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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Rx Only

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Към това устройство е приложена важна
информация за безопасността
Показанията, противопоказанията, предупрежденията, предпазните мерки
и друга важна информация за безопасността се съдържат в информационния
лист за безопасност за системата за терапия V.A.C.®. Този
информационен лист е приложен към апарата за терапия и в опаковките на
превръзките V.A.C.®. Вижте ръководството за потребителя на системата за
терапия V.A.C.® и информационния лист за безопасност, преди да прилагате
терапията V.A.C.®. Ако имате въпроси или този информационен лист липсва,
незабавно се свържете с местния представител на KCI.
Допълнителна информация за продукта може да намерите на
www.acelity.com (САЩ) или www.kci-medical.com (извън САЩ).
Както при всички медицински изделия по предписание, ако не
се спазват указанията за продукта или се извършват промени на
настройките и прилагане на терапия без изрични инструкции
и/или надзор от обучен клиничен медицински специалист,
това може да доведе до неправилно функциониране на продукта
и потенциално сериозно или фатално нараняване. За медицински
въпроси, моля, консултирайте се с лекар. В случай на нужда от
спешна медицинска помощ веднага се свържете с местния център
за спешна помощ.
ВНИМАНИЕ: Федералното законодателство (на САЩ) ограничава
продажбата или наемането на това изделие само от или по
нареждане на лекар.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ
НА ОТГОВОРНОСТТА
KCI ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ
ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ,
ЗА ПРОДУКТА(ИТЕ) НА KCI, ОПИСАН(И) В ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ. ВСЯКА
ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ, ПРЕДЛАГАНА ОТ KCI, ЩЕ БЪДЕ ИЗРИЧНО ИЗЛОЖЕНА
В ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПРИЛОЖЕНА КЪМ ПРОДУКТА. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА KCI НЯМА ДА ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО
И ДА Е НЕПРЕКИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ И РАЗХОДИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ НА ЛИЦА ИЛИ ИМУЩЕСТВО,
КОИТО ИЗЦЯЛО ИЛИ ОТЧАСТИ СЕ ДЪЛЖАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРОДУКТА, РАЗЛИЧНО ОТ ТОВА, ЗА КОЕТО ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА
И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ
ОТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ. НИКОЕ ЛИЦЕ НЯМА ПРАВО
ДА ОБВЪРЗВА KCI С КАКВАТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯ,
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ИЗЛОЖЕНИТЕ В ТОЗИ ПАРАГРАФ.
Описанията или спецификациите в печатните материали на KCI, включително
тази публикация, са с цел единствено да опишат общо продукта към момента
на производството му и не представляват никакви изрични гаранции,
с изключение на изложеното в писмената ограничена гаранция, приложена
към този продукт. Информацията в тази публикация може да подлежи на
промяна по всяко време. За актуализации се свържете с KCI.
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Предупреждения и важна информация за потребителите
За да могат продуктите на KCI да функционират правилно, KCI препоръчва
условията по‑долу. Ако тези условия не се спазват, всички приложими
гаранции ще бъдат анулирани.
• Използвайте този продукт само съгласно с това ръководство и съответните
обозначения на продукта.
• Сглобяването, работите по надгражданията, пренастройването,
модификациите, техническата поддръжка или поправките трябва да
се извършват от квалифициран персонал, упълномощен от KCI. KCI ще
предостави при поискване на този оторизиран персонал схеми на веригите,
списъци на компонентите и т. н. според необходимостта за поправките.
• Уверете се, че електрическата инсталация на помещението съответства на
съответните национални стандарти за електрически мрежи. За избягване
на риска от токов удар този продукт трябва да се свърже към заземен
източник на захранване.
• Не работете с този продукт, ако има повреден захранващ кабел, захранващо
устройство или щепсел. Ако тези компоненти са износени или повредени,
свържете се с KCI.
• Не изпускайте или поставяйте каквито и да е предмети в отворите или
тръбите на този продукт.
• Не свързвайте този продукт или компонентите му към устройства, които не
са препоръчани от KCI.
• Използвайте само превръзки и материали за еднократна употреба V.A.C.®
с този продукт.
• Дръжте този продукт далече от нагрети повърхности.
• Въпреки че този продукт съответства на целите на стандарта
IEC 60601‑1‑2 по отношение на електромагнитната съвместимост,
електрическо оборудване може да предизвика интерференция.
Ако подозирате наличие на интерференция, отделете оборудването и се
свържете с KCI.
• Избягвайте разливане на течности върху която и да е част на този продукт.
Течности, оставащи върху електронните контроли, могат
да причинят корозия, която може да повреди електронните
компоненти. Повреди на компонентите могат да причинят
неизправно функциониране на апарата, което може да
създаде потенциални рискове за пациента и персонала.
Ако се получат разливи на течности, изключете незабавно
апарата и почистете с абсорбираща кърпа. Уверете се,
че няма влага във или близо до връзката за захранване
и компонентите на захранващото устройство, преди
да включите отново захранването. Ако продуктът не
функционира правилно, свържете се с KCI.
•

Не използвайте този продукт, докато се къпете, или на място, където
може да падне или да бъде изтеглен във вана, душ или мивка.

•

Не се опитвайте да извадите продукта, ако е паднал във вода.
Незабавно изключете апарата, ако е включен в източник на
електричество. Разкачете апарата от превръзката и се свържете с KCI.
Не използвайте този продукт в присъствие на запалима анестетична смес

•
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•

с въздух, кислород или азотен оксид или обогатена с кислород среда.
Не внасяйте този продукт в МР среда. Този продукт не е безопасен
при МР.

Забележка
Този продукт е конфигуриран от производителя да отговаря на специфични изисквания за
напрежението.
Вижте етикета с информация за продукта за конкретното напрежение.

Въведение
Терапията V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) представлява система, при която се използва
контролирано непрекъснато или интермитентно отрицателно налягане (вакуум) за създаване
на среда, допринасяща за зарастването на рани чрез вторичен или третичен (забавен
първичен) опит чрез:
• подготвяне на раневото ложе за затваряне
• намаляване на отока
• стимулиране на образуването на гранулационна тъкан и на перфузията
• отстраняване на ексудата и на инфекциозния материал
Системата за терапия INFOV.A.C.™ осигурява терапия на раните
с отрицателно налягане (NPWT) и терапевтично регулирани интензивни
грижи (SENSAT.R.A.C.™) за приложение при разнообразни хронични
и остри типове рани. Тази усъвършенствана технология за зарастване
на рани в комбинация с апарати за терапия с микропроцесорен контрол
и първокласно техническо обслужване, може лесно да се интегрира
в лекарската практика за зарастване на раната, като подпомогне
оптимизирането на грижите за пациента и управлението на разходите.

Защита от опасности
Изхвърляйте всички материали за еднократна употреба (всички тръби,
конектори, клампи, използвани канистри и превръзки и т. н.) в съответствие
с местните разпоредби за изхвърляне на медицински отпадъци.
При работа с каквито и да е телесни течности или отпадъци трябва да се
прилагат стандартните предпазни мерки. Изхвърляйте по правилен начин
всички части в съответствие с процедурите на здравното заведение, както
и с местните, регионални и държавни разпоредби.
Апаратът за терапия и захранващото устройство INFOV.A.C.™ трябва да се
върнат на KCI за изхвърляне в края на експлоатационния им живот.
За захранване на устройството или презареждане на
батерията трябва да се използва само захранващото
устройство, предоставено с апарата за терапия
INFOV.A.C.™. Използването на каквото и да е друго
захранващо устройство може да повреди апарата
за терапия INFOV.A.C.™.
Батерията в апарата за терапия INFOV.A.C.™ не е част,
която може да се обслужва от потребителя. Ако имате
подозрение за проблеми с батерията, системата
трябва да се върне на KCI за обслужване.
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Захранващите кабели и тръбите могат да представляват
риск от препъване. Уверете се, че всички кабели и тръби
са извън зони, където могат да се движат хора.

Свързване на апарата за терапия INFOV.A.C.™ към други устройства
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ може да се закрепи към таблата на
болничното легло, към повечето инвалидни столове или към IV стойка
(вижте раздела Подготовка за употреба). Ако е необходимо, той може
да се постави на твърда равна повърхност, където не пречи. Уверете се,
че апаратът е поставен под нивото на раната и на място, където кабелите
и тръбите не могат да се закачат при подаване на предмети.
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ не е предназначен
за носене от амбулаторни пациенти. Консултирайте се
с Вашия лекар и се свържете с местния представител
на KCI за апарати за терапия V.A.C.®, предназначени за
използване от амбулаторни пациенти.
Устройства, които могат да се използват с апарата за терапия INFOV.A.C.™:
•
•
•

Карти с памет
Инфрачервени устройства (налични на някои апарати)
USB устройства
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Апарат за терапия INFOV.A.C.™ – идентификация на частите

Бутон
„Вкл./Изкл.“

Потребителски
интерфейс на
сензорния екран
Слот за
карта за памет
За използване
само от лекар
Стилус
Прозорец
за данни

Дръжка за
носене

Бутон
„Освобождаване
на канистъра“
Канистър
INFOV.A.C.™
с обем 500 mL
Инфрачервен (IR)
порт за данни
(наличен на
някои апарати,
за употреба само
от лекари)
USB порт за данни
За използване
само от лекар

Индикаторна лампа
за зареждане на
батерията

Кръгла
ръчка на
халката за
закачване
Рамо за
закачване
Връзка за
захранването

Захранващо устройство на INFOV.A.C.™
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Подготовка за употреба
Преди да подготвите за употреба апарата за терапия INFOV.A.C.™, огледайте го за повреда или
замърсяване. Вижте раздел Грижи и почистване в това ръководство за повече информация.

Зареждане на батерията
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е в комплект със зарядно устройство и презареждаща се батерия.
Батерията не може да се достигне от потребителя или да се обслужва от него. Захранващото
устройство има кабел от две части; едната се включва в стенен контакт за променливотоково
захранване, а другата – в апарата за терапия INFOV.A.C.™. Кабелът за променливотоково захранване
може да е с различни конфигурации на щепсела в зависимост от изискванията на съответната страна.
За захранване на устройството или презареждане на
батерията трябва да се използва само захранващото
устройство, предоставено с апарата за терапия
INFOV.A.C.™. Използването на каквото и да е друго
захранващо устройство може да повреди апарата
за терапия INFOV.A.C.™.
За изолиране на апарата за терапия от захранващата
мрежа изключете променливотоковото захранващо
устройство от контакта на стената. Не блокирайте
достъпа до щепсела или контакта на стената.
Захранващите кабели и тръбите могат да представляват
риск от препъване. Уверете се, че всички кабели и тръби
са извън зони, където могат да се движат хора.
1. Включете кабела за променливотоково
захранване в захранващото устройство.
2. Включете кабела за променливотоково
захранване в контакт за променлив ток на стената.
3. Намерете бялата стрелка на конектора на кабела
на захранващото устройство INFOV.A.C.™.
4. Включете конектора на кабела на захранващото
устройство INFOV.A.C.™ в гнездото за захранване
на гърба на апарата за терапия INFOV.A.C.™
с обърната нагоре бяла стрелка.
Пълното презареждане на батерията
трябва да отнеме приблизително четири
часа. Системата може да се използва,
докато батерията се презарежда.
За да удължите максимално живота на
батерията, дръжте апарата включен.
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Индикаторна лампа за зареждане на батерията
Когато захранващото устройство INFOV.A.C.™ е включено правилно
в апарата за терапия INFOV.A.C.™, индикаторната лампа за зареждане
на батерията на гърба на апарата ще свети в кехлибарен цвят,
докато батерията се зарежда. Когато батерията се зареди напълно,
индикаторната лампа за зареждане на батерията ще свети в зелено.
Нивото на заряда на батерията се показва в долната част на
потребителския интерфейс на сензорния екран:
Напълно заредена
В употреба
Изтощена батерия, заредете батерията скоро
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Поставяне на апарата за терапия INFOV.A.C.™ на IV стойка
1. Уверете се, че рамото за закачване
е в хоризонтално положение.

2. Докато държите апарата за терапия INFOV.A.C.™
за дръжката за носене, хванете кръглата ръчка на
халката за закачване и изтеглете рамото за закачване.

3. Поставете халката за закачване на IV стойката,
като се уверите, че стойката се намира във
вертикалния гумен улей на гърба на апарата
за терапия INFOV.A.C.™. Оставете халката за
закачване да се затвори, издърпвайки апарата
за терапия към стойката.

4. Завъртете кръглата ръчка на халката за закачване,
за да фиксирате рамото за закачване на място.
Символът за заключване върху кръглата ръчка
на халката за закачване ще се подравни със
стрелката на апарата за терапия, когато механизмът
се заключи. Чува се и щракване, което показва,
че механизмът е заключен.
Кръглата ръчка на халката за закачване
може да се завърти и след заключеното
положение за допълнително закрепване
на апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Затягайте само на ръка; не трябва
да се използва прекомерна сила или
инструменти.
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Поставяне на апарата за терапия INFOV.A.C.™ на таблата на леглото
1. Уверете се, че рамото за закачване е във
вертикално положение.

2. Докато държите апарата за терапия INFOV.A.C.™
за дръжката за носене, хванете кръглата ръчка
на халката за закачване и изтеглете рамото
за закачване.

3. Поставете халката за закачване върху таблата.
Оставете халката за закачване да се затвори,
издърпвайки апарата за терапия към таблата.

