
בדיקת דום נשימה בשינה ביתית לשימוש חד פעמיבדיקת דום נשימה בשינה ביתית לשימוש חד פעמי

 לסרטון הדרכה שלב אחר שלב 
יש להיכנס לאתר 

watchpatone-howtouse.com

אם יש לך שאלות כלשהן ניתן 
לפנות למוקד התמיכה של 

איתמר® מדיקל בטלפון:
 1-888-748-2627

מדריך למשתמש שלב אחר שלב
www.itamar-medical.com

יש לסרוק את קוד ה-QR שלהלן כדי להוריד 
WatchPAT® ONE את האפליקציה איתמר מדיקל בע“מ

רחוב חלמיש 9, ת.ד. 3579
קיסריה, 3088900, ישראל

טלפון: 04-6177000, פקס: 04-6275598

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

הערות חשובות:
 	 40°C -   0°C טמפרטורות אחסון ותפעול
אין לנסות לחבר או לנתק אף חלק מהיחידה.	 
אין לנסות להכניס כל חפץ זר ליחידה.	 
בשום פנים ואופן אין לנסות לתקן בעיה בעצמך.	 
ה-WatchPAT®ONE לא אמור לגרום לכל סוג של אי נוחות 	 

או כאב. במידה ונוצרת אי נוחות בלתי נסבלת, יש להסיר 
את המכשיר ולהתקשר למוקד התמיכה.

יש לבצע בדיקה חזותית של הסוללה לפני הכנסתה 	 
כדי לוודא שאין נפיחות, סדקים, דליפה או כל פגם 

אחר בסוללה.

Arazy Group Gmbh

סימון מידע טכני
אזהרה: החוק הפדרלי קובע כי מכשיר זה יכול להימכר רק על 

ידי או בכפוף להוראה של בעל/ת מקצוע רפואי מורשה.

לשימוש חד פעמי, אין לעשות שימוש חוזר

0  ºC - 40ºC  מגבלת טמפרטורה

יש לעיין בהוראות השימוש

מתח הפעלה של הסוללה

הגנה מפני חדירה

סוג BF למכשיר שבא במגע עם הגוף

מספר הזיהוי של ועדת התקשורת הפדרלית

יצרן מכשיר רפואי

מספר קטלוגי

מספר סידורי

תאריך ייצור

לשימוש עד

שביר, יש לנהוג בזהירות

יש לשמור יבש

ISED Canada מספר הסמכת    IC: 27705-WATCHPATONE

HVIN: WatchPAT ONE    זיהוי מפרט חומרה של גרסת מוצר

מכשיר רפואי

על פי הנחיות ההוראה WEEE 2012/19/EU, יש לאסוף פסולת 
חשמלית ואלקטרונית )EEE( בנפרד ואין להשליכה יחד עם 

פסולת ביתית רגילה. נא להשליך מוצר זה על כל חלקיו באופן 
אחראי וידידותי לסביבה.
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 ניתן למצוא סרטון הדרכה שלב אחר שלב 
watchpatone-howtouse.com בכתובת

סמלי הסמכה ביפן



WatchPAT® ONE
בדיקת דום נשימה בשינה ביתית 

לשימוש חד פעמי
מדריך למשתמש שלב אחר שלב

מדריך זה כולל הסבר שלב אחר שלב של אופן השימוש הנכון בבדיקת דום 
.WatchPAT® ONE הנשימה בשינה הביתית

:WatchPAT® ONE-לפני התחלת השימוש ב

מומלץ לשים את מכשיר ה-WatchPAT® ONE על היד הלא דומיננטית   
שלך.

ניתן לשים את האצבעון על כל אצבע, למעט האגודל.  
לפני השימוש יש להסיר בגדים צמודים, טבעות, שעוני יד ותכשיטים   

אחרים.
יש להסיר לק וציפורניים מלאכותיות מאצבע הבדיקה ולוודא שהציפורן   

קצוצה.

הערה: יש להשתמש רק בסוללת AAA אלקליין. 
אין להכניס את הסוללה עד שיגיע הזמן ללכת לישון.

לפני התחלת מחקר השינה יש לוודא שיש לך גישה לאינטרנט, את מכשיר . 1
הטלפון שלך, מכשיר ה-WatchPAT® ONE וקוד ה-PIN שלך.

טלפון WatchPAT® ONE גישה לאינטרנט PIN קוד

יש להוריד את האפליקציה WatchPAT® ONE למכשיר הנייד שלך . 2
 Apple App ניתן להשיגה בחנויות האפליקציות(

.)Google Play Store-ו Store

יש לפתוח את האפליקציה WatchPAT® ONE ולאשר את כל ההרשאות . 3
הנדרשות על ידי האפליקציה. הרשאות אלה נחוצות כדי שהאפליקציה 

תפעל.

