INFOV.A.C.™

LÉČEBNÝ SYSTÉM

NÁVOD K POUŽITÍ

Rx Only

VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní informace spjaté s tímto zařízením

Indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření a další
důležité bezpečnostní informace jsou obsaženy v bezpečnostních
informacích léčebného systému V.A.C.®. Tyto informace jsou dodávány
spolu s léčebnou jednotkou a také v krabicích s krytím V.A.C.®. Dříve než
přistoupíte k aplikaci léčby V.A.C.® seznamte se s návodem k použití léčebného
systému V.A.C.® a s bezpečnostními informacemi. Pokud budete mít nějaké
dotazy nebo tento informační list chybí, ihned se obraťte na svého místního
zástupce společnosti KCI.
Další informace o výrobku naleznete na webové adrese www.acelity.com (USA)
nebo www.kci-medical.com (mimo USA).
Tak jako u všech zdravotnických prostředků na lékařský předpis
může nerespektování instrukcí k výrobku nebo úprava nastavení
a aplikace léčby bez výslovného pokynu a/nebo dohledu
vyškoleného klinického pečovatele vést k nesprávné funkci zařízení
a k riziku vážného nebo smrtelného zranění. Zdravotní záležitosti
konzultujte s lékařem. V případě náhlých zdravotních problémů
ihned kontaktujte místního poskytovatele záchranné služby.
POZOR: Federální zákon (USA) omezuje prodej nebo pronájem
tohoto zařízení na objednávku lékaře.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY A OMEZENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ
SPOLEČNOST KCI TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ
ZÁRUKY, VČETNĚ VŠECH VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NA VÝROBKY SPOLEČNOSTI KCI POPSANÉ
V TÉTO PUBLIKACI. VEŠKERÉ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ KCI JSOU
VÝSLOVNĚ UVEDENY V TÉTO PUBLIKACI NEBO JSOU SOUČÁSTÍ VÝROBKU.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE SPOLEČNOST KCI ODPOVĚDNOST
ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A VÝDAJE,
VČETNĚ ÚJMY OSOB A ŠKOD NA MAJETKU, KTERÉ JSOU ZPŮSOBENY
ZCELA NEBO ZČÁSTI POUŽITÍM VÝROBKU KROMĚ TAKOVÉHO, PRO KTERÉ
JE OMEZENÍ ZÁRUKY NEBO ODPOVĚDNOSTI VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO
KONKRÉTNÍMI PLATNÝMI ZÁKONY. ŽÁDNÁ OSOBA NEMÁ OPRÁVNĚNÍ
ZAVAZOVAT SPOLEČNOST KCI K JAKÉMUKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKÁM
KROMĚ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO ODSTAVCI.
Popisy a specifikace v tištěných materiálech společnosti KCI, včetně této
publikace, jsou určeny pouze k obecnému popisu výrobku v době výroby
a nepředstavují žádné výslovné záruky s výjimkou těch, které jsou uvedeny
v písemné omezené záruce, jež je součástí tohoto výrobku. Informace v této
publikaci mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.
Aktualizace získáte od společnosti KCI.
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Varování a důležité informace pro uživatele
Za účelem správné funkce výrobků společnosti KCI vám společnost KCI
doporučuje, abyste zachovávali následující podmínky. Nedodržení těchto
podmínek anuluje všechny platné záruky.
•

Používejte tento výrobek pouze v souladu s tímto návodem a s příslušnými
štítky na výrobku.

•

Montáž, provoz, rozšíření, přenastavení a změny, technickou údržbu
nebo opravy smí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci autorizovaní
společností KCI. Těmto autorizovaným pracovníkům poskytne společnost
KCI na vyžádání schémata zapojení, seznamy součástí atd., které jsou
zapotřebí pro účely oprav.

•

Ujistěte se, že elektrická instalace v místnosti odpovídá příslušným národním
normám pro elektrické vedení. Aby se zabránilo riziku poranění elektrickým
proudem, musí být produkt připojen do uzemněné elektrické zásuvky.

•

Nepoužívejte tento výrobek, pokud má poškozený napájecí kabel,
napájecí zdroj nebo zástrčku. Pokud jsou tyto součásti opotřebované
nebo poškozené, kontaktujte společnost KCI.

•

Do otvorů nebo hadic tohoto výrobku nevhazujte nebo nevkládejte
žádné předměty.

