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Jednorazový domáci test spánkového apnoe Jednorazový domáci test spánkového apnoe

Ak si chcete pozrieť podrobné video 
s pokynmi, navštívte stránky 

watchpatone-howtouse.com

Ak máte akékoľvek otázky, 
obráťte sa na asistenčnú 

linku spoločnosti 
Itamar® Medical na čísle:

 1-888-748-2627

Podrobný návod na použitie
www.itamar-medical.com

Naskenujte kód QR uvedený nižšie 
a stiahnite si aplikáciu WatchPAT® ONEItamar 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
Nemecko

Dôležité poznámky:
• Teplota pri skladovaní a prevádzková teplota 0°C – 40°C
• Nepokúšajte sa pripájať ani odpájať žiadnu časť tejto jednotky.
• Nepokúšajte sa zasunúť žiadny cudzí predmet do jednotky.
• Za žiadnych okolností sa nesnažte odstrániť prípadný problém 

vlastnými silami.
• Použitie pomôcky WatchPAT®ONE nesmie spôsobovať žiadne 

nepohodlie ani bolesť. Ak pocítite neznesiteľný diskomfort, 
odpojte pomôcku a zatelefonujte na asistenčnú linku.

• Pred vložením batérie ju vizuálne skontrolujte, či nie je 
napučaná, prasknutá, či z nej nevyteká tekutina alebo či 
nemá inú poruchu.

Arazy Group Gmbh

Technické informácie

Upozornenie: federálne zákony obmedzujú predaj tohto 
zariadenia iba na pokyn alebo objednávku lekára

Iba na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane

Teplotný limit 0 °C – 40 °C

Prečítajte si návod na použitie

Prevádzkové napätie batérie

Stupeň ochrany proti vniknutiu

Aplikovaná súčasť typu BF

Identifikačné číslo úradu FCC

Výrobca zdravotníckeho zariadenia

Katalógové číslo

Výrobné číslo

Dátum výroby

Dátum použiteľnosti

Krehké, manipulujte opatrne

Uchovávajte v suchom prostredí

IC: 27705-WATCHPATONE Certifikačné číslo ISED Canada

HVIN: WatchPAT ONE Identifikuje hardvérové špecifikácie verzie produktu

Zdravotnícka pomôcka

Japonské certifikačné symboly

Podľa smernice o OEEZ č. 2012/19/EÚ sa majú všetky 
odpadové elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) zbierať 
separovane a nesmú sa likvidovať s bežným domovým 
odpadom. Tento produkt a všetky jeho súčasti zlikvidujte 
zodpovedným spôsobom, ktorý je šetrný k životnému 
prostrediu.
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Video s podrobnými pokynmi nájdete na 
stránkach watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Jednorazový domáci test 
spánkového apnoe
Podrobný návod na použitie

V tejto príručke nájdete podrobné pokyny na správne 
používanie domáceho testu spánkového apnoe 
WatchPAT® ONE.

Pred použitím pomôcky WatchPAT® ONE:

 Odporúčame, aby ste si pomôcku WatchPAT® ONE 
nasadili na nedominantnú ruku.
 Sondu môžete mať na ktoromkoľvek prste okrem palca.
 Pred použitím si odložte tesný odev, prstene, hodinky 
a inú bižutériu.
 Z testovaného prsta odstráňte lak na nechty a umelý 
necht a ostrihajte si necht.

Poznámka: Používajte výlučne alkalickú batériu typu AAA. 
Batériu vkladajte až vtedy, keď budete pripravení na odchod do postele.

1. Než začnete so spánkovou štúdiou, overte, či máte 
prístup na internet, telefón, pomôcku WatchPAT® ONE 
a kód PIN.

Telefón WatchPAT® ONE Prístup na internet Kód PIN

2. Stiahnite si aplikáciu WatchPAT® ONE do mobilného 
zariadenia (k dispozícii v službách 
Apple App Store a Google Play Store).

3. Otvorte aplikáciu WatchPAT® ONE a udeľte všetky 
povolenia požadované aplikáciou. Tieto povolenia sú 
potrebné na fungovanie aplikácie.

Vyberte pomôcku WatchPAT® ONE z obalu. V aplikácii 
môžete kliknúť na tlačidlo „Preview“ (Ukážka) 
a absolvovať stručnú prehliadku s vysvetlením 
nastavenia pomôcky.