4. Завъртете кръглата ръчка на халката за закачване,
за да фиксирате рамото за закачване на място.
Символът за заключване върху кръглата ръчка на
халката за закачване ще се подравни със стрелката
на апарата за терапия, когато механизмът се заключи.
Чува се и щракване, което показва, че механизмът
е заключен.
Кръглата ръчка на халката за закачване
може да се завърти и след заключеното
положение за допълнително закрепване
на апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Затягайте само на ръка; не трябва
да се използват прекомерна сила или
инструменти.

Освобождаване на апарата за терапия INFOV.A.C.™ от IV стойка или леглото
1. Хванете апарата за терапия INFOV.A.C.™ за дръжката за носене.
2. Извършете процедурата за поставяне в обратен ред.
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Монтиране на канистрите с обем 500 ml и 1000 ml
1. Натиснете Вкл./Изкл., за да включите апарата за терапия INFOV.A.C.™.
2. Закрепете канистъра:
• Плъзнете канистъра в края на апарата за терапия INFOV.A.C.™,
както е показано по‑долу.
• Натиснете силно канистъра на мястото му. Чува се щракване,
показващо, че канистърът е монтиран правилно.

3. Свържете тръбите на канистъра към тръбите на превръзката:
• Пъхнете конекторите един в друг и ги завъртете до пълното
свързване на заключващите лостчета.

4. Отворете клампите на всички тръби, както е показано по‑долу.

Затворена клампа

Отворена клампа
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Подмяна на канистрите с обем 500 ml и 1000 ml

Канистрите могат да се сменят при рутинни условия или
при възникване на аларма.
При рутинни условия бутонът Освобождаване на
канистъра НЯМА да примигва. Когато канистърът
се сменя при рутинни условия, НЕ изключвайте
захранването на апарата за терапия INFOV.A.C.™.
При условия на аларма бутонът Освобождаване на
канистъра ще примигва. Ще се покаже екран с аларма
и терапията ще се изключи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.

Вкл./Изкл.

1. Спрете терапията чрез натискане на бутона
Терапия Вкл./Изкл. на потребителския интерфейс
на сензорния екран.

2. Затворете клампите на всички тръби, както
е показано.

3. Отделете тръбите на канистъра от тръбите на
превръзката:
•
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Завъртете конекторите, докато заключващите
лостчета се отделят напълно едно от друго
и изтеглете конекторите.

Подмяна на канистрите с обем 500 ml и 1000 ml (продължение)

4. Натиснете бутона Освобождаване на
канистъра. Канистърът ще излезе,
но ще остане в рамката.

5. Извадете канистъра от рамката
с повдигане.
6. Изхвърлете канистъра съгласно
разпоредбите на лечебното
заведение и/или местните
разпоредби по отношение
на околната среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена за
повече от два часа.
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Монтиране на канистъра с обем 300 ml ACTIV.A.C.™
1. Закрепете канистъра:
•

Натиснете силно канистъра на мястото му в апарата за терапия
INFOV.A.C.™, както е показано по‑долу.

2. Свържете тръбите на канистъра към тръбите на превръзката:
• Пъхнете конекторите един в друг и ги завъртете до пълното
свързване на заключващите лостчета.

3. Отворете клампите на всички тръби, както е показано.

Затворена клампа
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Отворена клампа

Отстраняване на канистъра с обем 300 ml ACTIV.A.C.™
Когато се натисне бутонът Освобождаване на канистъра,
канистърът с обем 300 ml НЯМА да се задържи на място
от рамката на апарата за терапия INFOV.A.C.™. Когато
изваждате канистъра с обем 300 ml от апарата за
терапия INFOV.A.C.™, се уверете, че държите канистъра
ЗДРАВО, преди да натиснете бутона Освобождаване
на канистъра.
1. Хванете здраво канистъра.
2. Натиснете бутона Освобождаване на канистъра.

Указания за работа
Преди да включите апарата за терапия, уверете се, че:
• Превръзката V.A.C.® е поставена според описанията
в Указанията за приложение, предоставени
с превръзката V.A.C.®.
• Канистърът INFOV.A.C.™ е поставен според описанията в разделите
Монтиране на канистрите в това ръководство.
• Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е поставен на IV стойка или
таблата на леглото или е разположен съгласно описанията
в раздела Подготовка за употреба на това ръководство.

Включване/изключване на апарата за терапия INFOV.A.C.™
Включване:
1. Свържете апарата за терапия INFOV.A.C.™ към захранващото
устройство, както е описано в раздела Подготовка за употреба
в това ръководство.
2. Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за приблизително две секунди,
за да включите апарата за терапия INFOV.A.C.™. Бутонът Вкл./Изкл. ще светне
и потребителският интерфейс на сензорния екран ще се активира.
Стартовият процес на апарата за терапия INFOV.A.C.™
ще се покаже за кратко и след него ще се отвори екран
с предупреждение.
Изключване:
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за приблизително две секунди,
за да изключите апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Бутонът Вкл./Изкл. ще примигва в продължение на десет
секунди, след което апаратът за терапия INFOV.A.C.™
ще се изключи автоматично.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена за
повече от два часа.
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Работа със сензорния екран
Екранът, който е чувствителен на допир, в предната част на апарата
показва информация за текущите операции и настройки на системата
и осигурява интерфейс за промяна на настройките и операциите.
Работата със сензорния екран е описана подробно на следващите страници.
Сензорният екран трябва да се използва само с пръст или
предоставения стилус (вижте раздела Идентификация на
частите на апарата за терапия INFOV.A.C.™). Използването
на химикалки или показалки ще повреди екрана и може
да повлияе върху правилното функциониране на апарата.

Контролни екрани
Трите нива на контролни екрани са режим за пациенти, режим за лекари
и ограничен режим.

Режим за пациенти
Лекарят може да избере Режима за пациенти, за да даде възможност на пациента
да контролира някои елементи от терапията. Този режим не позволява на
пациента да има достъп до настройките за терапия или да ги променя.
Пациентът може да активира нощен режим и предпазител за екрана,
да има достъп до екраните за помощ и да отговаря на аларми.

Режим за лекари
Екраните на режим за лекари дават възможност на лекаря да задава
и променя настройките за терапия, да преглежда историята на терапията
и да има достъп до ограничен режим (вижте по‑долу).

Ограничен режим (История на пациент)
Екраните на ограничения режим дават възможност за достъп до
изображения за раната на пациента, схеми с тенденции за изображението
на областта и друга медицинска информация за пациента, която
е въведена от полагащото грижи за пациента лице. От този режим лекарят
може да настройва чувствителността на алармата за теч и да експортира
история на терапията и на пациента. Ограниченият режим е защитен от
неоторизиран достъп с помощта на защитена с парола система.
Защитената парола се създава от медицинския специалист, а не от
KCI. Ако се създаде нова парола, цялата история на пациента, до която
е извършван достъп с предишната парола, се изтрива. Цялата информация
се изтрива автоматично, когато апаратът за терапия се върне на KCI.
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Контролни екрани на режим за пациенти
Индикатор за
аудио пауза
с таймер
с обратен брояч

Начален екран за пациента
11 януари 2010
18:06

58:23

Започване
или спиране на
терапия V.A.C.®

Вкл./Изкл.

Индикатор
за ниво на
батерията

Активиране на
нощен режим
Лента за статус на
терапията и зона
за показване

Нощен
режим

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Бутон за
помощ
При включване
в контакт на
стената се появява
икона с щепсел.

Индикатор
за режима,
текущата дата,
текущия час

Показва се в лентата за статус на
терапията и областта за показване,
когато има активен пациентски запис.

Светещ в зелено полумесец
означава, че функцията
е включена.

Предпазител
за екрана
Иконата се върти,
когато апаратът за
терапия INFOV.A.C.™
прилага отрицателно
налягане.

Несветещ полумесец
означава, че функцията
е изключена.

Общи бутони за управление на екраните
Натиснете за достъп до Меню за помощ.
Натиснете за активиране на функцията за предпазител за екрана, за да
се предотвратят неволни промени на екрана. Тази функция трябва да се
използва при почистване на сензорния екран. За да освободите защитата
на екрана, натиснете 1 и след това 2, които ще се появят на екрана,
когато предпазителят за екрана е активен.

Бутони за навигация
Изход

Натиснете за излизане от
настоящия екран.

Отказ

Натиснете за спиране на
извършващо се в момента действие.

Напред

Натиснете за преминаване към
следващия екран.

Назад

Натиснете за връщане към
предишния екран.

OK

+

_

Натиснете за
потвърждаване,
че действието
е завършено, и отваряне
на следващия екран.
Натиснете за прелистване
на наличните опции.
Натиснете и задръжте
за бързо прелистване.
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Функция за нощен режим
Начален екран за пациента
11 януари 2010
18:06

Нощен
режим

Вкл./Изкл.

Функцията за нощен режим на Начален екран за пациента
може да се използва за намаляване на ярките светлини от
апарата за терапия при използване на терапията нощем.
Натиснете за активиране на функцията за
нощен режим от Начален екран за пациента.
Преди да се активира нощният режим,
ще се покаже екран за потвърждение.

Нощен
режим

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Когато функцията за нощен режим
е активна, терапията продължава по
нормалния начин. Потребителският
интерфейс на сензорния екран ще стане
по‑тъмен и зеленият бутон Вкл./Изкл.
ще потъмнее.
Функцията за нощен режим ще се
деактивира в случай на поява на аларма.
Начален екран за пациента
11 януари 2010
18:06

Вкл./Изкл.

Изход
Нощен режим

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

По време на нощен режим екранът ще светва, когато
се докосне, и ще показва Начален екран за пациента.
Ако потребителският интерфейс на
сензорния екран се докосне, докато
е активен нощният режим, екранът
автоматично ще потъмнее след две
минути липса на активност.
Изход
Нощен режим
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Натиснете за деактивиране на функцията
за нощен режим.

Екран „Меню за помощ“ в режим за пациенти
Меню за помощ

Натиснете за достъп до екрана Меню за
помощ в режим за пациенти от който
и да е екран на режима за пациенти,
където се показва този бутон.

Изход

Указания
за работа

Режим
за лекари

Език

За...

Указания
за работа

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

За...

Режим
за лекари

Език

Изход

Натиснете за достъп до указанията
за работа.
Натиснете за достъп до екрана За за
информация относно софтуера на
апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Натиснете за достъп до режима за лекари
(натиснете и задръжте за три секунди).
Натиснете за достъп до екрана Език
за избор на съответния език.
Натиснете, за да се върнете към
Начален екран за пациента.

Екран „Указания за работа“
Указания за работа

Изход

Работа

Почистване

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Указанията за работа предоставят помощ за работа
с апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Указания
за работа

Аларми

Натиснете за достъп до екрана
Указания за работа от екрана Меню
за помощ, за да видите основните
инструкции за работа с апарата,
почистването и алармите.
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Контролни екрани на режима за лекари
Индикатор
за режима,
текущата дата,
текущия час

Начален екран за лекари
11 януари 2010
18:06

Включване или
изключване на
терапията V.A.C.®
Достъп до екрана
Принадлежности
Индикатор за ниво
на батерията

Вкл./Изкл.

Терапия

Принадл.

Нощен режим

Достъп до
екрана Терапия
Активиране на
нощния режим
Лента за статус на
терапията и зона
за показване
Предпазител
на екрана

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Бутон за помощ
При включване
в контакт на
стената се
появява икона
с щепсел.

Показва се в лентата за статус
на терапията и областта за
показване, когато има активен
пациентски запис

Светещ в зелено полумесец
означава, че функцията
е включена.

Иконата се върти,
когато апаратът
за терапия
INFOV.A.C.™ прилага
отрицателно
налягане.

Несветещ полумесец
означава, че функцията
е изключена.

Общи бутони за управление на екраните
Натиснете за достъп до Меню за помощ на режима за лекари.
Натиснете за активиране на функцията за предпазител за екрана, за да
се предотвратят неволни промени на екрана. Тази функция трябва да
се използва при почистване на сензорния екран. За да освободите
предпазителя за екрана, натиснете 1 и след това 2, които ще се появят
на екрана, когато предпазителят за екрана е активен.

За да се върнете към началния екран за пациента
Натиснете бутона за Помощ.
Режим за
пациенти

OK
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Натиснете Режим за пациенти на екрана Меню за помощ.
Натиснете и задръжте OK, докато се върне Начален екран за пациента.

Екран „Започване на терапия“
Започване на терапия
Висока

Изход

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия Вкл./Изкл. за достъп до екрана
Започване на терапия.

Вкл./Изкл.

Скорост на изтичане
Регистриране

Зв. сигнал
при теч

Ниска
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Зелена лентова графика показва,
че системата за терапия INFOV.A.C.™
работи нормално.
Преди започване на терапията
се уверете, че е поставена нова
превръзка V.A.C.® и настройките
за терапия са избрани според
инструкциите на лекаря.
От този екран лекарят може да използва инструмента
SEAL CHECK™ за преглеждане на целостта на
превръзката V.A.C.® или да използва инструмента
Регистриране за записване на подмяна на канистър
или записване на броя парчета от пяна, използвани
при смяната на превръзката.

