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WatchPAT™ 300 
Λίστα Ελέγχου Μελέτης

1   Τοποθέτηση μπαταρίας
 • VΑφαιρέστε την συσκευή WatchPAT από το λουρί  
  καρπού απελευθερώνοντας πρώτα την αριστερή  
  πλευρά του λουριού (αυτό με το υψηλότερο άκρο).
 • Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και αντικαταστήστε  
  τη μπαταρία με νέα μπαταρία μιας χρήσης (ή πλήρως  
  φορτισμένη επαναφορτιζόμενη) ΑΑΑ. Η κατεύθυνση  
  του ‘+’ και του ‘-‘ απεικονίζεται στο καπάκι της  
  μπαταρίας και μέσα στη θήκη.
 • Κλείστε τη θήκη μπαταρίας

2   Λειτουργία εκκίνησης συσκευής
• Συνδέστε τη θύρα USB της συσκευής WatchPAT στη  
  θύρα USB του υπολογιστή χρησιμοποιώντας  
  καλώδιο USB.
• Εκκινήστε το πρόγραμμα «zzzPAT».
• Προεπιλεγμένος Κωδικός Σύνδεσης και Κωδικός  
  Πρόσβασης:
   Κωδικός Σύνδεσης: 111
   Κωδικός Πρόσβασης: 111
• Επιλέξετε «File > New Study» ή επιλέξτε το  
  εικονίδιο 
• Συμπληρώστε τα στοιχεία του ασθενή.
• Αποθηκεύστε τα δεδομένα στο WatchPAT.
• Τοποθετήστε το WatchPAT στο λουρί καρπού  
  πρώτα από τη δεξιά πλευρά και μετά πιέζοντας την  
  αριστερή πλευρά (σύμφωνα με τον απεικονισμένο  
  προσανατολισμό στο πλαίσιο υποδοχής) έως ότου  
  ακουστεί κλικ.
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WatchPAT™ 300 
Λίστα Ελέγχου Μελέτης (συνέχεια)

3   Οξύμετρο uPAT
• VΑντικαταστήστε το οξύμετρο uPAT – Συνδέστε  
 ένα νέο.
• Για να προστατεύσετε το καλώδιο σύνδεσης  
 οξυμέτρου, συνιστάται να καθαρίζετε και να  
 αποθηκεύετε τη συσκευή με το οξύμετρο  
 συνδεδεμένο σε αυτήν.

4   SΑισθητήρας ροχαλητού και θέσης σώματος ή  
   αισθητήρας αναπνευστικής προσπάθειας,  
   ροχαλητού και θέσης σώματος (SBP/RESBP) 
(Προαιρετικό – εάν δεν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα, 
παραλείψτε το βήμα 5)
• Ακουμπήστε το αυτοκόλλητο στη μπλε πλευρά του  
 αισθητήρα.
• Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος  
 στη συσκευή WatchPAT.

5   Δοκιμή συσκευής WatchPAT πριν από  
   τη μελέτη   
• Πιέστε το κουμπί    (κεντρικό κουμπί) επί 2  
  δευτερόλεπτα, έως ότου εμφανιστεί το λογότυπο  
  Itamar Medical στην οθόνη.
• Περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί το λογότυπο και  
  πιέστε τα κουμπιά LEFT + RIGHT (ΔΕΞΙΑ +  
  ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο (δείτε  
  την εικόνα παρακάτω).
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WatchPAT™ 300
Λίστα Ελέγχου Μελέτης (συνέχεια)

5   Δοκιμή συσκευής WatchPAT πριν από  
   τη μελέτη   
• Επιλέξτε τη Δοκιμή Συσκευής πιέζοντας το πλήκτρο    .
• Μια ένδειξη «TEST PASSED» δείχνει ότι η συσκευή  
  είναι έτοιμη για τη μελέτη νύχτας.

Ολοκλήρωση της δοκιμής της συσκευής:
1. Κάντε κλικ στο κουμπί BACK (ΠΙΣΩ)
2. Κάντε κλικ στο κουμπί RIGHT (ΔΕΞΙΑ) για να  
   κατεβείτε στο «end testing».
3. Κάντε κλικ στο Κεντρικό κουμπί για να  
   ολοκληρώσετε τη δοκιμή.

• «TEST FAILED». Κοιτάξτε το μήνυμα σφάλματος και  
  διορθώστε τη συσκευή WatchPAT ανάλογα.
• Εκτελέστε τη δοκιμή πάλι.

ΟΘΟΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ

ΔΕΞΙΑΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΠΙΣΩ
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WatchPAT™ 300 
Έντυπο Οδηγιών Ασθενή

1   Βίντεο εξάσκησης ασθενή 
• Δείτε το βίντεο εξάσκησης ασθενή
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
 www.watchpat-howtouse.com

2   Συνθήκες
• AΠροορίζεται για δοκιμή/τεστ δαχτύλου (εάν ο  
 δείκτης σας είναι πολύ μεγάλος για το οξύμετρο,  
 μπορείτε να επιλέξετε το μικρό δάχτυλο).
• Αφαιρέστε κοσμήματα (ρολόι, δαχτυλίδια κλπ.)
• Κόψτε νύχια.
• Κόψτε ακρυλικά νύχια, αποφύγετε λάκα νυχιών.
• Αποφύγετε τη χρήση κρέμας χεριών.

3   Πότε να εφαρμόζεται
• Μόνο όταν είστε έτοιμος/η να πάτε για ύπνο.
• Αποφύγετε την επαφή με νερό.
• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά..

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια 
εξάσκησης. Ο ασθενής ΔΕΝ πρέπει να βάλει το δάχτυλο 
μέσα στο οξύμετρο.

4   Οδηγός 
• Δείτε τον Οδηγό Βήμα προς Βήμα
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WatchPAT™ 300 
Έντυπο Οδηγιών Ασθενή (συνέχεια)

5   Συσκευή 
•  Βγάλτε τη συσκευή από τη θήκη και επιδείξτε πως  
 εφαρμόζεται στο χέρι.

6   Ενιαίος αισθητήρας SBP/RESBP (Προαιρετικός)
•  Ακουμπήστε τον αισθητήρα SBP/RESBP στο στήθος  
 ακριβώς κάτω από στερνική εγκοπή.
• Η στερνική εγκοπή είναι ένα μικρό σημείο σχήματος  
 U όπου τα κλειδοκόκαλα συναντούν την κορυφή  
 του οστού του στήθους.
• Ασφαλίστε τον με ιατρική ταινία.

7   Οξύμετρο  
• Εφαρμόστε στο δείκτη (εάν είναι πολύ μεγάλος –  
 στο μικρό δάκτυλο). 
 • ΜΗΝ αφαιρείτε το γλωσσίδιο προτού βάλετε το  
  δάχτυλο.
 • Δείτε τη θέση του γλωσσιδίου TOP.
 • ΜΗΝ περιστρέφετε ή αφαιρείτε το οξύμετρο μετά  
  την τοποθέτησή του στο δάχτυλο.
 • ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέστε το γλωσσίδιο,  
  προτού αρχίσετε τη δοκιμή,
• Αποσπάστε και τραβήξτε το γλωσσίδι πιέζοντας  
 την άκρη του οξυμέτρου σε σκληρή επιφάνεια (θήκη  
 WatchPAT, τραπέζι, κλπ.) έως ότου αφαιρεθεί το  
 γλωσσίδι εντελώς από το οξύμετρο.
• Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ελαφριά πίεση στο  
 δάχτυλο – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.
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WatchPAT™ 300 
Έντυπο Οδηγιών Ασθενή (συνέχεια)

9   Το πρωί
• Η συσκευή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να απενεργοποιηθεί.
• Αφαιρέστε τους αισθητήρες.
• Αφαιρέστε τη συσκευή.
• Τοποθετήστε την στη θήκη WatchPAT μαζί με τον 

10   Εξάσκηση Ασθενή 
• Καθοδηγήστε τον ασθενή να εξασκήσει τα  
  παραπάνω βήματα.
• Διορθώστε τον ασθενή εάν χρειαστεί.

8   Ενεργοποίηση
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως μετά την  
  εφαρμογή.
• Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η  
  ένδειξη      .
• Εάν εμφανιστεί η ένδειξη      , καλέστε το Γραφείο  
  Βοήθειας της Itamar Medical.
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WatchPAT™ 300 
Φόρτωση των δεδομένων της νυχτερινής 

μελέτης στο λογισμικό zzzPAT

1   Απενεργοποίηση της συσκευής  
• Συνδέστε τη συσκευή WatchPAT στον υπολογιστή με  
 το καλώδιο USB της συσκευής WatchPAT.

2   Φόρτωση και ανάλυση μελέτηςk 
•   Εκκινήστε το zzzPAT:
•   Κωδικός σύνδεσης: 111
 Κωδικός πρόσβασης: 111
•   Επιλέξτε «load study and analyze»

3   Αναφορά ύπνου
•   Επιλέξτε «Sleep report»

Κριτήρια εξαίρεσης
• HΧρήση ενός από τα ακόλουθα φάρμακα: άλφα παρεμποδιστές,  
 νιτρώδες ταχείας δράσεως (λιγότερες 3 ώρες πριν από τη μελέτη).
• Μόνιμος βηματοδότης: κολπικός βηματοδότης ή VVI χωρίς ρυθμό  
 κόλπου.
• Διατηρούμενες* μη-κολπικές καρδιακές αρρυθμίες.
• Η συσκευή WP300 δεν ενδείκνυται για παιδιά που ζυγίζουν λιγότερα  
 από 30 κιλά (65 lbs).

