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Jednorázový domácí test na spánkovou apnoe Jednorázový domácí test na spánkovou apnoe

Podrobné video pokyny jsou 
k dispozici na adrese 

watchpatone-howtouse.com

S případnými dotazy se 
obracejte na podporu 

společnosti 
Itamar® Medical 
na tel. čísle:

 1-888-748-2627

Podrobný návod k použití
www.itamar-medical.com

Pro stažení aplikace WatchPAT® ONE 
naskenujte níže uvedený QR kód.Itamar Medical Ltd.

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

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Německo

Důležité poznámky:
• Skladovací a provozní teplota 0 °C – 40 °C
• Žádnou část jednotky se nepokoušejte připojit 

nebo odpojit.
• Nepokoušejte se do jednotky zasouvat žádný cizí 

předmět.
• Za žádných okolností se nepokoušejte opravit 

závadu sami.
• Použití testu WatchPAT®ONE by nemělo působit 

žádné nepříjemné pocity ani bolest. Pokud byste trpěli 
nesnesitelně nepříjemnými pocity, přístroj sundejte 
a kontaktujte telefonicky podporu.

• Baterii před vložením vizuálně zkontrolujte, zda není 
zdeformovaná, prasklá, neteče nebo nevykazuje 
jinou vadu.

Arazy Group Gmbh

Štítek s technickými informacemi
Podle federálních zákonů USA smí toto zařízení 
prodávat nebo objednávat pouze praktický lékař, který 
je k tomu oprávněný

Jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně

Teplotní limit 0 oC - 40 oC

Přečtěte si pokyny k použití

Provozní napětí baterie

Ochrana proti vlhku a prachu

Příložná část typu BF

Identifikační číslo Federální komunikační komise 
(Federal Communications Commission)

Výrobce zdravotnického prostředku

Katalogové číslo

Sériové číslo

Datum výroby

Datum minimální trvanlivosti

Křehké, manipulujte opatrně

Uchovávejte v suchu

IC: 27705-WATCHPATONE    Číslo certifikace ISED Canada

HVIN: WatchPAT ONE    Identifikuje hardwarové parametry dané verze 
produktu

Zdravotnický prostředek

Symboly pro japonskou certifikaci

V souladu se směrnicí OEEZ 2012/19/EU by se měla veškerá 
elektrická a elektronická zařízení (EEZ) shromažďovat 
samostatně, nikoliv spolu s běžným komunálním odpadem. 
Tento produkt a veškeré jeho součásti likvidujte odpovědným 
způsobem s ohledem na životní prostředí.
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Podrobné video pokyny jsou k dispozici na adrese 
watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Jednorázový domácí test na 
spánkovou apnoe
Podrobný návod k použití

Tento návod vás podrobně provede celým postupem a ukáže 
vám, jak správně používat domácí test na spánkovou apnoe 
WatchPAT® ONE.

Před použitím přístroje WatchPAT® ONE:

 Přístroj WatchPAT® ONE se doporučuje přiložit na ruku, 
která není dominantní.
 Snímač lze přiložit na libovolný prst kromě palce.
 Před použitím si sundejte těsný oděv, prsteny, hodinky 
a jiné šperky.
 Z testovaného prstu odstraňte lak na nehty a umělý nehet 
a zkontrolujte, že je nehet krátce ostříhaný.

Poznámka: Používejte pouze alkalické baterie typu AAA. 
Baterie do přístroje nevkládejte, dokud nejste připraveni uložit se ke spánku.

1. Než budete provádět spánkovou studii, zkontrolujte, 
zda máte přístup na internet, svůj telefon, přístroj 
WatchPAT® ONE a kód PIN.

Telefon WatchPAT® ONE Přístup na internet Kód (PIN)

2. Do svého mobilního zařízení si stáhněte aplikaci 
WatchPAT® ONE (k dispozici 
v obchodě Apple App Store a Google 
Play).

3. Otevřete aplikaci WatchPAT® ONE a povolte všechna 
oprávnění, která aplikace vyžaduje. Tato oprávnění jsou 
nezbytná, aby aplikace správně fungovala.