Общ преглед на функцията SEAL CHECK™
Функцията SEAL CHECK™ се използва за подпомагане на откриването на течове на отрицателно
налягане.
Функцията SEAL CHECK™ включва:
•

звуков сигнал, който променя честотата си с промяната на скоростта на
теча. Натискането на бутона Зв. сигнал при теч ще включи или изключи
звуковия сигнал.

•

лентова грaфика в реално време, която дава визуална индикация за
скоростта на теча.

Можете да отворите инструмента SEAL CHECK™ по три различни начина:
•

Когато е започната терапия от Начален екран за лекари, описано на
следващите страници.

•

Когато е натиснат бутонът SEAL CHECK™ на екрана Терапия.

•

Когато е натиснат бутонът SEAL CHECK™ на екрана Аларма за теч,
след като апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е открил възможен теч.

Пациентите имат достъп до инструмента SEAL CHECK™
само чрез екрана Аларма за теч, когато апаратът за
терапия INFOV.A.C.™ е открил възможен теч.
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Как да използвате функцията SEAL CHECK™ (при започване на терапия)
На Начален екран за лекари натиснете
Започване на терапия
Вкл./Изкл.
Изход
Терапия Вкл./Изкл. за достъп до екрана
Скорост на изтичане
Започване на терапия.
Висока
Регистриране

Зв. сигнал
при теч

Ниска
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Функция SEAL CHECK™
Включване и изключване на звуковия
сигнал на „Зв. сигнал при теч“
Линията на лентовата графика е преходната
точка от зелено към оранжево и обратно.

Оранжева лентова графика показва значителен теч.
Функцията SEAL CHECK™ генерира звуков сигнал и лентова графика,
за да помогне за откриването на течове. Честотата на звуковия сигнал
и височината на лентовата графика ще отразяват скоростта на теча.
Звуковият сигнал се забавя и лентовата графика намалява височината
си при откриване и отстраняване на теча.
По време на първоначално поставяне на превръзка
лентовата графика трябва да стане оранжева и след
това зелена, ако няма значителни течове.
Повечето течове се появяват в три специфични области:
•

където стерилната покривка V.A.C.® има контакт с кожата.

•

където подложката SENSAT.R.A.C.™ се прикрепва към стерилната
покривка V.A.C.®.

•

при връзките между тръбите.

Откриване на теч с използване на функцията SEAL CHECK™
1. Уверете се, че конекторът между тръбите на превръзката и тръбите на
канистъра е добре заключен.
2. Уверете се, че канистърът е монтиран сигурно в апарата за терапия.
Ако канистърът е монтиран правилно, той не може да се извади чрез
леко дърпане директно извън апарата.
3. Докато терапията е включена, приложете лек натиск и придвижете
ръката и пръстите си бавно по ръбовете на стерилната покривка
и подложката SENSAT.R.A.C.™. Лентовата графика ще се снижи
и честотата на звуковия сигнал (ако „Зв. сигнал при теч“ е вкл.)
ще се намали при откриване на теч.
4. Вижте Указанията за приложение, предоставени с превръзките V.A.C.®
за информация относно използването на по‑голямо количество от
стерилната покривка V.A.C.®, за уплътняване на областта с теч.
Изход
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5. Когато приключите, натиснете Изход, за да се върнете на Начален
екран за лекари.

Общ преглед на инструмента за регистриране
Инструментът за регистриране може да се използва за проследяване на:
•

броя на парчетата от пяна, използвани по време на смяна на превръзка.

•

подмени на канистри.

Регистрираната информация може да се преглежда и експортира на
екраните История на терапията.

Как да използвате инструмента за регистриране (при започване на терапия)
Принадлежност за
регистриране

Канистър

Изход

Регистриране

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия Вкл./Изкл. и после Регистриране
за достъп до екрана Принадлежност за
регистриране.

Превръзка

За превръзка, отбележете също броя
парчета от пяна в картона на пациента
и на стерилната покривка.
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Канистър

Превръзка

Изход

Натиснете за регистриране на часа
и датата на подмяна на канистъра.
Натиснете за регистриране на броя на
използваните парчета от пяна при смяна
на превръзка.
Натиснете, за да се върнете на Начален
екран за лекари.

Екран „Канистърът е подменен“
Канистърът е подменен

Изход

Канистър

Натиснете 'ОК', за да регистрирате
подмяната на канистъра

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия Вкл./Изкл., след това Регистриране
и Канистър за достъп до екрана
Канистърът е подменен.

(Ще се използват настоящите час и дата)
Отказ

OK

OK

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Отказ

Натиснете, за да регистрирате подмяната
на канистъра и да се върнете към екрана
Принадлежност за регистриране. Ще се
запишат текущият час и датата.
Натиснете, за да се върнете към екрана
Принадлежност за регистриране без
регистриране на запис.
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Екран „Брой парчета от пяна“
Брой парчета от пяна

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия Вкл./Изкл., след това Регистриране
и Превръзка за достъп до екрана Брой
парчета от пяна.

Превръзка

Натиснете 'ОК', за да регистрирате броя
парчета от пяна
и часа/датата
2

+
_

6 Последно записани
на 01 януари 2010

Отказ

Показваната информация представлява
последният регистриран запис.

OK

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

+

_

OK

Отказ

Използвайте бутоните + и - за избор на
броя парчета от пяна, използвани по
време на настоящата смяна на превръзка.
Натиснете, за да регистрирате броя
парчета от пяна и да се върнете към
екрана Принадлежност за регистриране.
Ще се запишат текущият час и датата.
Натиснете, за да се върнете към екрана
Принадлежност за регистриране без
регистриране на запис.

Винаги записвайте броя на използваните парчета
от пяна в картона на пациента и на стерилната
покривка V.A.C.®.
Регистрираната информация ще изглежда на екрана
История на терапията по следния начин:
дд/мм/гг

Час

11/яну/10
11/яну/10

15:54
15:55

Събитие
Смяна на канистър
Смяна на превръзка, 4

Цифрата след „Превръзката е сменена“ е броят на парчетата от пяна,
записани в екрана по‑горе.
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Екран „Терапия“
Екранът за терапия дава възможност на лекарите да променят настройки,
избират вид рана, проверяват уплътнението и да преглеждат историята на
терапията или пациента.
Терапия

Изход

Терапия

Наръчник
за настройки

Настройки

Настройки
История
на терапията

Seal CheckTM

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия за достъп до екрана Терапия.
Натиснете за ръчно настройване
на терапия.

История
на пациента

Наръчник
за настройки

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Натиснете за достъп до наръчника за
настройки за предварително зададените
настройки за терапия.

Seal CheckTM

Натиснете за помощ при откриването
на течове.

История
на терапията

Натиснете за преглед или експортиране
на история на терапията.

История
на пациента

Натиснете за преглед или експортиране
на история на пациента на екрана
Въвеждане на код за достъп.

Екран „Настройки“ (ръчни)
Настройки

Изход

Налягане

Интензивност

Непрекъснато

Интермитентно

Настройки

Налягане

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Интензивност

Непрекъснато

Интермитентно

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия, след това OK и Настройки за
достъп до екрана Настройки.
Натиснете за промяна на настройките
за налягането.
Натиснете за промяна на интензивността.
Натиснете за превключване между
Непрекъснато и Интермитентно
приложение на терапията.
Натиснете за настройване на времето
за приложение на терапията на
Интермитентно.
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Екран „Налягане“
Налягане

Изход

Налягане

+

125 mmHg

_

+

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

_

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия, след това OK и Настройки, а после
Налягане за достъп до екрана Налягане.
Използвайте бутоните + и - за промяна
на желаното налягане.

Налягането може да се настрои от 25 до 200 mmHg
на стъпки от по 25 mmHg. Натиснете Изход, за да
преминете към екрана Потвърждаване.
Настройката по подразбиране е:
125 mmHg (точност + / - 10 mmHg).

Контрол на интензивността
На Начален екран за лекари натиснете Терапия, след това OK и Настройки
за достъп до бутона Интензивност.
•

Интензивността е свързана с времето, необходимо за достигане на
целевото ниво за терапия след започване на терапията.

•

Колкото по‑ниска е настройката за интензивност, толкова по‑дълго
време ще е необходимо за достигане на целевото ниво за терапия.

•

KCI препоръчва новите пациенти да започват терапия при най-ниската
настройка за интензивност, тъй като това дава възможност за по‑бавно
повишаване на отрицателното налягане, след като пяната бъде
компресирана в раната.

•

При желание интензивността може да остане на минималната
настройка за цялата продължителност на лечението.

Натиснете за промяна на нивата. Зеленият полумесец се променя при
всяка настройка.
Интензивност

Ниска

Интензивност

Средна

Интензивност

Висока

Настройката по подразбиране е: Ниска.
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Екран „Интермитентно“
Интермитентно

Време включено
5

Минути

+
_

Изход

+
_

На Начален екран за лекари натиснете Терапия, след
това OK, Настройки и после Интермитентно за достъп
до екрана Интермитентно.

Време изключено
2

+

Минути

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

_

Използвайте бутоните + и -, за да
промените желаното време включено
и време изключено (в минути).

Време включено и време изключено могат да се
настроят от 1 до 10 минути на стъпки от по 1 минута.

Изход

Натиснете Изход, за да преминете към
екрана Потвърждаване.

Промяната на времевите интервали за „Интермитентно“
ще влезе в сила през следващия цикъл.
Настройката по подразбиране е: Време включено =
5 минути, време изключено = 2 минути.

Потвърждаване на настройките
Потвърждаване
Вид рана:
Налягане:
Режим:
Интензивност:

Отказ

Хронични язви
125 mmHg
Интермитентно 5/2
Ниска

OK

Назад
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Изход

Натиснете Изход, когато свършите на
екрана Настройки, за да продължите
към екрана Потвърждаване.

Ако показаните настройки са необходимите,
натиснете OK, за да продължите към Начален екран
за лекари. Ако не са, натиснете Назад, за да промените
неправилните настройки.
Ако настройките са били променени при
изключена терапия V.A.C.®, натиснете
бутона Терапия Вкл./Изкл. в Начален екран
за лекари, за да стартирате терапията.
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Наръчник за настройки
Наръчникът за настройки помага на лекаря да избере
между предварително зададените диапазони на
терапията според вида на раната и указанията на
лекуващия лекар. Избраните диапазони са насоки,
базирани на обичайните настройки за различни видове
рани. Обстоятелствата при отделните пациенти може да
се различават. Консултирайте се с лекаря за проверка на
настройките за всеки пациент.
Ако указанията на лекаря са извън предварително
зададените диапазони на терапията, изберете Други
в този режим или използвайте ръчните настройки
за терапия, описани подробно в раздела Екран
„Настройки“ (ръчни) от това ръководство.
Екран „Избиране на вид рана“
Избиране на вид рана

Отказ

+

Хронични язви

На Начален екран за лекари натиснете Терапия,
след това OK и Наръчник за настройки, после OK
за достъп до екрана Избиране на вид рана.

_

Назад

Напред
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

+

_

Отказ

Използвайте бутоните + и - за
превъртане през наличните опции
за видове рани.
Натиснете Отказ на който и да е екран,
за да откажете и излезете
от процедурата.

Екран „Избиране на налягане“
Избиране на налягане

В рамките на наличния диапазон.

125 mmHg

Назад

+

Когато свършите с екрана Избиране на вид рана,
натиснете Напред, за да продължите към екрана
Избиране на налягане.

_

Напред
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg
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Отказ

+

_

Използвайте бутоните + и - за
превъртане през наличните
опции за налягане.

Опциите за налягане са в диапазоните за избрания вид
рана на предишния екран.

Екран „Избиране на режим“
Избиране на режим

Отказ

+

Интермитентно

_

Когато свършите с екрана Избиране на налягане,
натиснете Напред и преминете към екрана
Избиране на режим.

+

Назад

_

Напред
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Напред

Използвайте бутоните + и - за избор
на Непрекъснато или Интермитентно
прилагане на терапията.
Когато свършите с този екран,
натиснете Напред.

Ако за избрания вид рана няма вариант Интермитентно,
режимът няма да се промени.
Интермитентно може да се настрои ръчно от екрана
Настройки или като натиснете Назад и изберете Друго
като вид рана.
Екран „Интермитентно“
Интермитентно
Време вкл.
5

Минути

+
_

Отказ

+
_

Време изкл.
2

Минути

Назад

Напред
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Ако на предишния екран е била избрана
интермитентна терапия, ще се покаже този екран.

+

_

Използвайте бутоните + и -, за да
промените желаното време включено
и време изключено (в минути).

Време включено и време изключено могат да се
настроят от 1 до 10 минути на стъпки от по 1 минута.
Напред

Когато приключите с този екран,
натиснете Напред.

Настройката по подразбиране е: Време включено =
5 минути, време изключено = 2 минути.
Потвърждение на наръчника за настройки
След като настройките бъдат избрани, ще се отвори
Потвърждаване
Отказ
екранът Потвърждаване.
Вид рана:
Налягане:
Режим:
Интензивност:

Хронични язви
125 mmHg
Интермитентно 5/2
Ниска

Ако показаните настройки са желаните, натиснете OK,
за да продължите към екрана Терапия. Ако не са, натиснете
Назад, за да промените неправилните настройки.
OK

Назад
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Настройките влизат в сила при
натискане на OK.
Настройката по подразбиране за
интензивност в наръчника за настройки
е Ниска. Интензивността може да се
промени само с използване на ръчните
настройки за терапия (вижте раздел
Екран „Настройки“ (ръчни)).
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Екран SEAL CHECK™
Seal Check™
Висока

Скорост на изтичане

Изход

Зв. сигнал
при теч

Екранът SEAL CHECK™ осигурява визуално и звуково
представяне на скоростта на въздушния поток
в системата SENSAT.R.A.C.™. За повече информация
относно функцията SEAL CHECK™ вижте раздел
Общ преглед на функцията SEAL CHECK™.
Seal CheckTM

Ниска
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

На Начален екран за лекари
натиснете Терапия, след това OK и бутон
SEAL CHECK™ за достъп до екрана на
функцията SEAL CHECK™.
Натиснете Зв. сигнал при теч, за да
включите или изключите звука на
„Зв. сигнал при теч“.