Po dokončení stlačte tlačidlo „Ready“ 
(Pripravený).

UKÁŽKA

PRIPRAVENÝ

8. Vezmite si hrudný snímač (snímač chrápania a polohy 
tela) a veďte kábel rukávom von cez otvor na krku. 
Odpojte uško z nalepovacej časti 
a pripojte snímač k telu bezprostredne 
pod zárez nad hrudnou kosťou a pod 
krkom. 

* Ak pomôcka WatchPAT® ONE neobsahuje 
hrudný snímač, tento krok vynechajte. ĎALEJ

ĎALEJ

ĎALEJ

ĎALEJ

ĎALEJ

ZADAŤ

7. Nasaďte si pomôcku WatchPAT® ONE 
na nedominantnú ruku. 
Nesmie byť nasadená ani príliš 
natesno ani príliš voľne.

6. Zadajte 4-ciferný kód PIN 
poskytnutý ambulanciou lekára 
alebo poskytovateľom a stlačte 
tlačidlo „Enter“ (Zadať).

5. Z testovanej ruky si zložte 
hodinky a bižutériu.

4. Do pomôcky WatchPAT® ONE 
vložte batériu.

ZADAJTE KÓD PIN
Zadajte vám priradený štvorciferný kód PIN 

(osobné identifikačné číslo) a ťuknite na 
položku ENTER (Zadať)

Batéria

9. Úplne nasuňte sondu na prst nedominantnej ruky. 
Môžete použiť ktorýkoľvek prst okrem palca. 
Sonda má byť nasunutá tak, aby sa 
nálepka označená TOP nachádzala nad 
nechtom. 
Podržte sondu na tvrdom povrchu 
a pomalým ťahom uška s označením TOP 
smerom k sebe uško zo sondy odpojte.

a. Dbajte na to, aby sa váš telefón nachádzal najviac 
15 stôp/5 m od pomôcky WatchPAT® ONE.

b. Vypnite všetky ostatné vysielače v miestnosti 
(napríklad ďalšie mobilné telefóny, inteligentné hodinky 
a slúchadlá) – mohli by rušiť priebeh testu.

c. Pripojte telefón k nabíjačke – telefón musí ostať 
pripojený celú noc. Ak potrebujete v noci vstať, 
nechajte telefón pripojený (nie je potrebné, aby ste si 
ho vzali so sebou).
Kliknutím na tlačidlo „Start“ (Spustiť) 
spustíte svoju spánkovú štúdiu. SPUSTIŤ

11. Keď sa ráno zobudíte, stlačte tlačidlo „End 
Recording“ (Skončiť záznam) a niekoľko 
minút počkajte, kým pomôcka dokončí prenos 
údajov. Po dokončení prenosu údajov pomôcka 
vygeneruje poďakovanie. 

Po vygenerovaní stlačte tlačidlo „Close 
Application“ (Zavrieť aplikáciu).

SKONČIŤ ZÁZNAM

ZAVRIEŤ APLIKÁCIU

12. Odpojte hrudný snímač, sondu a pomôcku WatchPAT® ONE. 

Pre krajiny mimo USA: Pomôcku si nemusíte ponechať ani ju vrátiť.
Môžete ju jednoducho zlikvidovať.
Pre USA: Ak chcete byť súčasťou programu WatchPAT® ONE Green, môžete 
pomôcku vrátiť pomocou priloženého štítku na vrátenie s predplateným 
poštovným. Po uskutočnení testu vložte pomôcku do škatule, podľa vyobrazenia 
nalepte na škatuľu štítok a pomôcku nám odošlite na správne spracovanie 
spojené s ochranou životného prostredia. Táto služba je bezplatná. Ak sa 
nechcete zapojiť do programu WatchPAT® ONE Green Program, pomôcku si 
nemusíte ponechať ani ju vrátiť. Môžete ju jednoducho zlikvidovať.

Po dokončení stlačte 
tlačidlo „Next“ (Ďalej).

Po dokončení stlačte 
tlačidlo „Next“ (Ďalej).

Po dokončení stlačte 
tlačidlo „Next“ (Ďalej).

Po dokončení stlačte tlačidlo 
„Next“ (Ďalej).

10. Teraz je všetko nastavené. 
Posledných niekoľko krokov, než začnete so 
spánkovou štúdiou: 

Po dokončení stlačte tlačidlo „Next“ (Ďalej).


