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Тест за сънна апнея за еднократна 
употреба Домашен тест за сънна апнея за 

еднократна употреба

За видеоинструкции стъпка по 
стъпка, моля, посетете

watchpatone-howtouse.com

Ако имате въпроси, 
можете да се свържете 

с помощния център 
на Itamar® Medical на 

телефон:
 1-888-748-2627

Инструкции стъпка по стъпка
www.itamar-medical.com

Сканирайте QR кода по-долу, за да 
изтеглите приложението WatchPAT® ONEItamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900 Israel
Т: +972-4-6177000, Ф: +972-4-6275598

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Германия

Важни забележки:
• Температура на съхранение и работа: 0°C – 40°C
• Не се опитвайте да свързвате или разглобявате 

части от устройството.
• Не се опитвайте да поставяте чужди предмети в 

устройството.
• При никакви обстоятелства не се опитвайте сами да 

отстранявате проблеми в устройството.
• WatchPAT®ONE не би трябвало да причинява 

дискомфорт или болка. Ако изпитате непоносим 
дискомфорт, отстранете устройството и се обадете 
на помощния център.

• Проверете визуално батерията преди да я 
поставите, за да се уверите, че не е издута, 
напукана, не тече и няма други дефекти.

Arazy Group Gmbh

Етикет с техническа информация
Внимание: Федералното законодателство ограничава 
продажбата на това устройство само по поръчка от 
правоспособно медицинско лице.

За еднократна употреба, да не се използва повторно

Температурни ограничения 0 oC - 40 oC

Вижте инструкциите за употреба

Работно напрежение на батерията

Защита срещу проникване

Медицински контактен накрайник тип BF

Идентификационен номер на Федералната комисия по 
далекосъобщенията

Производител на медицинското изделие

Каталожен номер

Сериен номер

Дата на производство

Срок на годност

Чупливо, да се внимава при използване

Продуктът трябва да се поддържа сух

IC: 27705-WATCHPATONE    Сертификационен номер на ISED Canada

HVIN: WatchPAT ONE    Идентифицира хардуерните спецификации на 
версия на продукта

Медицинско изделие

Японски сертификационни символи

Съгласно Директивата относно ОЕЕО 2012/19/ЕС, всички 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
(ОЕЕО) трябва да се събират разделно и да не се 
третират заедно с обикновени битови отпадъци. Моля, 
третирайте отпадъците от този продукт и частите му по 
отговорен начин, щадящ околната среда.
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За видеоинструкции стъпка по стъпка 
посетете watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Домашен тест за сънна апнея за 
еднократна употреба
Инструкции стъпка по стъпка

Това ръководство ще Ви води стъпка по стъпка и ще Ви 
покаже как да използвате правилно домашния тест за 
сънна апнея WatchPAT® ONE.

Преди да приложите WatchPAT® ONE:
 Препоръчително е да поставите устройството 
WatchPAT® ONE на недоминиращата си ръка.
 Сондата може да се носи на всеки пръст с изключение 
на палеца.
 Преди употреба свалете тесните дрехи, пръстени, 
часовници и други бижута.
 Отстранете всякакъв лак или изкуствени нокти 
от пръста на ръката, който ще бъде използван за 
изследването, и се уверете, че нокътят му е късо 
изрязан.

Забележка: Използвайте само алкална батерия AAA. 
Не поставяйте батерията, докато не сте готови за лягане.

1. Преди да продължите с изследването на съня си, 
уверете се, че имате достъп до интернет, вашия 
телефон, устройството WatchPAT® ONE и ПИН код.

Телефон WatchPAT® ONE Достъп до интернет ПИН код

2. Изтеглете приложението WatchPAT® ONE на 
мобилното си устройство (предлага 
се в Apple App Store и Google Play 
Store).

3. Отворете приложението WatchPAT® ONE и 
позволете всички изисквани от него разрешения. 
Тези разрешения са необходими, за да работи 
приложението.