Зв. сигнал
при теч

Този инструмент може да се използва
като помощ за осигуряване на
правилното херметизиране на
системата на превръзката.

Екран „История на терапия“
История на терапия

+

Изход

Дата
Час
Събитие
18 Dec 2009 07:41:20 Low Intensity
18 Dec 2009 07:41:20 125 mmHg, Intermittent 5

Екранът История на терапия показва информацията
за терапията в колони с датата, часа и събитията.
Датата е във възходящ ред, а часът се показва
в 24‑часов формат.

18 Dec 2009 07:41:20 Therapy ON (Clinician M

_

18 Dec 2009 07:20:00 Therapy Inactive (Clinici
18 Dec 2009 07:04:59 Unit On (Clinician Mode)

История
на терапията

17 Dec 2009 17:51:51 Unit Off (Clinician Mode)
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

+

_

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия, след това OK и История на терапия
за достъп до екрана История на терапия.
Използвайте бутоните + и - за прелистване
до допълнителни списъци.

Ако е записана история на раната, вижте екрана
История на пациент за история на развитието на раната.
Изход

Натиснете за връщане към екрана Терапия.

Екрани „История на пациент“
Екраните „История на пациент“ дават възможност на лекаря да:
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•

Създава нов код за достъп.

•

Изтрива настоящия запис за пациента.

•

Стартира нов запис за пациента.

•

Преглежда записа за пациента.

•

Експортира история.

•

Преглежда графика на областта на изображението на раната.

•

Анализира изображения на раната.

Екран „Въвеждане на код за достъп“
Въвеждане на код за достъп

(Макс. 4 знака)

****

Създ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Изт

0

Отказ

OK

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

История
на пациента

OK

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия, след това OK и История на
пациент за достъп до екрана Въвеждане
на код за достъп.
Натиснете за преминаване към
следващия екран.

Създ.

Натиснете за създаване на нов код
за достъп.

Отказ

Натиснете за връщане към екрана Терапия.
Тази икона се появява в лентата за статус
на терапията и областта за показване,
когато има активен запис за пациент.

От съображения за сигурност:
•

На апарата за терапия INFOV.A.C.™ ще е разрешено
да бъде активен само един запис за пациента в даден
момент. Ако се въведе нов код за достъп, текущият
код за достъп се презаписва и цялата история на
пациента, свързана с него, се изтрива.
Цялата информация се изтрива автоматично, когато
апаратът се върне на KCI.

Въвеждане на код за достъп

(Макс. 4 знака)

****

Създ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Изт

0

•

Ако текущият код за достъп се въведе неправилно,
достъпът до екрана История на пациент ще бъде отказан
и автоматично ще бъдете върнати на екрана Терапия.

•

Ако кодът за достъп се въведе неправилно десет
пъти, системата ще се заключи. Свържете се
с местния представител на KCI.

Отказ

За да създадете нов код за достъп:
Създ.
OK

OK

1. Натиснете Създаване.
2. Въведете Вашия четирицифрен код
за достъп, използвайки цифрите на
екрана, след което натиснете OK.
3. Въведете отново четирицифрения си
код за достъп.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

OK

4. Натиснете OK, за да потвърдите
новия код за достъп и продължете
към екрана Промяна на идент.
№ на пациент.
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Екран „Промяна на идент. № на пациент“
От датата и часа автоматично се генерира уникален
номер, освен ако не се създаде персонализиран идент. №.
Промяна на идент. №
на пациент

Изход

(Използвайте стилус върху клавишите)

1. Въведете новия идент. № на пациент от
клавиатурата, ако желаете.

4567060905165844_

1
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2. Натиснете OK, когато въведете новия
идент. № на пациента или сте готови
да продължите към екрана История
на пациент.

OK

P
.

OK

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

3. Натиснете Изход, за да продължите
към екрана Потвърждаване.

Изход

Натиснете този бутон като клавиш
за интервал.
Натиснете този бутон за изтриване
назад/напред.

<-

Ако не се направят промени,
автоматично генерираният номер ще
се използва като идент. № на пациента.

Екран „История на пациент“
История на пациент

Изход

Преглеждане
на история

Изтриване
на история

Експортиране
на история

Преглеждане
на графика

Настр.
на аларма

Изобразяване

История
на пациента

Преглеждане
на история

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Изтриване
на история

Експортиране
на история

Преглеждане
на графика
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На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код
за достъп и натиснете OK за достъп до
екрана История на пациент.
Натиснете за преглеждане на историята
на пациента и добавяне на бележки
(до 30 знака).
Натиснете за изтриване на файл
с историята на пациента.
Натиснете за експортиране на историята
на пациента и историята на терапията.
Натиснете за преглеждане на графичното
представяне на измерената област на
раната във времето.

Настр.
на аларма

Натиснете за коригиране на настройките
за аларма за теч.

Изобразяване

Натиснете за преглеждане и извършване
на анализ на изображението на рана.

Екран „Преглеждане на история“
История на пациент

+
Добавяне
на бележка

_

Изход

Дата
Час
18 Dec 2009 23:42:30

Събитие
Dsc_0002.jpg

18 Dec 2009 23:12:00

Transferred Image

18 Dec 2009 07:41:20

Area = 115.64 cm2

18 Dec 2009 07:20:00

ID = P242311.phi

Преглеждане
на история

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код
за достъп и натиснете OK, а след това
Преглеждане на история за достъп до
екрана История на пациент.
На екрана История на пациент ще се
покажат кратки бележки (до 30 знака),
добавени от лекаря и/или медицинския
екип. За нова история на пациента този
екран ще е празен.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Екран „Добавяне на бележка към историята“
Добавяне на бележка
към историята

Изход

Добавяне
на бележка

(Използвайте стилус върху клавишите)
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Доб.
бел.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код за
достъп и натиснете OK, после Преглеждане
на история и след това Добавяне на бележка
на екрана История на пациент, за да отворите
екрана Добавяне на бележка към историята.

Използвайте клавишите на екрана за въвеждане на
бележка (до 30 знака).
Въведените бележки ще се покажат
в областта на прозореца над клавишите.
Доб.
бел.

Натиснете за регистриране на нова
бележка и връщане към екрана
История на пациент.
Натиснете този бутон като клавиш
за интервал.

<Изход

Натиснете този бутон за изтриване
назад/напред.
Натиснете, за да се върнете на екрана
История на пациент.

Екран „Изтриване на история“
Изтриване
на история

Изтриване на история
Внимание!
За изтриване на историята на пациент натиснете
'Изтриване'. Веднъж изтрити, данните не могат
да бъдат възстановени. Натиснете 'Отказ', за
да отхвърлите изтриване на история.
Отказ

Изтриване

На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код
за достъп и натиснете OK, а след това
Изтриване на история за достъп до
екрана Изтриване на история.
Изтритата история не може да се
възстанови.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Изтриване

Натиснете и задръжте Изтриване за
две секунди, за да изтриете записите за
история на пациента. След като записите
за история на пациента бъдат изтрити,
екранът ще се върне на екрана Терапия.
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Натиснете за връщане на екрана История
на пациент без изтриване на история на
пациента.

Отказ

Цялата информация се изтрива автоматично, когато
апаратът се върне на KCI.
Екран „Eкспортиране на история на пациент“
Експортиране
на пациент

Експортиране
на пациент

Изход

Изход

Експ. към
карта за памет

Експортиране
към USB

Експортиране
към USB

Експортиране
към IR

Експ. към
карта за памет

Данните се експортират с определено име на файл.

Данните се експортират с определено име на файл.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Ако апаратът има ИЧ порт

Ако апаратът няма ИЧ порт
На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код
за достъп и натиснете OK, а след това
Експортиране на история за достъп до
екрана Експортиране на история на пациент.

Експортиране
на история

Експортираната история на пациента включва папки,
съдържащи историята на терапията, история на пациента
и изображения на раната за текущия пациент.
Файловете с изображения се
експортират с имената на файловете,
създадени по време на процеса на
получаване на изображението.
Файловете могат да бъдат експортира‑
ни в карта памет, USB устройство или
през инфрачервен порт (ако апаратът
разполага с такъв).
Експ. към
карта за памет

Достъп до екрана Прехвърляне към
карта за памет.

Експортиране
към USB

Достъп до екрана Прехвърляне към USB.

Експортиране
към IR

Достъп до екрана ИЧ прехвърляне.

USB порт за данни
Инфрачервен порт за данни (ако е наличен)
Слот за карта памет
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Портовете за свързване са предназначени за употреба само от лекари.
Екран „Прехвърляне към карта за памет“
Слотът за карта памет е предназначен
само за достъп на оторизирани лекари.

1. Поставете картата за памет в слота за карта за памет
на апарата за терапия INFOV.A.C.™. Чува се щракване,
показващо правилно въвеждане на картата.
Прехвърляне към карта за памет

Експ. към
карта за памет

2. На „Начален екран за лекари“
натиснете Терапия, после OK
и История на пациент, след което
въведете или създайте код за достъп
и натиснете OK, после Експортиране на
история, а след това Експортиране към
карта за памет за достъп до екрана
Прехвърляне към карта за памет.

Напред

3. Натиснете Напред, за да продължите.

Поставете карта за памет в съответния слот,
намиращ се в предната част на апарата за терапия
InfoV.A.C.® и изберете 'Напред'

Отказ

Напред

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Лента за хода на изпълнение на екрана ще покаже
статуса на прехвърлянето.
OK

4. Когато прехвърлянето завърши,
натиснете OK, за да продължите.

Ако се отвори екранът Грешка прехвърляне към карта за
памет при поставяне на картата памет в слота за карта
памет, файловете няма да могат да се прехвърлят.
Възможни причини за грешка при прехвърляне:
• Картата не е поставена правилно.
• Неправилен формат на карта.
• В системата няма изображения.
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Екран „Прехвърляне към USB“
USB портът е предназначен само
за достъп от оторизирани лекари.
USB устройствата трябва да се
свързват директно и само USB
устройства за съхранение без захранване
трябва да се свързват към апарата
за терапия INFOV.A.C.™. Устройства,
компютри, компютърно оборудване,
други устройства или USB удължители
с променливотоково захранване или
батерия не трябва да се свързват към
това устройство.
1. Поставете USB устройството в USB порта на
апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Прехвърляне към USB
Поставете USB флаш устройство в USB порта

Експортиране
към USB

в предната част на апарата за терапия InfoV.A.C.®
и изберете 'Напред'.
Забележка: свързвайте само одобрени от KCI устройства
за памет към USB порта.

Отказ

Напред

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Напред

2. На „Начален екран за лекари“
натиснете Терапия, после OK
и История на пациент, след което
въведете или създайте код за достъп
и натиснете OK, после Експортиране
на история, а след това Прехвърляне
към USB за достъп до екрана
Прехвърляне към USB.
3. Натиснете Напред, за да продължите.

Лента за хода на изпълнение на екрана ще покаже
статуса на прехвърлянето.
OK

4. Когато прехвърлянето завърши,
натиснете OK, за да продължите.

Ако се отвори екранът Грешка при прехв. към USB при
поставяне на USB устройството в USB порта, файловете
няма да могат да се прехвърлят.
Възможни причини за грешка при прехвърляне:
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•

USB устройството не е поставено правилно.

•

Свързан е неправилен вид устройство.

Екран „ИЧ прехвърляне“
Инфрачервеният порт за данни
е предназначен само за достъп
на оторизирани лекари.

ИЧ прехвърляне
Отворете панела за свързване на у-ва
за данни на апарата за терапия InfoV.A.C.®,
поставете ИЧ у-во пред ИЧ прозорец
и изберете 'Напред'
Отказ

Някои апарати може да не разполагат
с такъв порт. Моля, направете справка
с раздел Експортиране на история на
пациент за алтернативни методи за
прехвърляне на данни.

Напред

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Експортиране
към IR

1.

На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на
пациент, след което въведете или
създайте код за достъп и натиснете OK,
после Експортиране на история, а след
това Експортиране към ИЧ за достъп до
екрана ИЧ прехвърляне.

2. Отворете прозореца за данни и поставете ИЧ
устройството пред апарата за терапия INFOV.A.C.™.
3. Насочете инфрачервения порт за данни на
устройството за прехвърляне към инфрачервения
порт за данни на апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Напред

4. Натиснете Напред, за да продължите.
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™
ще се опита да установи връзка
с устройството за прехвърляне;
след като бъде установена връзка,
прехвърлянето ще започне.

Лента за хода на изпълнение на екрана ще покаже
статуса на прехвърлянето.
OK

5. Когато прехвърлянето завърши,
натиснете OK, за да продължите.

