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Vienkartinis namie atliekamas miego 
apnėjos testas Vienkartinis namie atliekamas miego 

apnėjos testas

Vaizdo įrašą su nuosekliomis 
instrukcijomis galite rasti svetainėje 

watchpatone-howtouse.com

Jei turite klausimų, kreipkitės 
į „Itamar® Medical“ pagalbos 

tarnybą telefonu
 1-888-748-2627

Naudojimo instrukcijos
www.itamar-medical.com

Nuskaitykite QR kodą, jei norite 
atsisiųsti programą „WatchPAT® ONE“Itamar Medical Ltd.

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

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Vokietija

Svarbios pastabos
• Laikymo ir naudojimo temperatūra: nuo 0 iki 40 °
• Nebandykite prijungti ar atjungti kokios nors prietaiso 

dalies.
• Nekiškite į prietaisą jokių pašalinių daiktų.
• Jokiomis aplinkybėmis nemėginkite išspręsti problemos 

savarankiškai.
• Priemonė „WatchPAT®ONE“ neturėtų kelti jokio 

diskomforto ar skausmo. Jei patiriate nepakeliama 
diskomfortą, nusiimkite priemonę ir skambinkite 
pagalbos tarnybai.

• Prieš įdėdami maitinimo elementą jį apžiūrėkite ir 
įsitikinkite, kad jis nėra išsipūtęs, įskilęs, nesandarus ir 
neturi kitų defektų.

Arazy Group Gmbh

Techninės informacijos žymėjimas
Dėmesio: federaliniai įstatymai leidžia parduoti šį 
prietaisą tik licencijuotam sveikatos priežiūros specialistui 
arba jo nurodymu

Skirta vienkartiniam naudojimui, pakartotinai nenaudoti

Temperatūros ribos: 0 oC–40 oC

Žr. naudojimo vadovą

Maitinimo elemento darbinė įtampa

Apsauga nuo patekimo

BF tipo darbinė dalis

Federalinės ryšių komisijos identifikacinis numeris

Medicinos prietaiso gamintojas

Katalogo numeris

Serijos numeris

Pagaminimo data

Galiojimo data

Dūžta, elgtis atsargiai

Laikyti sausai

IC: 27705-WATCHPATONE    Kanados ISED sertifikavimo numeris

HVIN: WatchPAT ONE    Nurodo gaminio versijos aparatinės įrangos 
technines charakteristikas

Medicinos prietaisas

Japonijos sertifikavimo simboliai

Pagal direktyvą 2012/19/ES dėl EEĮA, visos elektros ir 
elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai, 
draudžiama jas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šį 
produktą ir visas jo dalis šalinkite atsakingai ir nekenkdami 
aplinkai.
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Vaizdo įrašą su naudojimo instrukcijomis galite rasti 
svetainėje watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Vienkartinis namie atliekamas miego 
apnėjos testas
Naudojimo instrukcijos

Šiame vadove pateiktos nuoseklios instrukcijos, kaip tinkamai 
naudoti miego apnėjos testą „WatchPAT® ONE“.

Prieš naudojant „WatchPAT® ONE“:

 Rekomenduojame dėti priemonę „WatchPAT® ONE“ ant 
nedominuojančios rankos.
 Zondą galima užmauti ant bet kurio piršto, išskyrus nykštį.
 Prieš naudodami nusirenkite aptempiančius drabužius, 
nusiimkite žiedus, laikrodį ir kitus papuošalus.
 Nuo tiriamo piršto nuvalykite nagų laką ir pašalinkite 
dirbtinį nagą. Piršto nagas turi būti apkirptas trumpai.

Pastaba: naudokite tik šarminį AAA tipo maitinimo elementą. 
Neįdėkite maitinimo elemento, kol nesate pasiruošę eiti miegoti.

1. Prieš pradėdami miego tyrimą įsitikinkite, kad turite 
interneto ryšį, telefoną, priemonę „WatchPAT® ONE“ ir 
PIN kodą.

Telefonas WatchPAT® ONE Interneto ryšys PIN kodas

2. Atsisiųskite programą „WatchPAT® ONE“ į savo mobilųjį 
prietaisą (iš „Apple App Store“ arba 
„Google Play Store“).

3. Paleiskite programą „WatchPAT® ONE“ ir suteikite jai visus 
reikiamus leidimus. Šie leidimai būtini programai veikti.

Išimkite priemonę „WatchPAT® ONE“ iš dėžutės. Jei norite 
pamatyti priemonės konfigūravimo instrukcijas, spustelėkite 
programos mygtuką PREVIEW (peržiūra).