•

Nepřipojujte tento výrobek nebo jeho součásti k zařízením, která nejsou
doporučena společností KCI.

•

S tímto výrobkem používejte pouze krytí a spotřební materiál V.A.C.®.

•

Chraňte tento výrobek před horkými povrchy.

•

Ačkoli toto zařízení splňuje požadavky normy IEC 60601‑1‑2 z hlediska
elektromagnetické kompatibility, mohou elektrická zařízení obecně
vyvolávat rušení. Pokud existuje podezření na rušení, oddělte zařízení od
sebe a kontaktujte společnost KCI.

•

Dávejte pozor, abyste nepolili žádnou část tohoto výrobku tekutinami.
Kapalina ulpěná na elektronických ovládacích prvcích může
způsobit korozi, jež může způsobit selhání elektronických
komponent. Selhání komponent může vyvolat chyby ve funkci
terapeutické jednotky, které mohou být příčinou potenciálního
ohrožení pacienta nebo personálu. Pokud k polití přesto dojde,
ihned jednotku odpojte od zdroje napájení a vyčistěte ji savou
textilií. Před opětovným připojením k síti zkontrolujte, zda se
nevyskytuje žádná vlhkost na napájecím kabelu a součástech
zdroje napájení. Pokud výrobek nefunguje správně,
kontaktujte společnost KCI.

•

Nepoužívejte tento výrobek při koupání/sprchování nebo tam, kde by
mohl spadnout nebo být vtažen do vany, sprchy či umyvadla.

•

Nesahejte na výrobek, který spadl do vody. Pokud je připojen ke zdroji
elektrické energie, okamžitě přístroj odpojte. Odpojte přístroj od krytí
a kontaktujte společnost KCI.
Nepoužívejte tento výrobek v přítomnosti směsi hořlavých anestetik se
vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným ani v prostředí obohaceném kyslíkem.
Tento výrobek nepřenášejte do prostředí MR. Tento výrobek je
nekompatibilní s prostředím MR.

•
•
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Upozornění
Tento výrobek byl konfigurován výrobcem s cílem splnit specifické požadavky na napětí.
Informace o konkrétním napětí naleznete na štítku výrobku.

Úvod
Léčba V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure® - uzavření pomocí vakua) je systém, který používá řízený
kontinuální nebo intermitentní podtlak (vakuum) k vytvoření prostředí podporující sekundární
nebo terciární (opožděné primární) hojení rány:
• přípravou ložiska rány na uzavření
• redukcí otoku
• podporou tvorby granulační tkáně a perfuze
• odstraňováním exsudátů a infekčního materiálu
Léčebný systém INFOV.A.C.™ poskytuje léčbu ran podtlakem (NPWT)
a terapeutickou regulovanou akutní péči Therapeutic Regulated Acute Care
(SENSAT.R.A.C.™) pro použití u různých chronických i akutních typů ran.
Tato pokročilá technologie hojení ran v kombinaci s mikroprocesorem řízenou
léčebnou jednotkou a prvotřídním technickým zázemím může být snadno
integrována do klinických postupů hojení ran a napomáhat optimalizovat
péči o pacienty a hospodařit s náklady.

Ochrana proti rizikům
Všechny jednorázové položky (všechny hadičky, spojky, svorky, použité nádoby,
použitá krytí apod.) likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci
zdravotnického odpadu.
Při práci s tělesnými tekutinami nebo odpadem by měla být použita standardní
bezpečnostní opatření. Veškerý materiál zlikvidujte podle předpisů zdravotnického
zařízení a podle místních, státních nebo federálních předpisů.
Léčebná jednotka INFOV.A.C™ a napájecí zdroj by na konci provozní životnosti
měly být vráceny společnosti KCI k likvidaci.
K napájení zařízení nebo dobíjení baterie by měl být použit pouze
napájecí zdroj dodávaný s léčebnou jednotkou INFOV.A.C.™.
Použití jiného napájecího zdroje může léčebnou jednotku
INFOV.A.C.™ poškodit.
Baterie v léčebné jednotce INFOV.A.C.™ není uživatelem
opravitelná součást. Pokud existuje podezření na problémy
s baterií, systém by měl být vrácen společnosti KCI za
účelem servisu.
Napájecí kabely a hadičky mohou představovat riziko
zakopnutí. Ujistěte se, že všechny kabely a hadičky jsou
odklizeny z míst, kde by mohli procházet lidé.
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Připojení léčebné jednotky INFOV.A.C.™ k dalším zařízením
Léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ lze připojit k pelesti nemocniční postele,
většině kolečkových křesel nebo k infuznímu stojanu (viz část Příprava
k použití). V případě potřeby lze jednotku umístit na pevný rovný povrch,
kde nebude překážet. Ujistěte se, že je jednotka umístěna pod úrovní rány
a že kabely a hadičky nemohou být zachyceny objekty pohybujícími se
v blízkém okolí.
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ není určena k tomu,
aby ji měli u sebe ambulantní pacienti. Pro informace
o léčebných jednotkách V.A.C.® určených pro ambulantní
pacienty se obraťte na svého lékaře nebo místního
zástupce společnosti KCI.
Zařízení, která lze použít s léčebnou jednotkou INFOV.A.C.™:
•
•
•