Ако се отвори екранът Грешка при ИЧ прехвърляне,
апаратът за терапия INFOV.A.C.™ не открива ИЧ
устройството или то е несъвместимо. Файловете не
могат да се прехвърлят.
Възможни причини за грешка при прехвърляне:
•

Устройството за ИЧ прехвърляне не е монтирано с инфрачервения
порт за данни на INFOV.A.C.™.

•

Инфрачервеният порт на устройството за ИЧ прехвърляне не
е активен или не е настроен на режим за приемане.

•

Лещите на ИЧ устройството са повредени или замъглени.
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Екран „Графика“
Графика

Измерена област на изображение

Изход

Преглеждане
на графика

Област (cm2)

218.0
163.5
109.0
54.5
0.0

10
Дек 2009

Време (дни)

30
Дек 2009

На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код
за достъп и натиснете OK, а след това
Преглеждане на графика за достъп до
екрана Графика.

Графиката показва представяне на област
в изображение във времето.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Ако файлът с история на пациента е бил
изтрит, не може да се създаде графика.
Графика не може да се създаде,
освен ако измерванията за областта
на изображението не са били запазени
преди това в регистъра на историята на
пациента. Необходими са най-малко две
измервания от различни дни (област
на изображението спрямо време)
за създаване на графика.

Екран „Избиране на праг за аларма за теч“
Избиране на праг за
аларма за теч

Средна
Забележка: стойността по
подразбиране е Висока

Преди да направите промени на тази
настройка, се консултирайте с лекаря,
предписващ терапията.

Отказ

+
_

Настр.
на аларма

OK

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

+

_

На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код за
достъп и натиснете OK, а след това Настр.
на аларма за достъп до екрана Избиране
на праг за аларма за теч.
Използвайте бутоните + и - за избиране
на необходимото ниво на регулиране
на алармата.
Прагът за алармата за теч на по
подразбиране е настроен на висок
(2 литра в минута); този екран
позволява промяна на прага на нисък
(1 литър в минута), когато е уместно.

OK
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Натиснете за потвърждаване на
настройките за регулиране на алармата.

Анализ на изображение на рана
Функцията за изобразяване на раната подпомага записването на хода на лечението.
Функциите за изчисляване на областта на изображение
на рана и обема не са предвидени като точни
измервания и не са предназначени за използване
в диагностиката и лечението на рани.
Допълнителните принадлежности, необходими за използване на тази
функция, включват:
•

•
•

Цифров фотоапарат, използваща SD/MMC карта. Максималният размер на
SD/MMC картата, която може да се използва за качване на изображения
на апарат за терапия INFOV.A.C.™, е 2 GB. На апарата няма да се извърши
качване на изображения с използване на SD/MMC карта, по‑голяма от
2 GB. Моля, проверете размера на SD/MMC картата, преди да качите
изображения в апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Максималната резолюция на снимките, приемана от апарата за терапия
INFOV.A.C.™, е 2,2 мегапиксела. Ако използвате фотоапарат с по‑висока
резолюция, трябва да регулирате настройките за резолюция на снимките
на фотоапарата до настройка 2,2 мегапиксела или по‑малко. Моля,
вижте ръководството за потребителя на фотоапарата за допълнителни
инструкции.
SD/MMC карта.
Референтно квадратче за калибрация. То се намира на линията
Line Does
Not Print
в опаковката на превръзкатаDie
V.A.C.®.
Това
референтно квадратче
Pink line indicates removable adhesive label.
е необходимо, за да може
апаратът за терапия INFOV.A.C.™ да
изчислява измервания на раната.

Квадратче за
калибрация
L

•

W

D

L

W

D

Стилус. Това се намира в прозореца за данни (вижте раздел Апарат за
терапия INFOV.A.C.™ – идентификация на частите). Необходим
е за проследяване.

За оптимална работа на функцията за анализ на изображение на рана
е препоръчително:
•

Стерилното референтно квадратче за калибрация трябва да се поставя на
едно и също място върху раната всеки път, когато се получава изображение.

•

Всички изображения трябва да се правят от положение директно над раната.

•

Раната и референтното квадратче за калибрация трябва да запълват
колкото е възможно по‑голяма част от изображението.

•

Изображението трябва да се получи при добра осветеност.

•

Изображенията трябва да се получават директно от фотоапарата, а не
да се прехвърлят или свалят на картата от компютър.
Използването на фотоапарат с функция за дата и час ще
позволи по‑лесно проследяване на изображенията.
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Предложения за отстраняване на проблеми:
• Капацитет за изображения на носителя: Дръжте колкото
е възможно по‑малко изображения на носителя, преди да качите
изображенията в апарата за терапия INFOV.A.C.™. Препоръчително е да
качвате всички налични снимки от Вашия носител (SD/MMC карта или
USB флаш памет) на компютъра си, преди да заснемате нови снимки
на рани на носителя. При наличието на твърде много изображения на
носителя съществува риск от получаване на грешката „Обработката
на цифровия сигнал не е инициализирана“, която ще блокира апарата,
предотвратявайки качването на изображения.
• Грешка „Обработката на цифровия сигнал не е инициализирана“:
Показва проблем с качването на изображение и възпрепятства
качването на изображения в апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Ако получите такава грешка, излезте от предходния екран
и рестартирайте апарата, като го изключите и включите отново. Ако не
можете да се върнете на предходния екран, рестартирайте апарата,
като го изключите и включите отново. След това можете да продължите
с екрана за качване на изображения според указанията в това
ръководство (вижте раздел Екран „Изобразяване“).
• Екранът блокира по време на качване на изображения:
Това показва проблем с качването на изображения в апарата за
терапия INFOV.A.C.™. Ако се получи тази грешка, рестартирайте
апарата, като го изключите и включите отново. След това можете да
продължите с екрана за качване на изображения според указанията
в това ръководство (вижте раздел Екран „Изобразяване“).
• Изтриване на изображения от апарата: От апарата за
терапия INFOV.A.C.™ не могат да се изтриват отделни цифрови
изображения. Когато вътрешната памет е пълна и трябва да се качат
още снимки, историята на пациента трябва да се изчисти чрез изтриване
на записа и създаване на нова история на пациента. Препоръчително
е записът на историята на пациента да се експортира, преди да бъде
изтрит, така че цялата история и изображенията да се запазят. Вижте
раздел Екрани „История на пациент“ в това ръководство за
допълнителни указания за преглеждане, изтриване, експортиране
и създаване на запис на история на пациента.
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Екран „Изобразяване“
Изобразяване

Изход

Изобразяване

Изберете устройството, от което
да преглеждате изображения
VAC
памет

Карта
за памет

Устройство за
USB памет

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

На „Начален екран за лекари“ натиснете
Терапия, после OK и История на пациент,
след което въведете или създайте код
за достъп и натиснете OK, а след това
Изобразяванe за достъп до екрана
Изобразяванe.

Карта
за памет

Натиснете за избиране и преглеждане
на изображение от SD/MMC картата.

Устройство за
USB памет

Натиснете за избиране и преглеждане
на изображение от USB устройство.

VAC
памет

Натиснете за избиране и преглеждане
на изображение от вътрешната памет на
апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Ще има малко закъснение, докато се
извърши достъп до изображенията от
вътрешната памет или картата памет.
Съответният бутон ще се маркира със
зелена рамка, за да покаже хода на
изпълнението.

Когато апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е готов, ще се отвори екранът
Избиране на файл.
Ако се избере паметта INFOV.A.C.™ за нов запис на
пациент, няма да има изображения и миниатюрата на
изображението ще е черна.
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Екран „Избиране на файл“
Избиране на файл

9 от 10

+

Изход

Броят на наличните за преглеждане файлове и номерът на
гледания в момента файл (например 9 от 10) се показват
в горния десен ъгъл на екрана Избиране на файл.

Избиране

_

+

_

filename.jpg
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Избиране

Използвайте бутоните + и - за избиране
на следващото или предишното
изображение.
Натиснете Избиране, когато се покаже
необходимото изображение.
Изображенията, които се отварят
от карта памет или USB устройство,
ще бъдат изтеглени автоматично във
вътрешната памет на апарата
за терапия INFOV.A.C.™.
Натиснете за започване на процедурата
за трасиране на областта на рана.
Натиснете за изчисляване на областта
на раната в маркираното очертание на
трасирането.
Натиснете за започване на процедурата
за изчисляване на обема на рана.
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Референтно калибриране на изображение
Изход

Трасирайте референтното квадратче в изображението,
за да мащабирате измерванията на областта на
изображението и обема.
В долната част на всеки екран са
дадени указания за насочване на
потребителя в хода на процеса
Използвайте само предоставения стилус
за трасиране на референтното квадратче.

Натиснете маркирания бутон, за да
обозначите референтното квадратче.

Натиснете за започване на процеса на
референтно калибриране.
Докоснете всеки ъгъл на референтното квадратче. Когато се натисне
последният ъгъл на референтното квадратче, точките на ъглите ще се
свържат с маркирана линия.
1.

2.

3.

4.

Важно е да изберете ъглите или по посока на часовникова‑
та стрелка, или обратно на нея. Неправилната последова‑
телност ще доведе до грешка на калибрацията.
Ако е необходимо, натиснете за рестартиране на процеса
на референтно калибриране.

Трасиране на област на рана
След това трасирайте очертанията на областта на раната. Натиснете бутона,
показан на снимката вляво, за да започнете процедурата за трасиране на
област на рана. Ще се отвори екранът Избиране на област на изображение.
Избиране на област
на изображение

Изход

Област на
изображение 1

Изберете областта на изображение, която
желаете да трасирате.
Област на
изображение 1

Област на
изображение 2

Област на
изображение 3

Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ запазва
само областта и дълбочината на областта
на изображение 1 в регистъра на пациента.
Тази информация в регистъра на пациента
се използва за създаване на графика.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Област на
изображение 2

Област на
изображение 3

Натиснете Област на изображение 1 за трасиране на цялото очертание на областта на
раната. Всички трасирания и резултати за
областта на изображение 1 ще се покажат
в жълто.

Натиснете Област на изображение 2 за
трасиране на друга област в раната. Всички
трасирания и резултати за областта на
изображение 2 ще се покажат в синьо.

Натиснете Област на изображение 3 за трасиране на допълнителна
област. Всички трасирания и резултати за областта на изображение 3 ще
се покажат в розово.
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След като се избере област на изображение,
изображението ще се покаже на цял екран.
Очертайте около желаната област със стилуса.
•

В началната точка ще се покаже жълто квадратче. Трасирането
е завършено, когато краят на жълтата линия се върне в началната точка.

За коригиране на грешка натиснете със стилуса
в квадратчето в началната точка. С това действие ще
се върнете на предишния екран, където можете да
изберете да трасирате областта отново.
Когато очертанието на областта на изображението на
раната е готово, бутоните ще се покажат отново.
Ако е необходимо, натиснете бутона Трасиране на област на рана отново,
за да трасирате допълнителните области.

Изчисляване на област на рана
Площ = 24.67 кв. cm

Изход

Натиснете показания бутон вляво за
изчисляване на областта на раната
в маркираното очертание на трасирането.
Резултатите ще се покажат в цвета на трасирането за
съответната измервана област.

Натиснете маркирания бутон, за да
изчислите трасираната(ите) област(и).
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Изчисляване на обема на раната
Екран „Избиране на област на изображение за дълбочина“
Обемът на раната може да се изчисли от трасираните
Избиране на област на
Изход
преди това области и измерената дълбочина.
изображение за дълбочина
Изберете областта на изображение
за изчисляване на обема.

Натиснете бутона, показан на снимката
вляво, за да започнете процедурата
за трасиране на обем на рана. Ще се
отвори екранът Избиране на област
на изображение за дълбочина.

Област на
изображение 1

Област на
изображение 3

Област на
изображение 2

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Област на
изображение 1

Натиснете за въвеждане на дълбочината
на област на изображение 1.
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™
запазва само областта и дълбочината на
областта на изображение 1 в регистъра
на пациента. Тази информация
в регистъра на пациента се използва
за създаване на графика.

Въведете дълбочина на
изображението на областта

1.23456
cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Изт

.

0

Област на
изображение 2

Натиснете за въвеждане на дълбочината на област
на изображение 2.

Област на
изображение 3

Натиснете за въвеждане на дълбочината на област
на изображение 3.

Изход

Използвайте клавишите на екрана за въвеждане на
дълбочината на изображението.
OK

Натиснете OK, когато приключите
с въвеждането на дълбочината на
изображението.

OK

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Площ = 24.67 кв. cm Обем = 87.37 куб. cm

Изход

Областта и обемът на изображението ще се покажат
в лявата част на екрана.

Изход

Натиснете Изход, за да се върнете на
екрана История на пациент.
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Принадлежности за лекари
Принадлежности

Принадл.

Изход

На Начален екран за лекари натиснете
Принадлежности за достъп до екрана
Принадлежности.

Яркост

В екрана Принадлежности лекарят може да:
Регионални
настройки

Час/Дата

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

•

Настройва часа и датата на текущите час и дата.

•

Променя регионални настройки.

•

Настройва яркостта на потребителския интерфейс
на сензорния екран. Зеленият полумесец в долната
част на бутона показва нивото на яркостта:
Яркост

Ниска

Яркост

Средна

Яркост

Висока
Настройката по подразбиране е средна
Натиснете, за да се върнете на Начален
екран за лекари.

