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Domači test za spalno apnejo 
za enkratno uporabo Domači test za spalno apnejo 

za enkratno uporabo

Za video navodila po korakih obiščite 

watchpatone-howtouse.com

Če imate kakršna koli 
vprašanja, pokličite službo 
za uporabnike pri podjetju 

Itamar® Medical na številko:
  1-888-748-2627

Priročnik po korakih
www.itamar-medical.com

Skenirajte spodnjo QR kodo za 
prenos WatchPAT® ONE aplikacijeItamar Medical Ltd.

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

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Nemčija

Pomembna opozorila:
• Skladiščna in obratovalna temperatura 0 °C - 40 °C
• Nobenega dela enote ne poskušajte priključiti ali 

izključiti.
• Ne poskušajte v enoto vnesti tujih predmetov.
• V nobenem primeru ne poskušajte sami odpraviti 

težave.
• Pripomoček WatchPAT®ONE ne sme povzročati 

nelagodja ali bolečine. Če občutite nevzdržno 
nelagodje, pripomoček odstranite in pokličite službo za 
pomoč uporabnikom.

• Baterijo pred vstavitvijo preglejte s prostim očesom in 
se prepričajte, da ni odebeljena, razpokana, pušča ali 
ima kakšno drugo napako.

Arazy Group Gmbh

Označevanje tehničnih informacij
Pozor: Zvezni zakon ZDA dovoljuje, da to napravo 
prodaja zgolj zdravstveni delavec z licenco ali njegov 
pooblaščenec

Enkratna uporaba, ne uporabljajte ponovno

Dovoljen temperaturni razpon: 0oC - 40oC

Glej navodila za uporabo

Obratovalna napetost baterije

Zaščita pred vdori

Del tipa BF, ki je v stiku z bolnikom

Identifikacijska številka Zvezne komisije za komunikacije

Proizvajalec medicinskega pripomočka

Kataloška številka

Serijska številka

Datum proizvodnje

Rok uporabnosti

Lomljivo, uporabljajte previdno

Hranite na suhem

IC: 27705-WATCHPATONE    Številka certifikacije ISED Kanada

HVIN: WatchPAT ONE    Določa specifikacije strojne opreme različice 
izdelka

Medicinski pripomoček

Japonski certifikacijski simboli

V skladu z Direktivo OEEO 2012/19/EU je treba vso odpadno 
električno in elektronsko opremo (EEO) zbirati ločeno in ne 
odlagati z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Ta izdelek in 
vse njegove dele odstranite na odgovoren in okolju prijazen 
način.
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Za video navodila po korakih 
obiščite: watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Domači test za spalno apnejo za 
enkratno uporabo
Priročnik po korakih

Ta priročnik vas bo vodil korak za korakom in vam pokazal, 
kako pravilno uporabljati pripomoček za domači test za spalno 
apnejo WatchPAT® ONE.

Preden uporabite pripomoček WatchPAT® ONE:

 Priporočljivo je, da pripomoček WatchPAT® ONE 
namestite na svojo nedominantno roko.
 Sondo lahko nosite na katerem koli prstu, razen na palcu.
 Pred uporabo odstranite oprijeta oblačila, prstane, ure in 
drug nakit.
 S testnega prsta odstranite lak za nohte in umetne nohte 
ter poskrbite, da bo noht kratko pristrižen.

Opomba: Uporabljajte le alkalno baterijo tipa AAA. 
Baterije ne vstavljajte, dokler niste pripravljeni na spanje.

1. Preden nadaljujete s testom za spanje, se prepričajte, 
da imate dostop do interneta, telefon, pripomoček 
WatchPAT® ONE in kodo PIN.

Telefon WatchPAT® ONE Dostop do interneta Koda PIN

2. Prenesite aplikacijo WatchPAT® ONE na svojo mobilno 
napravo (na voljo v Apple App Store in 
Google Play Store).

3. Odprite aplikacijo WatchPAT® ONE in dajte vsa dovoljenja, 
ki jih zahteva aplikacija. Ta dovoljenja so potrebna za 
delovanje aplikacije.