*Σε περίπτωση ασθενή με συσσωρευμένο χρόνο τακτικών διαστημάτων R-R 
μικρότερο της 1,5 ώρας, το σύστημα WatchPAT δεν θα έχει επαρκές έγκυρο 
σήμα όπως απαιτείται για να δημιουργήσει αναφορά ύπνο.
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WatchPAT™ 300 
Αποστολή μελετών στη εταιρεία Itamar

1   Επιλογή 1: Αποστολή μελέτης από  
   τη βάση δεδομένων zzzPAT:
• Τα στοιχεία του ασθενή δεν θα μεταφερθούν με την  
  μελάτη ύπνου.
  • Εμφανίστε τη μελέτη που θέλετε να στείλετε στην  
   οθόνη zzzPAT.
  • Επιλέξτε Help> Prepare and Send Study to  
   ltamar Medical.
  • Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
• Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε όλα τα στοιχεία και  
  το λόγο που στέλνετε το αρχείο.
  • Επιλέξτε "Send current open study”.
  • Επιλέξτε "Send".
  • Επιλέξτε "Save" εάν ο υπολογιστής δεν είναι  
   συνδεδεμένος στο Ίντερνετ

2   Αποστολή μελέτης από τη συσκευή  
   WatchPAT 
• Συνδέστε τη θύρα USB της συσκευής WatchPAT στο  
  υπολογιστή.
• Επιλέξτε Help> Prepare and Send Study to ltamar Medical. 
• Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
• Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε το λόγο που στέλνετε το  
  αρχείο
  • Επιλέξτε “Send study from WatchPAT”.
  • Επιλέξτε "Send" εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος  
   στο Ίντερνετ
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1   Συσκευή WatchPAT
• Καθαρίστε με πανί χωρίς χνούδι ελαφρά υγρό με  
 70% αιθυλική αλκοόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη  
 (IPA).
• Καθαρίστε τη συσκευή WatchPAT™ μόνο όταν  
 το οξύμετρο uPAT είναι συνδεδεμένο (για να  
 προστατεύονται τα συνδετικά καλώδια του uPAT).

3   Ενιαίος αισθητήρας SBP/RESBP
• Καθαρίστε με πανί χωρίς 
 χνούδι ελαφρά υγρό με 70% 
 αιθυλική αλκοόλη ή 
 ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA).

2   Θήκη και Λουρί καρπού
• Καθαρίστε με πανί χωρίς χνούδι ελαφρά υγρό με  
 70% αιθυλική αλκοόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη  
 (IPA).

Θήκη μεταφοράς

• Επιλέξτε "Save" εάν ο υπολογιστής δεν είναι 
συνδεδεμένος στο Ίντερνετ.

Εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο 
Ίντερνετ, καλέστε την υποστήριξη Itamar για να 
συντονίσετε τη μεταφορά του αρχείου.

WatchPAT™ 300 

Οδηγίες καθαρισμού
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www.itamar-medical.com  |  info@itamar-medical.com
TM

ΗΠΑ:
Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, 
Suite 100
Atlanta, Georgia 30339, USA 
(ΗΠΑ)
Τηλ. 1 888 748 2627

Παγκόσμια:
       Itamar Medical Ltd.
9 Halamish St., P.O.Box 3579
Caesarea Ind. Park 3088900, 
Israel (Ισραήλ)
Τηλ. +972 4 617 7000
Φαξ. +972 4 6275598

Αριθμοί ατελούς κλήσης Itamar

Αυστραλία 1800256948           
Γαλλία 800902142                  
Νορβηγία 80010023
Αυστρία 800295881                
Γεωργία 995706777331           
Ρουμανία 40376300025
Βέλγιο 80073034                
Γερμανία 8001825392             
Σουηδία 20795399
Καναδάς 18662562506            

Ιταλία 800782332                      
Ισπανία 900949784
Χιλή 56448900315               
Λιθουανία 880030467              
Αγγλία 8009175110
Κίνα 4001203107                 
Μεξικό 018006819544
Δανίαn 80887119               
Ολλανδία  8000229588

REF O
M

2193415

 EC REP   Arazy Group GmbH
The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main,
Germany (Γερμανία)