Изход

Промяна на часа и датата
Set Time/Date

Exit

Year

Month

Day

Hour (24)

Minute

2009

Dec

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Time/Date

++

Intermittent 5/2
Therapy ON
125 mmHg

Изход
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--

На Начален екран за лекари натиснете
Принадлежности и след това Час/Дата
за достъп до екрана Настройване на
час/дата.
Натиснете за настройване на местното
време и датата. Задържането на тези
бутони позволява бързо превъртане
през наличните опции за избор.
Натиснете за връщане на екрана
Принадлежности.

Промяна на единиците за налягане и формата на датата
Регионални настройки
ДД МММ ГГГГ
Формат
на датата

cm

mmHg

Единици

Единици
за налягане

1234.5
Формат
на числата

Изход

Език

Регионални
настройки

Единици
за налягане

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

На Начален екран за лекари натиснете
Принадлежности, след което натиснете
Регионални настройки за достъп до
този екран.
Натиснете, за да превключите между
мерните единици mmHg (милиметри
живачен стълб) и kPa (килопаскали).
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™
е проектиран да показва две
мерни единици, като единиците по
подразбиране са mmHg (милиметри
живачен стълб). Ако предпочитате
kPa (килопаскали), натиснете
Единици за налягане, за да
превключите от mmHg на kPa.

Формат
на числата

Единици

Език

Формат
на датата

Натиснете за промяна на начина на
показване на десетичните знаци.
Натиснете за избиране на cm
(сантиметри) или in (инчове).
Натиснете за промяна на езика, на който
се показват екраните.
Натиснете за превключване между
показване на форматите „ДД/ММ/ГГГГ“
(ден-месец-година) и „ММ/ДД/ГГГГ“
(месец-ден-година).
Настройките по подразбиране са: mmHg,
ДД/ММ/ГГГГ, cm и английски език.

Изход

Натиснете Изход за връщане на екрана
Принадлежности.
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Предупредителни съобщения и аларми
ВНИМАНИЕ: Важна информация за предупредителните съобщения и алармите
На потребителския интерфейс със сензорен екран ще се покаже
Аларма с нисък приоритет/Предупредително съобщение,
когато апаратът за терапия INFOV.A.C.™ открие състояние, което налага
внимание от страна на пациента или полагащото грижи за пациента лице.
Предупредителните съобщения ще се съпътстват от единичен звуков сигнал.
На потребителския интерфейс на сензорния екран ще се покаже
Аларма със среден приоритет, когато апаратът за терапия INFOV.A.C.™
открие състояние, което налага незабавно внимание от страна
на пациента или полагащото грижи лице, за да се осигури
извършването на предписаната терапия.
Алармите ще се съпътстват от повтарящ се звуков сигнал.
Ако условията на алармите не могат да бъдат
разрешени, свържете се с KCI.
Аудио пауза

Натиснете Аудио пауза, за да заглушите звуковия сигнал за две минути.
Натиснете Помощ за повече информация относно предупредителното
съобщение или алармата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.
Това се отнася за всички условия на алармите,
когато терапията се прекъсва.
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Предупреждение за изтощена батерия
Предупредително съобщение с нисък приоритет – Този екран за предупреждение показва
оставане на приблизително два часа заряд на батерията. Това предупредително съобщение
ще се съпътства от единичен звуков сигнал.
Алармата може да се заглуши по време
на отстраняването на проблема чрез
натискане на Аудио пауза.

Аудио пауза

Предупреждение за
изтощена батерия

За отстраняване на това
предупредително съобщение:

Батерията е изтощена, необходимо е зареждане.
Аудио пауза

Възст.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

1. Свържете апарата за терапия към стенен контакт, като
използвате захранващото устройство INFOV.A.C.™,
за презареждане на батерията. Кехлибарена
лампа над гнездото за захранването ще покаже,
че апаратът се зарежда. Вижте раздела Зареждане
на батерията в това ръководство за повече
информация.
2. Натиснете Възст. на този екран, за да
се върнете на Начален екран.

Възст.

Терапията V.A.C.® продължава.

Аларма за критично ниво на батерията
Аларма със среден приоритет – Този екран за предупреждение показва оставане на приблизително
30 минути заряд на батерията. Тази аларма ще се съпътства от повтарящ се звуков сигнал.
Критично ниво
на батерията
Батерията е критично изтощена;
незабавно я заредете.

Аудио пауза
Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Възст.

Аудио пауза

Алармата може да се заглуши по време
на отстраняването на проблема чрез
натискане на Аудио пауза.

За отстраняване на тази аларма:
1. Свържете апарата за терапия към стенен контакт, като
използвате захранващото устройство INFOV.A.C.™
за презареждане на батерията. Кехлибарена
лампа над гнездото за захранването ще покаже,
че апаратът се зарежда. Вижте раздела Зареждане
на батерията в това ръководство за повече
информация.
Възст.

Вкл./Изкл.

2. Натиснете Възст. на този екран, за да
се върнете на Начален екран.
3. Уверете се, че терапията е включена,
като потвърдите, че свети зеленият
полумесец на бутона Терапия Вкл./
Изкл.. Ако това не е така, натиснете
бутона Терапия Вкл./Изкл., за да
рестартирате терапията.

Терапията V.A.C.® продължава; въпреки това, ако тази
аларма не бъде отстранена в рамките на една минута,
терапията ще бъде прекъсната.
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Аларма „Канистърът е пълен Терапията е прекъсната“
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се показва, когато канистърът е пълен
и трябва да бъде подменен. Тази аларма ще се съпътства от повтарящ се звуков сигнал.
Аудио пауза

Канистърът е пълен
Терапията е прекъсната
Натиснете 'Изваждане', подменете канистъра и
натиснете 'Възстановяване'. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подменете превръзката V.A.C.® с нова превръзка,
ако терапията остане прекъсната за повече от 2 часа.
Аудио пауза

Възст.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

За отстраняване на тази аларма:
1. Определете дали канистърът е пълен чрез
съпоставяне на нивото на течността с градуираните
маркери на канистъра (вижте по‑долу).
2. Ако канистърът не е пълен,
натиснете Възст..

Възст.

3. Ако канистърът е пълен, сменете
го и натиснете Възст. за връщане
на Начален екран.

Възст.

Вижте раздела Подмяна на канистър
в това ръководство за допълнителна
информация.
Вкл./Изкл.

4. Рестартирайте терапията, като
натиснете Терапия Вкл./Изкл.
в Начален екран.

Градуирани
обозначения

Канистър с обем 500 ml

Канистър с обем 1000 ml

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била изключена за повече от два часа.
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Аларма „Канистърът не е закрепен“
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се показва, когато канистърът
не е поставен напълно и/или не е заключен правилно. Тази аларма ще се съпътства от
повтарящ се звуков сигнал.

Канистърът не е
закрепен

Аудио пауза

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

Уверете се, че канистърът е на място

За отстраняване на тази аларма:
Аудио пауза

1. Извадете канистъра чрез натискане на
бутона Освобождаване на канистъра.

Възст.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

2. Огледайте канистъра и апарата за терапия
INFOV.A.C.™, за да се уверите, че няма чужди
предмети или остатъци, пречещи на свързващите
се повърхности на канистъра и апарата за терапия.
3. Уверете се, че и двете уплътнения са налични.
Ако уплътненията липсват или са повредени,
свържете се с KCI.
Уплътнения
4. Закрепете обратно канистъра към апарата
за терапия INFOV.A.C.™, като се уверите,
че канистърът е напълно закрепен и заключен.
Чува се щракване, показващо, че канистърът
е монтиран правилно.

Възст.

Вкл./Изкл.

5. Натиснете Възст. на този екран, за да
се върнете на Начален екран.
6. Рестартирайте терапията чрез
натискане на Терапия Вкл./Изкл..

7. Ако тази аларма продължава да се появява,
повторете стъпки от 1 до 6 с нов канистър.
Ако условието на алармата не може да
бъде разрешено, свържете се с KCI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно
указанията на лекаря подменете
превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или
изключена за повече от два часа.
49

Аларма за теч
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се появява, когато се открие значителен
теч на отрицателно налягане. Ако тази аларма не се отстрани за три минути, терапията ще
бъде прекъсната. Тази аларма ще се съпътства от единичен звуков сигнал.

Аудио пауза

Аларма за теч
Натиснете '?' или 'Seal Check™' за повече
информация

За отстраняване на тази аларма:

Seal CheckTM

Аудио пауза

Възст.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

1. Уверете се, че конекторът между тръбите
на превръзката и тръбите на канистъра
е добре заключен.
2. Уверете се, че канистърът е напълно закрепен.
(Вижте раздел Аларма „Канистърът не
е закрепен“).
3. Натиснете бутона SEAL CHECK™, за да използвате
функцията SEAL CHECK™ за подпомагане на
откриването на течове в превръзката. Вижте
раздел Откриване на теч с използване на
SEAL CHECK™ в това ръководство за подробни
обяснения за използването на функцията
SEAL CHECK™ и поправката на течове.
Единственият достъп на пациента до функцията
SEAL CHECK™ е чрез този екран Аларма за теч.

4. Вижте Указанията за приложение на превръзката, предоставени с превръзките V.A.C.®, за информация относно използването на
по‑голямо количество от стерилната покривка V.A.C.® за уплътняване
на областта с теч.
Възст.

Вкл./Изкл.

5. След разрешаване на проблема с теча натиснете Възст. на този екран,
за да се върнете на Начален екран.
6. Уверете се, че терапията е включена, като потвърдите, че свети
зеленият полумесец на бутона Терапия Вкл./Изкл.. Ако това не е така,
натиснете бутона Терапия Вкл./Изкл., за да рестартирате терапията.
Ако тази аларма не се отстрани в рамките на три минути,
ще се покаже алармата за теч и прекратена терапия
и терапията ще спре.
Вижте раздел Аларма за теч Терапията е прекъсната
за процедури за рестартиране на терапията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.
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Аларма за теч Терапията е прекъсната
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се появява, когато открит значителен
теч на отрицателно налягане не е отстранен и терапията е била прекъсната. Тази аларма ще
се съпътства от повтарящ се звуков сигнал.
Аудио пауза

Аларма за теч
Терапията е прекъсната
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подменете превръзката
V.A.C.® с нова превръзка, ако терапията
остане прекъсната за повече от 2 часа.
Аудио пауза

Възст.

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

За отстраняване на тази аларма:
Възст.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Вкл./Изкл.

1. Натиснете Възст. на този екран, за да
се върнете на Начален екран.
2. Рестартирайте терапията чрез
натискане на Терапия Вкл./Изкл..

Ако течът не се отстрани, отворете инструмента SEAL
CHECK™ за по‑нататъшно отстраняване на проблема:
Вкл./Изкл.

От екрана Режим за лекар Терапия
Вкл./Изкл. отваря екрана SEAL CHECK™
в екрана Започване на терапия.
или

Seal CheckTM

На Начален екран за лекари натиснете
Терапия, след това OK и SEAL CHECK™
за достъп до функцията SEAL CHECK™.

Единственият достъп на пациента до функцията
SEAL CHECK™ е чрез екрана Аларма за теч.
Ако течът не бъде отстранен в рамките на три минути,
екранът за аларма ще се покаже отново и терапията
ще спре.
Ако условието на алармата не може да бъде разрешено,
свържете се с KCI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.
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Предупреждение за блокаж
Аларма с нисък приоритет – Този екран за предупреждение се отваря, когато апаратът за
терапия INFOV.A.C.™ открие потенциален блокаж. Това предупредително съобщение ще се
съпътства от единичен звуков сигнал.

Предупреждение
за блокаж

За отстраняване на това предупредително съобщение:
1. Уверете се, че и двете клампи на тръбите на
превръзката и на канистъра са отворени.

Открит е потенциален блокаж.
Възст.

2. Уверете се, че тръбите не са прегънати, притиснати
или блокирани по какъвто и да е начин.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

3. Ако предупреждението за блокаж остава след
извършването на стъпки 1 и 2, понижете нивото на
апарата за терапия и тръбите така, че да са на едно
ниво с раната или под нея. Ако предупреждението
се отстрани чрез понижаване на нивото на апарата,
нормалната употреба може да се възобнови.

Възст.

4. Натиснете Възст. на този екран, за да
се върнете на Начален екран.
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™
ще продължи да опитва да приложи
терапията по време на тази аларма.
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Аларма за блокаж Терапията е прекъсната
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се появява, когато апаратът за терапия
INFOV.A.C.™ е установил, че е налице блокаж. Тази аларма ще се съпътства от повтарящ се
звуков сигнал.
Аудио пауза

Аларма за блокаж
Терапията е прекъсната
Апаратът може да работи, но терапията е прекъсната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подменете
превръзката V.A.C.® с нова превръзка, ако
терапията остане прекъсната за повече от 2 часа.
Аудио пауза

Възст.

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

За отстраняване на тази аларма:
1. Уверете се, че и двете клампи на тръбите на
превръзката и на канистъра са отворени.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

2. Уверете се, че тръбите не са прегънати, притиснати
или блокирани по какъвто и да е начин.
3. Ако екранът „Аларма за блокаж Терапията
е прекъсната“ остава след извършването на
стъпки 1 и 2, понижете нивото на апарата за
терапия и тръбите така, че да са на едно ниво
с раната или под нея. Ако предупреждението се
отстрани чрез понижаване на нивото на апарата,
нормалната употреба може да се възобнови.
Възст.

