
INFORMAÇÃO CLÍNICA NA PONTA DO SEU DEDO

Guia de Referência Passo a Passo

Este guia o ajudará a utilizar o Watch-PAT em casa. É um guia ilustrado que 
demonstra como preparar e ligar o equipamento.

Reg. ANVISA 10178010238

Passe o Sensor de Remova o papel do Fixe o Sensor de Ronco Segure as abas de papel 
Ronco e Posição do Sensor de Ronco no lugar com uma fita da parte de trás do 
Corpo pela manga do (pequeno adesivo adesiva apropriada. sensor de posição do 
pijama até a abertura redondo). Coloque o corpo. Puxe as abas de 
do pescoço. Sensor de Ronco na papel removendo-as do 

base do pescoço. Sensor de Posição do 
Corpo enquanto 
posiciona no osso do 
peito.

Antes de usar o Watch-PAT200

Não coloque o equipamento ou o ative antes de ir para a 
cama dormir.

ŸRemova a roupa apertada, relógio de pulso, anéis e demais jóias 
da sua mão não-dominante

ŸTenha certeza que as unhas dos dedos indicador e anelar estão 
curtas

ŸRemova o esmalte e unhas postiças

A maleta contém
ŸEste Guia de Referência Passo a Passo
ŸEquipamento com o Bio Sensor PAT
ŸSensor de Oximetria
ŸSensor de ronco e posição (opcional)

A - Botão de LIGAR
B - Posição do Corpo
C - Ronco
D - Oxímetro
E - Bio Sensor PAT

Passo 1 – Opcional  Colocando o Sensor de Ronco e Posição do Corpo

ŸObs.: Se você não for usar este sensor pule para o Passo 2
Nota: Será melhor colocar o Sensor de Ronco e Posição do Corpo com a ajuda de um espelho.

Posicionamento do Sensor de Ronco e Posição do Corpo em 
homens.

Nota: Em mulheres posicione o Sensor de Posição do Corpo 
acima do peito

Passo 2 Colocando o Watch-PAT 200

Remova o papel até a Coloque o dedo anelar Remova todo o papel 
metade dos dois furos. até a metade do adesivo. Dobre a aba Dobre a aba lateral.

adesivo. Dobre as abas superior sobre o dedo.
laterais. 

Coloque o equipamento na mão não-dominante. Coloque o 
equipamento para baixo sobre uma superfície lisa, coloque 
no punho e feche a pulseira. Não feche a pulseira muito 
apertada.

Enrole a aba longa ao Posição adequada do 
redor do dedo Oximetro:  certifique 
(não muito apertado). que a “linha pontilhada” 

está localizada na 
ponta do dedo.

Passo 3 Colocando o Oxímetro

Passo 4 Colocando o Bio Sensor PAT 

Coloque todo o dedo Destaque e remova  Destaque o plástico 
indicador dentro do o plástico protetor protetor INFERIOR e 
Sensor até sentir o SUPERIOR para fora remova para fora do 
final. do sensor. sensor.

Atenção:

ŸVeja 5º passo no verso

Passo 5 Ligando o equipamento 

Pressione o botão azul firmemente até aparecer na tela o logo  
“Itamar Medical”.

Ao final de um breve teste você verá: 
“GOOD NIGHT!!! (Boa noite!)
Tempo decorrido: horas: minutos
Recording... (Gravando....)”

Agora você está pronto para dormir.

No caso de haver um problema irá aparecer “
Abortado)”.

Nota: O LCD irá desligar após um minuto.Toda vez que você pressionar o 
botão o LCD irá acender por um minuto.

Durante a noite:
Se você precisar levantar durante a noite, não remova o equipamento ou 
os sensores. 

 TEST ABORTED (Teste 

No caso de sentir uma sensação de irritação no dedo, que você não consiga suportar, remova o 
equipamento e ligue para o help desk.

Passo 6 Manhã Seguinte  

O equipamento Watch-PAT 200 não tem botão de desligar.
Remova os sensores da sua mão, do seu corpo e do seu pescoço.
Desconecte o cabo do bracelete, se estiver usando-o.
Coloque tudo de volta dentro da maleta.

O Watch-PAT200 não deverá causar nenhum desconforto ou dor. Se você sentir desconforto no punho ou na mão, 
afrouxe a pulseira. SE o desconforto não aliviar imediatamente, ligue para o help desk.

Não tente conectar ou desconectar nenhuma parte do equipamento
Não tente colocar nenhum objeto estranho dentro do equipamento
Não tente conectar o Watch-PAT200 na eletricidade ou outro equipamento, máquina ou computador
Não tente, em hipótese alguma, resolver qualquer problema por sua conta.

Nota: as imagens no guia são para a mão esquerda; orientação similar poderá ser aplicada para a mão direita.

IMPORTANTE
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