Извадете WatchPAT® ONE от кутията. Можете да 
кликнете бутона „Preview“ в приложението, за 
да направите бърза обиколка, показваща как да 
настроите устройството.

Когато сте готови, натиснете бутона 
„Ready“.

ПРЕГЛЕД

ГОТОВО

8. Вземете сензора за гръдния кош (сензор за хъркане 
и положение на тялото) и прекарайте кабела през 
ръкава си и навън през деколтето. 
Отстранете лепенката от стикера 
и прикрепете сензора точно под 
гръдната вдлъбнатина. 

* Ако Вашето устройство WatchPAT® ONE не 
включва сензор за гръдния кош, пропуснете 
тази стъпка.

НАПРЕД

НАПРЕД

НАПРЕД

НАПРЕД

НАПРЕД

ВЪВЕДИ

7. Поставете устройството 
WatchPAT® ONE на 
недоминиращата си ръка. 
Уверете се, че не е нито 
прекалено стегнато, нито 
прекалено хлабаво.

6. Въведете 4-цифрения ПИН 
код, предоставен от лекарския 
кабинет или доставчика, и 
натиснете „Enter“

5. Отстранете часовника и 
бижутата от тестваната 
си ръка.

4. Поставете батерията 
в устройството 
WatchPAT® ONE.

ВЪВЕДИ ПИН
Въведете предоставения Ви четирици-
френ ПИН (личен идентификационен 

номер) и докоснете ENTER

Батерия

9. Поставете сондата докрай върху пръста на 
Вашата недоминираща ръка. Можете 
да използвате всички пръсти освен 
палеца. Сондата трябва да се постави 
така, че стикерът с надпис TOP да е 
разположен над нокътя. 
Притиснете сондата към твърда 
повърхност и бавно издърпайте стикера 
TOP към себе си, за да го извадите от сондата.

a. Уверете се, че телефонът Ви се намира на не 
повече от 15 фута/5 метра от устройството 
WatchPAT® ONE.

б. Изключете всички други излъчващи устройства в 
помещението, като други смартфони, смарт 
часовници и слушалки, тъй като те могат да 
попречат на теста.

в. Свържете телефона си към зарядното устройство – 
той трябва да остане включен през цялата нощ. 
Ако Ви се наложи да станете през нощта, оставете 
телефона включен – не е необходимо да го носите 
със себе си.
Сега кликнете бутона „Start“, за да 
започнете изследването на съня си. НАЧАЛО

11. На сутринта, когато се събудите, натиснете 
бутона „End Recording“ и изчакайте няколко 
минути, докато устройството не завърши 
предаването на данните. След приключване 
на предаването на данните ще получите 
благодарствено съобщение. 
След като го получите, натиснете 
„Close Application“.

КРАЙ НА 
ЗАПИСВАНЕТО

ЗАТВОРИ 
ПРИЛОЖЕНИЕТО

12. Отстранете сензора за гръдния кош, сондата и 
устройството WatchPAT® ONE. 

Извън САЩ: Не е необходимо да запазвате устройството или да го връщате. 
Можете просто да го изхвърлите.
За САЩ: Ако искате да сте част от WatchPAT® ONE Green Program, можете да 
върнете устройството с предоставения предплатен етикет за връщане. След 
завършване на теста поставете устройството в кутията, залепете етикета 
върху кутията, както е показано, и ни го изпратете за правилна обработка, за 
да защитим околната среда. Това не е цена за тази услуга. Ако решите да не 
участвате в WatchPAT® ONE Green Program, не е необходимо да запазвате 
устройството или да го връщате. Можете просто да го изхвърлите.

Когато сте готови, 
натиснете „Next“.

Когато сте готови, 
натиснете „Next“.

Когато сте готови, 
натиснете „Next“.

Когато сте готови, натиснете 
„Next“.

10. Вече сте готови. 
Последни няколко стъпки преди да започнете 
изследването на съня си: 

Когато сте готови, натиснете „Next“.