4. Натиснете Възст. на този екран, за да се върнете на
Начален екран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Апаратът за терапия остава
включен; въпреки това отрицателното налягане
при раната е под терапевтичната стойност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.
Ако условието на алармата не може да бъде разрешено,
свържете се с KCI.
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Предупреждение за ниско налягане
Предупредително съобщение с нисък приоритет – Този екран за предупреждение се появява,
когато апаратът за терапия INFOV.A.C.™ не е достигнал до зададеното налягане за избраната
терапия. Това предупредително съобщение ще се съпътства от единичен звуков сигнал.

Предупреждение за
ниско налягане
Измереното налягане в раната е
под зададеното налягане.
Възст.

За отстраняване на това предупредително съобщение:
1. Уверете се, че и двете клампи на тръбите на
превръзката и на канистъра са отворени.
2. Уверете се, че тръбите не са прегънати, притиснати
или блокирани по какъвто и да е начин.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

3. Ако предупреждението за ниско налягане остава
след извършването на стъпки 1 и 2, понижете
нивото на апарата за терапия и тръбите така,
че да са на едно ниво с раната или под нея.
Ако предупреждението се отстрани чрез
понижаване на нивото на апарата, нормалната
употреба може да се възобнови.
4. Натиснете Възст., за да се върнете на Начален екран.
Терапията V.A.C.® продължава да се прилага,
но с по‑ниско от избраното налягане.
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Аларма за ниско налягане Терапията е прекъсната
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се показва, когато апаратът за терапия
INFOV.A.C.™ не е достигнал зададеното налягане за избраната терапия и отрицателното
налягане при раната е под терапевтичната стойност. Тази аларма ще се съпътства от
повтарящ се звуков сигнал.

Аудио пауза

Аларма за ниско наляг.
Терапията е прекъсната
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Апаратът може да работи,
но терапията е прекъсната. Натиснете '?'
за повече информация
Аудио пауза

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Възст.

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

За отстраняване на тази аларма:
1. Уверете се, че и двете клампи на тръбите на
превръзката и на канистъра са отворени.
2. Уверете се, че тръбите не са прегънати, притиснати
или блокирани по какъвто и да е начин.
3. Ако след извършване на стъпки 1 и 2 екранът
„Аларма за ниско налягане Терапията е прекъсната“
остане, снижаването на апарата за терапия
и тръбите до едно ниво с раната или под нея може
да отстрани тази аларма. Ако предупреждението
се изчисти чрез сваляне на нивото на апарата,
нормалната употреба може да се възобнови.
Възст.

4. Натиснете Възст. на този екран, за да
се върнете на Начален екран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Апаратът за терапия остава
включен; въпреки това отрицателното налягане при
раната може да е под зададеното налягане, което може
да намали ползата от терапията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.
Ако условието на алармата не може да бъде разрешено,
свържете се с KCI.
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Аларма „Терапията не е активна“
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се появява, когато терапията V.A.C.®
е била изключена за петнадесет минути (при включен апарат), без потребителският интерфейс на
сензорния екран да е бил докосван. Тази аларма ще се съпътства от повтарящ се звуков сигнал.

Аудио пауза

Терапията не е активна
Натиснете 'Възстановяване' и рестартирайте
терапията
Аудио пауза

За отстраняване на тази аларма:

Възст.

Възст.
Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

Вкл./Изкл.

1. Натиснете Възст. на този екран, за да
се върнете на Начален екран.
2. Рестартирайте терапията чрез
натискане на Терапия Вкл./Изкл..
3. Ако не желаете терапия V.A.C.®,
изключете апарата за терапия
INFOV.A.C.™, като използвате бутона
Вкл./Изкл. отпред на апарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена за
повече от два часа.

Аларма „Системна грешка Терапията е прекъсната“
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се появява, когато има техническа
повреда в апарата за терапия INFOV.A.C.™. Могат да се появят няколко вида грешки. В жълтия
алармен прозорец ще се появи номер, представляващ диагностичния код на техническата
повреда. Тази аларма ще се съпътства от повтарящ се звуков сигнал.
Аудио пауза

Системна грешка
Терапията е прекъсната
Код на грешка: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Незабавно върнете апарата на KCI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подменете V.A.C.®
превръзката с нова превръзка, ако терапията
остане прекъсната за повече от 2 часа.

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

За отстраняване на тази аларма:
1. Запишете номера на грешката.

Възст.
Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

2. Изключете и след това включете
апарата с помощта на бутона Вкл./
Изкл. в предната част на апарата.
3. Ако грешката не изчезне, свържете се с KCI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.
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Предупреждение „Таймерът за обслужване е изтекъл“
Предупредително съобщение с нисък приоритет – Този екран за предупреждение се
появява, когато апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е достигнал лимита си за обслужване.
След като таймерът за обслужване изтече, това предупреждение ще се появява всеки път,
когато апаратът се включва. Когато оставащите дни достигнат нула, това предупредително
съобщение ще се появява периодично по време на терапия.
Таймерът за обслужване е изтекъл

1. Свържете се с местния представител на KCI за
получаване на нов код на таймера за обслужване.

Свържете се с KCI
Оставащи дни (0)
Въвеждане
на код

За отстраняване на това предупредително съобщение:

Продължи

Въвеждане
на код

2. Натиснете Въвеждане на код за
въвеждане на кода, получен от KCI.

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Аларма за вътрешната температура
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се появява, когато вътрешната
температура на апарата за терапия INFOV.A.C.™ е достигнала максималния си лимит. Тази
аларма ще се съпътства от повтарящ се звуков сигнал.
За отстраняване на тази аларма:
Вътрешна температура
Вътрешната температура на апарата
за терапия е над позволената граница.
Преместете апарата на по-хладно място.
Аудио пауза

Възст.

1. Преместете апарата за терапия INFOV.A.C.™
на по‑хладно място.
2. Натиснете Възст. на този екран, за да се върнете
на Начален екран.

Натиснете '?' за повече информация
Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Терапията продължава, докато тази аларма е активна.
Екранът ще се изключи след пет минути, но ще светне,
когато се докосне. Зареждането на батерията е спряно.
Ако условието на алармата не може да бъде разрешено,
свържете се с KCI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена за
повече от два часа.
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Отклонение в налягането Терапията е прекъсната
Аларма със среден приоритет – Този екран за аларма се появява, когато налягането при раната
се е отклонило над лимитите на системата. Тази аларма ще се съпътства от повтарящ се
звуков сигнал.
Аудио пауза

Отклонение в наляг.
Терапията е прекъсната
Налягането в раната се е отклонило над
ограниченията за системата. Терапията е спряна.

Свържете се с KCI

Алармата може да се заглуши за две
минути по време на отстраняването на
проблема чрез натискане на Аудио пауза.

За отстраняване на тази аларма:

Аудио пауза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Натиснете '?' за повече информация

Интермитентно 5/2
Терапия ВКЛ.
125 mmHg

Изключете и след това включете
апарата с помощта на бутона Вкл./Изкл.
в предната част на апарата.

Ако условието на алармата не може да бъде разрешено,
свържете се с KCI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съгласно указанията на лекаря
подменете превръзката V.A.C.® с друга превръзка,
ако терапията е била прекъсната или изключена
за повече от два часа.
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Грижи и почистване
Стандартни предпазни мерки
По‑долу са посочени препоръчваните от KCI процедури за ежедневно и ежеседмично
почистване и контрол на инфекциите за апарата за терапия INFOV.A.C.™.
Винаги следвайте стандартните предпазни мерки.
Стандартните предпазни мерки са предвидени да намаляват риска
от пренасяне на микроорганизми от известни и неизвестни източници
на инфекция. Тези предпазни мерки могат да се прилагат при всички
пациенти, независимо от диагнозата и предполагаемия им инфекциозен
статус, и трябва да се използват, когато се очаква контакт с кръв и всякакви
телесни течности. Това включва секрети и екскреции (с изключение на пот),
независимо от това дали се вижда кръв или не, кожа с нарушена цялост
(т.е. открити рани) и лигавици.

Изхвърляне на отпадъци
Изхвърляйте всички материали за еднократна употреба (всички тръби,
конектори, клампи, използвани канистри и превръзки и т.н.) в съответствие
с местните разпоредби за изхвърляне на медицински отпадъци. Неправилното
изхвърляне може да носи риск от несъответствие с разпоредбите.

Почистване на апарата за терапия INFOV.A.C.™
Почистването и дезинфекцията на апарата за терапия INFOV.A.C.™ включва
забърсване на всички компоненти с твърди повърхности. Следвайте
процедурите на здравното заведение за почистване и дезинфекция
на другите медицински електронни устройства с твърди повърхности.
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ трябва да се почиства и дезинфекцира:
•

Ако се замърси по време на използване при пациент.

•

Най-малко всяка седмица.

•

Между отделните пациенти.
Уверете се, че апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е изключен
и е прекъсната връзката му с променливотоковото
мрежово захранване, когато използвате почистващи
течности от какъвто и да е тип.

KCI препоръчва следното по отношение на почистването и дезинфекцията
на устройства за терапия V.A.C.® на KCI:
•

За да се намали рискът от инфекция и контакт с кръв и телесни
течности, използвайте лични предпазни средства, като ръкавици за
медицински процедури.

•

Почиствайте всички органични материали (видимо замърсяване или
телесни секреции) от апарата за терапия преди дезинфекция.
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•

Използвайте почистващи препарати и дезинфектанти за болнични цели.

•

Не потапяйте или накисвайте апарата за терапия в течности, за да
избегнете повреда на електронните компоненти на устройството.

•

Не използвайте разтвори на спиртна основа около ръбовете на сензорния
екран или в близост до буксите и превключвателите, защото разтворите
на спиртна основа лесно ще се просмучат в екрана и могат да причинят
повреда на оборудването.

Почистване на сензорния екран
1. Натиснете бутона Предпазител за екрана на екрана Начало (направете
справка с раздел Контролни екрани на режим за пациента), за да
активирате предпазител за екрана. Иконката на бутона за заключване
ще се затвори и ще се покаже екранът Предпазител за екрана.
2. Използвайте мека, неабразивна кърпа, за да почистите внимателно
сензорния екран.
Не използвайте каквато и да е течност за почистване на
сензорния екран.
Не използвайте прекомерна сила за почистване на
сензорния екран. Твърде силният натиск може да
причини повреда.
3. За да отключите сензорния екран, натиснете бутона 1, а после
бутона 2 на екрана Предпазител за екрана, за да се върнете на
екрана Начало.
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Електромагнитна съвместимост (EMC)
По‑долу са дадени указания и декларации на производителя относно EMC
за апарата за терапия INFOV.A.C.™.
•

За апарата за терапия INFOV.A.C.™ са необходими специални предпазни мерки
относно EMC и той трябва да се монтира и пусне в експлоатация в съответствие
с информацията за EMC, предоставена на следващите страници.
Това оборудване е предназначено за употреба само от
медицински специалисти. Както всички електрически
медицински устройства, това оборудване може
да предизвика радиочестотни смущения или да
наруши работата на разположеното в близост
оборудване. Може да е необходимо предприемане на
мерки за намаляване на тези ефекти, като промяна
на ориентацията на апарата за терапия INFOV.A.C.™
или екраниране на местоположението.
Емисионните характеристики на това оборудване го
правят подходящо за употреба в индустриални зони и
болници (CISPR 11 клас А). Ако се използва в жилищна
среда (за която обичайно се изисква CISPR 11 клас B),
това оборудване може да не предостави адекватна
защита за радиочестотни комуникационни услуги.

•

•

•

•

Преносимите и мобилни радиочестотни комуникационни устройства,
четците с РЧ идентификатор, електронното оборудване за следене на
артикули (против кражба) и детекторите за метал могат да засегнат
функционирането на апарата за терапия INFOV.A.C.™. Използвайте
указанията и препоръките, посочени в Таблици 204 и 206.
Друго медицинско оборудване или медицински системи може да
генерират електромагнитни емисии и следователно може да повлияят
върху функционалността на апарата за терапия INFOV.A.C.™. Трябва да
се обръща особено внимание при използване на апарата за терапия
INFOV.A.C.™ в близост до или монтиран върху друго оборудване.
Ако е необходима употреба в близост до или върху друго оборудване,
апаратът за терапия INFOV.A.C.™ и другото оборудване трябва първо да се
наблюдават за потвърждаване на нормалната работа в конфигурацията,
в която ще се използват.
Доказано е, че електрическите кабели, външните захранващи устройства
и аксесоарите, изброени или споменати в настоящото ръководство,
отговарят на изискванията за изпитване, посочени в таблиците
по‑долу. Трябва да се обръща особено внимание за използване само
на препоръчваните от производителя кабели, захранващи устройства
и аксесоари с апарата за терапия INFOV.A.C.™. Ако друг доставчик
предлага кабели, външни захранващи устройства или електрически
аксесоари за употреба с апарата за терапия INFOV.A.C.™ и те не са
посочени или споменати в настоящото ръководство, задължение на този
доставчик е да установи съответствието със стандартите и изпитванията,
указани в таблиците по‑долу.
Употребата на електрически кабели и аксесоари, различни от
указаните в настоящото ръководство или споменатите документи,
може да доведе до повишени електромагнитни емисии от апарата
за терапия INFOV.A.C.™ или намаляване на електромагнитната
устойчивост на апарата за терапия INFOV.A.C.™.
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Таблица 201
Указания и декларация на производителя – Електромагнитни емисии
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е предназначен за употреба в електромагнитната среда, указана по‑долу. Клиентът
или крайният потребител на апарата за терапия INFOV.A.C.™ трябва да се увери, че той се използва в такава среда.
Тест за емисии

Съответствие

Електромагнитна среда – указания

РЧ емисии – CISPR 11
(излъчени и проведени)

Група 1

Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ използва РЧ енергия само за
вътрешната си функция. Следователно неговите РЧ емисии са
много ниски и е малко вероятно да причинят интерференция
в близко разположено електронно оборудване.

