunis, WatchPAT® ONE ierīce un 
PIN numurs.

Tālrunis WatchPAT® ONE Piekļuve internetam PIN numurs

2. Lejupielādējiet mobilajā ierīcē WatchPAT® ONE lietotni 
(pieejama Apple App Store un Google 
Play Store).

3. Atveriet WatchPAT® ONE lietotni un sniedziet visas 
prasītās atļaujas. Šīs atļaujas ir nepieciešamas lietotnes 
darbībai.

Izņemiet WatchPAT® ONE no kastes. Jūs varat noklikšķināt 
pogu "Priekšskatīt" lietotnē, lai skatītu īsu ceļvedi, kas jums 
parādīs, kā ierīci uzstādīt.

Kad tas paveikts, nospiediet pogu 
"Gatavs".

PRIEKŠSKATĪT

GATAVS

8. Paņemiet krūškurvja sensoru (krākšanas un ķermeņa 
stāvokļa sensoru) un velciet kabeli caur piedurkni un ārā 
caur kakla atveri. Noņemiet plāksnīti no 
uzlīmes un piestipriniet sensoru tieši 
zem krūšu kaula iegriezuma. 

* Ja jūsu WatchPAT® ONE ierīce neietver 
krūškurvja sensoru, izlaidiet šo soli.

TĀLĀK

TĀLĀK

TĀLĀK

TĀLĀK

TĀLĀK

IEVADĪT

7. Uzlieciet WatchPAT® ONE 
ierīci uz rokas, kas nav jūsu 
dominējošā roka. Pārliecinieties, 
ka ierīce nav pārāk cieša vai 
vaļīga.

6. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu, 
ko sniedzis jūsu ārsts vai 
pakalpojumu sniedzējs, un 
nospiediet "Ievadīt".

5. No izmeklējamās rokas 
novelciet pulksteni un 
rotaslietas.

4. Ievietojiet bateriju 
WatchPAT® ONE ierīcē.

IEVADĪT PIN
Ievadiet piešķirto 4 ciparu PIN (personas 
identifikācijas numuru) un pieskarieties 

IEVADĪT

Baterija

9. Līdz galam uzlieciet uzliktni uz tās rokas pirksta, kas 
nav jūsu dominējošā roka. Jūs varat izmantot 
jebkuru pirkstu, izņemot īkšķi. Uzliktnis 
jānovieto tā, lai uzlīme ar atzīmi TOP 
atrastos virs pirksta naga. 
Turiet uzliktni pie cietas virsmas un 
lēnām pavelciet TOP plāksnīti pie sevis, lai 
noņemtu to no uzliktņa.

a. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atrodas ne tālāk kā 5 
metrus no WatchPAT® ONE ierīces.

b. Izslēdziet visas pārējās raidošās ierīces telpā, 
piemēram, viedpulksteņus, citus viedtālruņus un 
austiņas, jo tās var traucēt izmeklējuma norisi.

c. Pievienojiet tālruni lādētājam; tam jābūt pieslēgtam visu 
nakti. Ja nakts laikā jums nepieciešams piecelties, 
atstājiet tālruni pieslēgtu; nav nepieciešams to nēsāt 
līdzi.

Tagad noklikšķiniet pogu "Ieslēgt”, 
lai sāktu miega pētījumu. IESLĒGT

11. No rīta pamostoties nospiediet pogu "Pabeigt 
ierakstīšanu" un pagaidiet dažas minūtes, 
līdz ierīce pabeigs datu pārraidi. Pēc datu 
pārsūtīšanas pabeigšanas saņemsit pateicības 
paziņojumu. 
Pēc saņemšanas nospiediet "Aizvērt 
lietotni".

PABEIGT 
IERAKSTĪŠANU

AIZVĒRT LIETOTNI

12. Noņemiet krūškurvja sensoru, uzliktni un WatchPAT® ONE 
ierīci. 

Ārpus ASV: ierīci nav nepieciešams paturēt vai atgriezt.
Jūs varat vienkārši atbrīvoties no tās.
ASV: ja vēlaties piedalīties WatchPAT® ONE Green programmā, varat atgriezt 
ierīci, izmantojot pievienoto apmaksāto atgriešanas etiķeti. Pēc testa pabeigšanas 
ievietojiet ierīci kastē, uzlīmējiet uz kastes etiķeti, kā parādīts attēlā, un nosūtiet to 
mums pienācīgai apstrādei, lai aizsargātu vidi. Par šo pakalpojumu nav jāmaksā. 
Ja izvēlaties nepiedalīties WatchPAT® ONE Green programmā, ierīce nav 
jāsaglabā vai jāatgriež. Jūs varat vienkārši atbrīvoties no tās.

Kad tas paveikts, 
nospiediet "Tālāk".

Kad tas paveikts, 
nospiediet "Tālāk".

Kad tas paveikts, nospiediet 
"Tālāk".

Kad tas paveikts, nospiediet 
"Tālāk".

10. Viss ir gatavs. 
Daži pēdējie soļi, pirms sākat savu miega pētījumu: 

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".