Iz škatle vzemite pripomoček WatchPAT® ONE. V aplikaciji 
lahko kliknete gumb “Preview” (»Predogled«) za hiter 
ogled, kako nastaviti pripomoček.

Ko končate, pritisnite gumb “Ready” 
(»Pripravljeno«).

PREDOGLED

PRIPRAVLJENO

8. Vzemite senzor prsnega koša (senzor za smrčanje in 
položaj telesa) in kabel povlecite notri 
skozi rokav in ven skozi odprtino za vrat. 
Odstranite jeziček z nalepke in pritrdite 
senzor tik pod zarezo na prsnici. 

 * Če vaš pripomoček WatchPAT® ONE 
ne vključuje senzorja prsnega koša, 
preskočite ta korak.

NAPREJ

NAPREJ

NAPREJ

NAPREJ

NAPREJ

VNOS

7. Pripomoček WatchPAT® ONE si 
nadenite na nedominantno roko. 
Prepričajte se, da ni nameščen 
niti pretesno niti preohlapno.

6. Vnesite 4-mestno kodo PIN, 
ki ste jo dobili pri zdravniku ali 
pri ponudniku, in pritisnite tipko 
"Enter" (»Vnos«).

5. S testne roke odstranite uro 
in nakit.

4. V pripomoček 
WatchPAT® ONE 
vstavite baterijo.

VNESITE KODO PIN
Vnesite dodeljeno štirimestno KODO PIN  

(osebna identifikacijska številka) in pritisnite 
Enter (Vnos)

Baterija

9. Prst svoje nedominantne roke potisnite do 
konca v sondo. Uporabite lahko kateri 
koli prst, razen palca. Sondo je treba 
vstaviti tako, da je nalepka z oznako TOP 
(ZGORAJ) nameščena nad nohtom. 
Sondo pritisnite ob trdo podlago in počasi 
povlecite jeziček TOP (ZGORAJ) proti sebi, da ga 
odstranite iz sonde.

a. Prepričajte se, da je vaš telefon oddaljen največ 5 
metrov od pripomočka WatchPAT® ONE.

b. Izklopite vse druge oddajne naprave v sobi, na primer 
druge pametne telefone, pametne ure in slušalke, saj 
bi lahko motile test.

c. Telefon priključite na polnilnik, vso noč mora ostati 
priključen. Če morate ponoči vstati, pustite telefon 
priklopljen, ni ga treba nositi s seboj.

Zdaj kliknite gumb “Start” 
(»Zagon«), s čimer boste začeli s 
testom spanja.

ZAGON

11. Ko se zjutraj zbudite, pritisnite gumb “End 
Recording” (»Končaj snemanje«) in počakajte 
nekaj minut, da pripomoček zaključi prenos 
podatkov. Po končanem prenosu podatkov boste 
prejeli zahvalno sporočilo. 
Ko prejmete, pritisnite “Close 
Application” (»Zapri aplikacijo«).

KONEC SNEMANJA

ZAPRI APLIKACIJO

12. Odstranite senzor prsnega koša, sondo in pripomoček 
WatchPAT® ONE. 

Zunaj ZDA: Pripomočka ni treba obdržati ali vrniti.
Lahko ga preprosto zavržete.

Za ZDA: Če želite sodelovati v programu WatchPAT®  ONE Green, lahko 
napravo vrnete s priloženo predplačano nalepko za vračilo. Po končanem 
preskusu pripomoček vstavite v škatlo, nanjo pritrdite etiketo, kot je prikazano, 
in nam jo pošljite v ustrezno obdelavo za zaščito okolja. Ta storitev se ne 
obračuna. Če ne želite sodelovati v programu WatchPAT® ONE Green, 
pripomočka ni treba obdržati ali vrniti. Lahko ga preprosto zavržete.

Ko končate, pritisnite 
“Next” (»Naprej«).

Ko končate, pritisnite “Next” 
(»Naprej«).

Ko končate, pritisnite “Next” 
(»Naprej«).

Ko končate, pritisnite “Next” 
(»Naprej«).

10. Sedaj ste pripravljeni. 
Zadnjih nekaj korakov, preden začnete s testom spanja: 

Ko končate, pritisnite “Next” (»Naprej«).