Paměťové karty
Infračervená zařízení (dostupná na některých jednotkách)
Zařízení USB
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Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ - Popis součástí

Hlavní
vypínač

Tlačítko pro
uvolnění nádoby

Dotykový displej
uživatelského
rozhraní

Nádoba
INFOV.A.C.™ 500 ml

Slot paměťové karty
Pouze pro
klinické použití
Stylus

Infračervený (IČ)
datový port
(Dostupné
na některých
jednotkách,
pouze pro klinické
použití)

Datová
dvířka

Datový port USB
Pouze pro
klinické použití

Držadlo
Kontrolka
dobíjení baterie

Knoflík
závěsu
Rameno závěsu

Zdířka napájecího
kabelu

Napájecí zdroj INFOV.A.C.™
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Příprava k použití
Než připravíte léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ k použití, prohlédněte ji, zda nejeví známky poškození
nebo kontaminace. Více informací naleznete v kapitole Péče a čištění v tomto návodu.

Nabíjení baterie
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ se dodává s vlastním napájecím zdrojem a dobíjecí baterií. Baterie
není přístupná pro uživatele, ani ji uživatel nemůže opravovat. Napájecí zdroj má kabel složený
ze dvou částí, přičemž jedna se zapojí do zásuvky střídavého proudu a druhá do léčebné jednotky
INFOV.A.C.™. Síťový napájecí kabel může mít různé zástrčky v závislosti na požadavcích dané země.
K napájení zařízení nebo dobíjení baterie používejte pouze
napájecí zdroj dodávaný s léčebnou jednotkou INFOV.A.C.™.
Použití jiného napájecího zdroje může léčebnou jednotku
INFOV.A.C.™ poškodit.
K izolaci léčebné jednotky od zdroje napájení je zapotřebí
odpojení od zásuvky elektrické sítě. Neblokujte přístup
k zástrčce ani zásuvce elektrické sítě.
Napájecí kabely a hadičky mohou představovat riziko
zakopnutí. Ujistěte se, že všechny kabely a hadičky jsou
odklizeny z míst, kde by mohli procházet lidé.
1. Připojte síťový napájecí kabel k napájecímu zdroji.
2. Zapojte síťový napájecí kabel do zásuvky.
3. Na konektoru dobíjecí šňůry napájecího
zdroje INFOV.A.C.™ najděte bílou šipku.
4. Zapojte konektor dobíjecí šňůry napájecího zdroje
INFOV.A.C.™ do zdířky napájecího kabelu v zadní části
léčebné jednotky INFOV.A.C.™ bílou šipkou nahoru.
Plné dobití baterie trvá přibližně
čtyři hodiny. Systém lze během
dobíjení baterie nadále používat.
Aby byla životnost baterie maximalizována,
nechávejte jednotku zapojenou v síti.
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Kontrolka dobíjení baterie
Jakmile je napájecí zdroj INFOV.A.C.™ řádně připojen k léčebné jednotce
INFOV.A.C.™, kontrolka dobíjení baterie se během dobíjení baterie rozsvítí
v zadní části jednotky oranžovou barvou. Když je baterie zcela nabitá,
kontrolka dobíjení baterie začne svítit zelenou barvou.
Úroveň nabití baterie se ukazuje ve spodní části dotykového displeje
uživatelského rozhraní:
Plně nabitá
V provozu
Slabá baterie, brzy baterii dobijte
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Připojení léčebné jednotky INFOV.A.C.™ k infuznímu stojanu
1. Ujistěte se, že je rameno věšáku v horizontální poloze.

