Obr. 5

Prstový senzor nasadíte tak, že jej nasunete na
prsteníček nedominantní ruky, jak ukazuje Obr. 6.
Pokud prstový senzor oxymetru není pohodlný,
můžete ho přesunout na jiný prst nebo na druhou
ruku.

krok 4 | Spuštění nahrávání
1. Pro zapnutí přístroje stiskněte a přidržte vypínač
uprostřed zařízení asi na tři sekundy, nebo dokud
se nerozsvítí kontrolky. (Obr. 8)
3 sekundy

Obr. 8

krok 5 | Ukončení nahrávání

Test complete

TIP: Pokud Vám nosní kanyla nezůstane držet na nose,
připevněte ji na tvářích lepicí páskou, aby nedocházelo
k jejímu pohybu.

Pokud některá z těchto kontrolek bliká červeně,
tak příslušenství u tohoto upozornění není
správně připojeno nebo nasazeno.
V tom případě prosím zkontrolujte připojení
a správné nasazení u tohoto příslušenství.
V případě potíží nás neváhejte kontaktovat.

1. Pro ukončení nahrávání (ráno po probuzení)
stiskněte a přidržte vypínač uprostřed zařízení
asi na tři sekundy.

A takto vypadá finální správné nasazení celého
zařízení APneaLink Air.
Obr. 7

Obr. 10
2. Zkontrolujte, že všechny kontrolky v místech
připojení příslušenství která používáte, svítí zeleně.

krok 3 | Nasazení prstového senzoru oxymetru
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Test complete

V tom případě je nutné vyměnit baterie a nahrávání opakovat. (další večer).
Pro výměnu baterií otevřete kryt baterií na zadní
straně zařízení a vložte dvě nové baterie.
3. Dalším stisknutím a přidržením vypínače
na 3 sekundy zařízení vypněte.

Test complete
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krok 6 | Odpojení zařízení

Obr. 9

Obr. 6
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3. Posuvník kanyly vytáhněte nahoru směrem
k bradě, dokud plastové hadičky nebudou sedět
bezpečně a pohodlně.

Test complete

Test complete

2. Zkontrolujte, zda svítí zeleně kontrolka dokončení
testu, která signalizuje úspěšné dokončení nahrávání. (Obr. 11) Pokud kontrolka dokončení testu
svítí červeně, došlo během nahrávání k chybě.

Po dokončení nahrávání (zpravidla ráno po nočním
nahrávání) pouze sundejte prstový senzor oxymetru
a pás. Jinak není třeba jiných zásahů.
Nikdy neodpojujte připojená příslušenství!
Takto odpojené zařízení uložte zpět do jeho obalu,
vložte do připravené obálky pro zpětné odeslání
a bezplatně podejte na České poště.

návod
a důležité informace pro použití
Přístroj pro diagnostiku spánkové apnoe
ApneaLink Air

Od lékaře jste obdrželi balíček obsahující:

Důležitá upozornění

záznamník ApneaLink Air se zapojeným
příslušenstvím (a, b, c, d)
nosní kanyla
a
pás
oxymetr
senzor úsilí

1
a
b
c
d

2 mikrotužkové baterie (AAA)
3 Tento návod
4 Obálku pro zpětné odeslání balíčku

2

Po obdržení balíčku zkontrolujte, zda je balíček
kompletní.

2

3
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Mezinárodní centrum
pro telemedicínu

Vážený pane, Vážená paní,
CZ

Přiložený záznamník ApneaLink Air je určený
pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku.

Cele zařízení k Vám dorazilo již včetně připojeného
příslušenství. Před jeho nasazením tedy nejsou
třeba žádné další zásahy ani příprava.
Záznamník ApneaLink Air včetně příslušenství
není vodě odolný. Nekoupejte se s ním ani se
s ním nesprchujte!

návod
a důležité informace pro použití
Přístroj pro diagnostiku spánkové apnoe
ApneaLink Air

c

Získané výsledky měření pomůžou stanovit
příčinu Vašich obtíží.

1

d
4

Chraňte jej proti poškození!
Na tomto odkazu můžete shlédnout online
video-návod

Test complete

b

Prostudujte si prosím pečlivě tento návod
a při jakýchkoliv pochybnostech nás neváhejte
kontaktovat na tel.:

514 514 480

Při vyzvednutí balíčku na poště nebo při doručení
balíčku přepravní společností stvrzujete podpisem
převzetí celého zařízení.

návod: Nasazení a obsluha zařízení ApneLink Air
krok 2 | Nasazení kanyly
krok 1 | Nasazení pásu
1. Celé zařízení si nasaďte těsně před ulehnutím
k spánku. Pro vložení baterií otevřete kryt baterií
na zadní straně zařízení a vložte dvě nové mikrotužkové baterie. Nejjednodušší způsob nasazení
zařízení je vestoje před zrcadlem. Nenasazujte
pás na holé tělo ale nejlépe na tričko, košili či
pyžamo.
Pás si obtočte kolem těla a jeho volný konec
protáhněte volnou štěrbinou na senzoru úsilí.
Potom pás dotáhněte a připevněte pomocí
suchého zipu.
Obr. 1

Pás příliš neutahujte, protože by se tím snížila
kvalita signálu a zhoršil by se Váš komfort během
spánku.

1. Rozvětvení kanyly vložte do nosních dírek. Dbejte,
aby zahnutá strana směřovala k zadní části nosu.
Obr. 3

Ženy by měly pás nosit nad prsy.
2. Pro použití oxymetru nasuňte jeho sponu na pás.
Tuto sponu nasuňte na stejnou stranu těla, jako
budete mít nasazený prstový senzor oxymetru.
Obr. 2

2. Plastové hadičky kanyly obtočte za uši.
Obr. 4