Vyjměte přístroj WatchPAT® ONE z krabice. V aplikaci 
můžete kliknout na tlačítko Preview (Náhled), které vás 
krátce provede nastavením přístroje.

Po skončení stiskněte tlačítko Ready 
(Připraven).

NÁHLED

PŘIPRAVEN

8. Vezměte hrudní snímač (snímač chrápání a polohy těla) 
a protáhněte kabel rukávem a výstřihem 
u krku. Sundejte krytku z lepicí plochy 
a snímač upevněte těsně pod krční 
jamku. 

*Pokud váš přístroj WatchPAT® ONE hrudní 
snímač neobsahuje, tento krok vynechte.

DALŠÍ

DALŠÍ

DALŠÍ

DALŠÍ

DALŠÍ

ENTER

7. Přístroj WatchPAT® ONE 
umístěte na ruku, která není 
dominantní. Dbejte na to, aby 
přístroj nebyl příliš utažený, ale 
ani volný.

6. Zadejte 4místný kód PIN, který 
jste obdrželi od svého lékaře nebo 
poskytovatele zdravotní péče, 
a stiskněte Enter.

5. Z ruky, na které provádíte 
test, si sundejte hodinky 
a šperky.

4. Vložte do přístroje 
WatchPAT® ONE baterii.

ZADAT PIN
Zadejte přidělený čtyřmístný kód PIN 

(osobní identifikační číslo) a klepněte na 
klávesu ENTER.

Baterie

9. Umístěte snímač na prst na nedominantní ruce co 
nejdále to půjde. Lze použít libovolný prst kromě 
palce. Snímač je nutné zasunout tak, 
aby lepicí plocha označená TOP (horní 
strana) byla umístěna nad nehtem. 
Zatlačte snímačem proti tvrdému 
povrchu, uchopte konec pásky 
s označením TOP (horní strana), 
zatáhněte za ni a odstraňte ji ze snímače.

a. Dbejte na to, aby se váš telefon nenacházel dále než 
5 metrů (15 stop) od přístroje WatchPAT® ONE.

b. Vypněte prosím všechna přenosová zařízení 
v místnosti, např. jiné chytré telefony, chytré hodinky 
a sluchátka, protože by mohla testování rušit.

c. Připojte telefon na nabíječku, na které musí zůstat 
připojen po celou noc. Musíte-li v noci vstát, nechte 
telefon zapojený, nemusíte jej nosit s sebou.

Nyní klikněte na tlačítko Start 
(Spustit) a zahajte spánkovou studii. SPUSTIT

11. Ráno po probuzení stiskněte tlačítko End 
Recording (Ukončit záznam) a vyčkejte několik 
minut, než přístroj dokončí přenos dat. Po 
dokončení přenosu dat se zobrazí zpráva 
s poděkováním. 
Až ji obdržíte, stiskněte tlačítko Close 
Application (Zavřít aplikaci).

UKONČIT ZÁZNAM

ZAVŘÍT APLIKACI

12. Sundejte hrudní snímač, snímač z prstu a přístroj 
WatchPAT® ONE. 

Pro uživatele mimo USA: Není nutné si přístroj ponechávat ani jej vracet.
Stačí zlikvidovat.
Pro USA: Chcete-li být součástí programu WatchPAT® ONE Green Program, 
můžete přístroj vrátit spolu s předplaceným štítkem pro vrácení, který jste 
obdrželi. Po dokončení testu vložte přístroj do krabičky, krabičku opatřete 
štítkem dle obrázku, a zašlete nám jej k řádnému ekologickému zpracování. 
Tato služba je bezplatná. Rozhodnete-li se programu WatchPAT® ONE Green 
Program neúčastnit, nemusíte si přístroj ponechávat ani jej vracet. Stačí jej 
zlikvidovat.

Po vložení stiskněte 
tlačítko Next (Další).

Po vložení stiskněte tlačítko 
Next (Další).

Po vložení stiskněte tlačítko 
Next (Další).

Po vložení stiskněte tlačítko Next 
(Další).

10. Nyní jste připraveni. 
A nyní pár posledních kroků, než zahájíte spánkovou 
studii: 

Po vložení stiskněte tlačítko Next (Další).