РЧ емисии – CISPR 11
(излъчени и проведени)

Клас A

Хармонични излъчвания
IEC 61000‑3‑2

Клас A

Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е подходящ за използване
във всички обстановки, освен домашна и места, пряко
свързани към обществената електропреносна мрежа
с ниско напрежение, обезпечаваща жилищни сгради.

Излъчвания с флуктуации на
напрежението/фликер в мрежи
IEC 61000‑3‑3

Съответства

Таблица 202
Указания и декларация на производителя – Електромагнитна устойчивост
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е предназначен за употреба в електромагнитната среда, указана по‑долу.
Клиентът или крайният потребител трябва да се увери, че той се използва само в такава среда.
Тест за
устойчивост

EN / IEC 60601 Ниво
на изпитване

Ниво на съответствие

Предвидена електромагнитна
среда

Електростатичен
разряд (ESD)

± 6 kV при контакт

± 8 kV при контакт

± 8 kV във въздух

± 15 kV във въздух

Подовете трябва да са от дърво,
бетон или керамични плочки.
Ако подовете са покрити със
синтетичен материал, относителната
влажност трябва да е най-малко 30%.

± 2 kV за захранващи
линии

± 2 kV за захранващи линии
100 kHz честота на
повторение

IEC 61000-4-2
Електрически
бърз преходен
процес/пик
IEC 61000‑4‑4

Пикове на
напрежението
IEC 61000‑4‑5
Спадове, краткотрайни прекъсвания и колебания
на напрежението
на входните
захранващи линии
IEC 61000‑4‑11

± 1 kV за входни/
изходни линии

± 1 kV за входни/изходни линии
100 kHz честота на
повторение

± 1 kV диференциален
режим (линия-линия)
± 2 kV общ режим
(линия-земя)

± 1 kV диференциален
режим (линия-линия)
± 2 kV общ режим
(линия-земя)

Качеството на напрежението
в захранващата мрежа трябва да
съответства на това в типична
търговска или болнична среда.

<5% Ut (>95% спад
на Ut) за 0,5 цикъл

Падове: 0% Ut за 1 цикъл
70% Ut за 25 цикъла
при 50 Hz или 30 цикъла
при 60 Hz

Продуктът разполага с резервно
вътрешно захранване с батерия.

40% Ut (60% спад
на Ut) за 5 цикъла
70% Ut (30% спад на
Ut) за 25 цикъла
<5% Ut (>95% спад
на Ut) за 5 секунди

Магнитно поле,
причинено от честоти на захранващите напрежения
(50/60 Hz)

Качеството на напрежението
в захранващата мрежа трябва да
съответства на това в типична
търговска или болнична среда.

3 A/m

Единична фаза: при 0°
Прекъсвания: 0% Ut за
250 цикъла при 50 Hz или
300 цикъла при 60 Hz
30 A/m

Ако потребителят на апарата за
терапия INFOV.A.C.™ се нуждае от
непрекъсната работа по време
на прекъсване на мрежовото
захранване, се препоръчва апаратът
да се захранва от непрекъсваемо
захранващо устройство или батерия.
Магнитните полета с честота
на мощност трябва да са на
нива, характерни за типичното
местоположение в типична търговска
или болнична среда.

IEC 61000‑4‑8
ЗАБЕЛЕЖКА: Ut е напрежението на променливотоковата мрежа преди прилагане на тестовото ниво.
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Таблица 204
Указания и декларация на производителя – Електромагнитна устойчивост
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е предназначен за употреба в електромагнитната среда, указана по‑долу.
Клиентът или крайният потребител трябва да се увери, че той се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

EN / IEC 60601 Ниво на
изпитване

Ниво на
съответствие

Указания за
електромагнитна среда
Преносимите и мобилните
радиочестотни комуникационни
устройства не трябва да се
използват по‑близо до която
и да е част на апарата за терапия
INFOV.A.C.™, включително
кабелите, от препоръчителното
отстояние, изчислено от
уравнението, приложимо за
честотата на предавателя.

Проведена РЧ
IEC 61000‑4‑6

Излъчена РЧ
IEC 61000‑4‑3

3 Vrms
от 150 kHz до 80 MHz

3 Vrms
от 150 kHz до 80 MHz

Препоръчително отстояние
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
800 MHz

от 80 MHz до

3 V/m
от 80 MHz до 2,5 GHz

6 Vrms в ISM
честоти между
150 kHz до 80 MHz
80% AM при 1 kHz

d = 2,3 √P
2,5 GHz

от 800 MHz до

3 V/m
от 80 MHz до 2,7 GHz където P е номиналната
максимална генерирана
мощност на предавателя
във ватове (W) според
производителя на предавателя,
а d е препоръчителното
минимално отстояние в метри (m).
Напрегнатостта на полетата
от фиксирани РЧ предаватели,
определена при електромагнитно
изследване на място a, трябва
да е по‑малка от нивото на
съответствие във всеки честотен
диапазон б.
Интерференция може да се
получи в близост до оборудване,
маркирано със следния символ:

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага по‑високият честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези указания може да не са приложими във всички ситуации. Електромагнитното разпространение
се влияе от абсорбцията и отразяването от предмети, структури и хора.
a

б

Напрегнатостта на полетата от фиксирани предаватели, например базови станции за радио (клетъчни/безжични)
телефони и наземни мобилни и любителски радиостанции, АМ и FM радиостанции и телевизионни предаватели,
не може да се предвиди теоретично с точност. За оценяване на електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани
РЧ предаватели, трябва да се обмисли електромагнитно изследване на място. Ако измерената напрегнатост на полето
на мястото, където се използва апаратът за терапия INFOV.A.C.™, превишава приложимото ниво на РЧ съответствие
по‑горе, апаратът трябва да се наблюдава, за да се потвърди нормалната работа. Ако се наблюдава абнормна работа,
може да се наложат допълнителни мерки, например промяна на ориентацията или разположението на апарата за
терапия INFOV.A.C.™.
В рамките на честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz напрегнатостта на полетата трябва да е под 3 V/m.

Портативните и мобилни радиочестотни комуникационни устройства (включително периферни устройства,
като кабели на антени и външни антени) трябва да се използват не по-близо от 30 cm (12 инча) от която и да било
част на апарата за терапия INFOV.A.C.™, включително кабелите, посочени от производителя. В противен случай
може да настъпи влошаване на работата на това оборудване. По-точно, минималното препоръчително разделящо
разстояние трябва да бъде изчислено от уравнението, приложимо за честотата на предавателя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е било подложено на тест и е установено, че отговаря на границите за медицински
изделия съгласно IEC 60601-1-2: 2014 г., 4-то издание. Тези граници и тестови нива са предназначени да предоставят
разумна безопасност по отношение на електромагнитните смущения, когато устройството се използва в типична
медицинска инсталация.
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Таблица 206
Препоръчителни отстояния между преносими и мобилни радиочестотни комуникационни устройства и апарата за
терапия INFOV.A.C.™
Апаратът за терапия INFOV.A.C.™ е предвиден за употреба в електромагнитна среда, в която излъчените РЧ
смущения са контролирани. Клиентът или потребителят на апарата за терапия INFOV.A.C.™ може да предотврати
електромагнитната интерференция чрез поддържане на минимално разстояние между преносими и мобилни
радиочестотни комуникационни устройства (предаватели) и апарата за терапия според препоръките по‑долу,
в съответствие с максималната генерирана мощност на комуникационното оборудване.
Номинална максимална
генерирана мощност на
предавателя във ватове (W)

Отстояние в зависимост от честотата на предавателя в метри (m)

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

от 150 kHz до 80 MHz
d = 1,2 √P

от 80 MHz до 800 MHz
d = 1,2 √P
0,12
0,38
1,2
3,8
12

от 800 MHz до 2,5 GHz
d = 2,3 √P
0,23
0,73
2,3
7,3
23

За предаватели с номинална максимална генерирана мощност, която не е посочена по‑горе, препоръчителното отстояние
d в метри (m) може да се изчисли с използване на уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е номиналната максимална генерирана мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по‑високия честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези указания може да не са приложими във всички ситуации. Електромагнитното разпространение
се влияе от абсорбцията и отразяването от структури, предмети и хора.

Включени захранващи устройства
Номер
на част

Описание

Производител

Макс.
дължина

M6266106
M4268882
M4268883
M4268880
M4268881
4103864
4103847
4103887
350084
350753

Захранващо устройство
Комплект електр./св. кабел за САЩ – INFOV.A.C.™
Комплект електр./св. кабел за Австралия – INFOV.A.C.™
Комплект електр./св. кабел за Обединеното кралство – INFOV.A.C.™
Комплект електр./св. кабел за ЕС – INFOV.A.C.™
Кабел, INFOV.A.C.™ Китай, захранващ
Кабел, INFOV.A.C.™ Индия, захранващ
Кабел, захранващ, Бразилия
Кабел, V.A.C.ULTA™ , променливотоков, захранващ
Кабел, V.A.C.ULTA™, захранващ, Обединеното кралство

Astec Power или ICC
Electri-Cord Mfg. Co.
Electri-Cord Mfg. Co.
Electri-Cord Mfg. Co.
Electri-Cord Mfg. Co.
Electri-Cord Mfg. Co.
Electri-Cord Mfg. Co.
Electri-Cord Mfg. Co.
Други
Други

3,05 m
2,03 m
2,05 m
2,05 m
2,05 m
2,51 m
2,54 m
2,05 m
2,0 m
2,0 m

360074
360076

Кабел, V.A.C.VIA™, захранващ, ЕС
Кабел, V.A.C.VIA™, захранващ, Австралия/Нова Зеландия

Други
Други

2,05 m
2,05 m

414655

Assy, захранващ кабел – ACTIV.A.C.™ Япония

Други

415568

KR Cordset

Consolidated
Electronics

0,91 m – 2,44 m
(за предпочитане
1,0 m)
2,05 m

Употребата на електрически кабели и аксесоари,
различни от указаните в предоставените инструкции
за употреба (ИУ) или споменатите документи, може
да доведе до повишени електромагнитни емисии от
апарата за терапия INFOV.A.C.™ или намаляване на
електромагнитната устойчивост на апарата за
терапия INFOV.A.C.™.
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Спецификации
Спецификациите подлежат на промяна без уведомление.
Класификация
Оборудването не е подходящо за употреба в присъствие на запалими анестетични смеси с въздух, кислород или
азотен оксид.
Апарат за терапия INFOV.A.C.™
Непрекъснат режим на работа
Оборудване тип B
Клас I или оборудване с вътрешно захранване
Захранващо устройство
Оборудване клас I
Обикновено оборудване
Апарат за терапия INFOV.A.C.
Размери..............................................................................................................23 cm X 22 cm X 17,5 cm (9,05 инча X8,6 инча X 6,8 инча)
Тегло........................................................................................................................................................................................................2,89 kg (6,37 lb)
Електрически данни (захранващо устройство)
Напрежение ...........................................................................................................................................................................................100 – 240 VAC
Честота .......................................................................................................................................................................................................50 Hz – 60 Hz
Мощност .................................................................................................................................................................................................................... 60 W
Условия на околната среда
Температурен диапазон за съхранение/транспорт............................................................................-10°C до +50°C (14°F до 122°F)
Работен температурен диапазон...................................................................................................................+10°C до +30°C (50°F до 86°F)
Относителни граници на влага..................................................................................................................... 10% до 85% некондензираща
Диапазон на атмосферното налягане .....................................................................................................................от 700 hPa до 1060 hPa
Компонентите за еднократна употреба на системата за терапия V.A.C.® се считат за приложени части според
IEC 60601‑1 трето издание.
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Обяснение на използваните символи
Заявление за предупреждение или внимание за възможен риск за системата,
пациента или персонала.

Важна работна информация

!

Внимание: Консултирайте се с придружаващата документация

Опасност от спъване

Включване и изключване на устройството. Този бутон ще свети,
когато устройството е включено.

Освободете канистъра. Този бутон ще примигва, когато канистърът е пълен
и трябва да се смени.

Този продукт е предназначен за отделно събиране на специално място за
събиране. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци.

За справка вижте ръководството на потребителя

Оторизиран представител в Европейската общност

Производител

SN
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Сериен номер

Защита срещу проникване

Да се пази сухо

Приложна част тип B

Каталожен номер

Без къпане във вана или под душа

Ограничения на температурата

ВНИМАНИЕ: Федералното законодателство (на САЩ) ограничава продажбата/
наемането на това изделие от или по нареждане на лекар.

Информация за контакт за клиенти
За въпроси относно този продукт, консумативите, поддръжката или за допълнителна
информация за продуктите и услугите на KCI, моля, свържете се с KCI или с оторизиран
представител на KCI, или:
В САЩ се обадете на 1‑800‑275‑4524 или посетете www.acelity.com.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Извън САЩ посетете www.kci-medical.com.
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