יש להוציא את המכשיר WatchPAT® ONE מהקופסה. אפשר ללחוץ 
על הכפתור "סיור" באפליקציה כדי לערוך סיור מהיר, שיראה לך כיצד 

להתקין את המכשיר.

לאחר הסיום יש ללחוץ על הכפתור "מוכן".

סיור

מוכן

יש לקחת את חיישן החזה )חיישן נחירות ותנוחת הגוף( ולהשחיל את הכבל . 8
 דרך השרוול עד שהוא יוצא דרך פתח הצוואר. 

יש להסיר את הלשונית מהמדבקה ולהצמיד את 
החיישן בדיוק מתחת לשקע עצם החזה שלך. 

* אם מכשיר ה-WatchPAT® ONE שלך אינו כולל את 
הבאחיישן החזה, יש לדלג על שלב זה.

הבא

הבא

הבא

הבא

הזנה

 WatchPAT® ONE-יש לשים את מכשיר ה  .7
על היד הלא דומיננטית שלך. יש לוודא 

שהוא לא צמוד מדי ולא רופף מדי.

יש להזין את קוד ה-PIN בן 4 הספרות . 6
שקיבלת מהמרפאה או מהספק, וללחוץ 

על "הזנה".

יש להסיר שעון יד ותכשיטים מיד הבדיקה.. 5

יש להכניס את הסוללה למכשיר . 4
.WatchPAT® ONE-ה

PIN יש להזין קוד
 PIN-יש להזין את ארבע הספרות של קוד ה

שקיבלת )מספר זיהוי אישי( ולהקיש על "הזנה"

סוללה

יש להכניס את אחת האצבעות של היד הלא דומיננטית לתוך האצבעון עד . 9
 הסוף. אפשר להשתמש בכל אצבע למעט 

 האגודל. יש לשים את האצבעון  כך 
 TOP שהמדבקה המסומנת במילה 

 )עליון( תהיה ממוקמת מעל הציפורן. יש להניח 
 את האצבעון על משטח קשה ולמשוך לכיוונך 
TOP באיטיות את הלשונית המסומנת במילה 

 כדי להסירה מהאצבעון.

יש לוודא שהטלפון שלך נמצא במרחק של לא יותר מ-5 מטרים א. 
.WatchPAT® ONE-ממכשיר ה

יש לכבות את כל שאר המכשירים המשדרים בחדר, כגון טלפונים ב. 
חכמים אחרים, שעוני יד חכמים ואוזניות, כיוון שהם עלולים לשבש את 

הבדיקה.
יש לחבר את הטלפון למטען, ועליו להישאר מחובר לחשמל לאורך כל ג. 

הלילה. אם יש צורך לקום במהלך הלילה, יש להשאיר את הטלפון 
מחובר לחשמל, אין צורך לשאת אותו איתך.

כעת יש ללחוץ על הכפתור "התחלה" כדי 
להתחיל את מחקר השינה שלך.

התחלה

עם ההתעוררות בבוקר, יש ללחוץ על הכפתור "סיום הקלטה" . 11
ולהמתין מספר דקות עד שהמכשיר ישלים את העברת 

הנתונים. לאחר שהעברת הנתונים תושלם, תתקבל הודעת 
תודה. 

לאחר שהתקבלה ההודעה יש ללחוץ על "סגירת 
האפליקציה".

סיום הקלטה

סגירת האפליקציה

12 . .WatchPAT® ONE-יש להסיר את חיישן החזה, האצבעון ומכשיר ה

מחוץ לארה"ב: אין צורך לשמור את המכשיר או להחזיר אותו.
אפשר פשוט להשליך אותו.

בארה"ב: אם ברצונך להשתתף בתוכנית WatchPAT® ONE Green, באפשרותך להחזיר את 
המכשיר עם תווית ההחזרה המשולמת מראש שסופקה. בסיום הבדיקה, החזר את המוצר לקופסה, 

הדבק את התווית על הקופסה כפי שמוצג ושלח אותה אלינו לעיבוד נאות על מנת להגן על הסביבה. 
שירות זה מסופק ללא עלות. אם תבחר שלא להשתתף בתוכנית WatchPAT® ONE Green, אין 

צורך לשמור את המכשיר או להחזיר אותו. אפשר פשוט להשליך אותו.

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

הכל מוכן. . 10
כמה צעדים אחרונים לפני התחלת מחקר השינה שלך: 

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".