Kai būsite pasirengę, paspauskite mygtuką 
READY (paruošta).

PERŽIŪRA

PARUOŠTA

8. Paimkite krūtinės jutiklį (knarkimo ir kūno padėties 
jutiklį) ir praveskite laidą pro rankovę ir 
apykaklę. Nuimkite nuo lipduko plėvelę ir 
priklijuokite jutiklį po kaklo duobute. 

* Jei jūsų „WatchPAT® ONE“ yra be krūtinės 
jutiklio, praleiskite šį veiksmą.

TOLIAU

TOLIAU

TOLIAU

TOLIAU

TOLIAU

ĮVESTI

7. Užsidėkite priemonę „WatchPAT® ONE“ 
ant nedominuojančios rankos. Priemonė 
turi nei per daug spausti, nei būti per 
laisva.

6. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą, 
pateiktą jūsų gydytojo arba 
tiekėjo, ir paspauskite ENTER 
(įvesti).

5. Nusiimkite nuo testui 
naudojamos rankos laikrodį 
ir papuošalus.

4. Įdėkite į priemonę 
„WatchPAT® ONE“ 
maitinimo elementą.

ĮVESKITE PIN KODĄ
Įveskite jums skirtą 4 skaitmenų PIN 

(asmens identifikacijos numerį) ir 
paspauskite ENTER (įvesti)

M
aitinimo 

elementas

9. Užmaukite zondą ant nedominuojančios rankos 
piršto iki galo. Galite mauti ant bet kurio piršto, 
išskyrus nykštį. Zondą reikia užmauti 
taip, kad lipdukas su užrašu TOP 
(viršus) būtų virš nago. 
Atremkite zondą į kietą paviršių ir lėtai 
traukite lipduko TOP (viršus) kraštą, kol 
nulupsite jį nuo zondo.

a. Telefonas turi būti ne toliau nei 5 metrai nuo 
„WatchPAT® ONE“.

b. Išjunkite visus kitus kambaryje esančius siųstuvus, 
pvz., išmaniuosius telefonus, išmaniuosius laikrodžius 
ir ausines, nes jie gali trukdyti testui.

c. Prijunkite telefoną prie įkroviklio – telefonas turi būti 
prijungtas prie maitinimo šaltinio visą naktį. Jei naktį 
prireikia atsikelti, palikite telefoną prijungtą, jo neštis su 
savimi nereikia.
Dabar spustelėkite mygtuką 
START (pradėti), kad pradėtumėte 
miego tyrimą.

PRADĖTI

11. Ryte atsibudę paspauskite mygtuką END 
RECORDING (baigti įrašyti) ir palaukite kelias 
minutes, kol priemonė baigs perduoti duomenis. 
Baigus perduoti duomenis, išgirsite padėkos žinutę. 

Ją išgirdę paspauskite CLOSE 
APPLICATION (uždaryti programą).

BAIGTI ĮRAŠYTI

 UŽDARYTI 
PROGRAMĄ

12. Nusiimkite krūtinės jutiklį, zondą ir priemonę 
„WatchPAT® ONE“. 

Naudotojams ne JAV: nereikia pasilikti priemonės ar ją grąžinti.
Tiesiog ją išmeskite.
Naudotojams JAV: jei norite dalyvauti programoje „WatchPAT® ONE Green“, 
galite grąžinti priemonę, naudodami pateiktą iš anksto apmokėtą etiketę. Atlikę 
tęstą, įdėkite priemonę į dėžutę, priklijuokite ant dėžutės etiketę, kaip parodyta, 
ir siųskite ją mums, kad ji būtų tinkamai tvarkoma saugant aplinką. Ši paslauga 
nemokama. Jei nuspręsite nedalyvauti programoje „WatchPAT® ONE Green“, 
nereikia pasilikti priemonės ar ją grąžinti. Tiesiog ją išmeskite.

Tai padarę, paspauskite 
NEXT (toliau).

Tai padarę, paspauskite 
NEXT (toliau).

Tai padarę, paspauskite 
NEXT (toliau).

Tai padarę, paspauskite NEXT 
(toliau).

10. Viskas paruošta. 
Paskutiniai keli veiksmai prieš pradedant miego tyrimą: 

Tai padarę, paspauskite NEXT (toliau).