2. Podržte léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ za držadlo,
uchopte knoflík závěsu a vytáhněte rameno závěsu ven.

3. Umístěte závěs na IV stojan a ujistěte se, že se stojan
nachází v gumovém svislém žlábku v zadní části
léčebné jednotky INFOV.A.C.™. Přitáhněte léčebnou
jednotku ke stojanu a nasaďte zpět knoflík závěsu.

4. Otočením knoflíku závěsu zajistěte rameno závěsu na
svém místě. Symbol zámku na knoflíku závěsu se při
zamčeném mechanismu dostane do stejné úrovně
se šipkou na léčebné jednotce. Slyšitelné cvaknutí
rovněž udává, že je mechanismus uzamčen.
Knoflíkem závěsu lze v uzamčené poloze
ještě dále pootočit a léčebnou jednotku
INFOV.A.C.™ tak více zabezpečit. Utahujte
pouze ručně, nadměrná síla a nástroje se
nesmějí používat.
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Připojení léčebné jednotky INFOV.A.C.™ k pelesti postele
1. Ujistěte se, že je rameno závěsu ve svislé poloze.

2. Podržte léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ za držadlo,
uchopte knoflík závěsu a vytáhněte rameno závěsu ven.

3. Umístěte závěs přes pelest postele. Přitáhněte
léčebnou jednotku k pelesti postele a nasaďte
zpět knoflík závěsu.

4. Otočením knoflíku závěsu zajistěte rameno závěsu na
svém místě. Symbol zámku na knoflíku závěsu se při
zamčeném mechanismu dostane do stejné úrovně
se šipkou na léčebné jednotce. Slyšitelné cvaknutí
rovněž udává, že je mechanismus uzamčen.
Knoflíkem závěsu lze v uzamčené poloze ještě
dále pootočit a léčebnou jednotku INFOV.A.C.™
tak více zabezpečit. Utahujte pouze ručně,
nadměrná síla a nástroje se nesmějí používat.

Odpojení léčebné jednotky INFOV.A.C.™ od infuznímu stojanu nebo postele
1. Podržte léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ za držadlo.
2. Pokyny pro připojení proveďte v opačném sledu.
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Instalace 500ml a 1 000ml nádob
1. Stiskněte hlavní vypínač a léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ zapněte.
2. Připojení nádoby:
• Zasuňte nádobu z boku léčebné jednotky INFOV.A.C.™, jak je
znázorněno níže.
• Zatlačte nádobu pevně na místo. Když bude nádoba správně
nainstalovaná, ozve se slyšitelné cvaknutí.

3. Připojení hadice nádoby k hadičkám krytí:
• Zatlačte konektory k sobě a otočte s nimi, dokud zajišťovací zarážky
nebudou zcela zasunuté.

4. Otevřete všechny svorky hadice, jak je znázorněno na obrázku.

Uzavřená svorka

Otevřená svorka
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Výměna 500ml a 1 000ml nádob

Nádobu lze měnit v rámci běžných podmínek nebo
v případě alarmu.
V rámci běžných podmínek NEBUDE tlačítko pro
uvolnění nádoby blikat. Pokud nádobu měníte v rámci
běžných podmínek, léčebnou jednotku INFOV.A.C.™
NEVYPÍNEJTE.
V případě alarmu bude tlačítko pro uvolnění nádoby blikat.
Zobrazí se obrazovka alarmu a léčba se ukončí.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.®
za alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo
vypnuta po dobu delší než dvě hodiny.

Zap/vyp

1. Zastavte léčbu tlačítkem Zap/vyp na dotykovém
displeji uživatelského rozhraní.

2. Uzavřete všechny svorky hadice, jak je znázorněno
na obrázku.

3. Odpojte hadice nádoby od hadiček krytí:
•
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Otočte konektory tak, aby se zajišťovací zarážky
zcela vysunuly, a odpojte konektory od sebe.

Výměna 500ml a 1 000ml nádob (pokr.)

4. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby.
Nádoba se uvolní, ale zůstane v držáku.

5. Vytáhněte nádobu z držáku.
6. Použitou nádobu zlikvidujte v souladu
s místními předpisy pro ochranu
životního prostředí.

VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.® za
alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta
po dobu delší než dvě hodiny.
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Instalace 300ml nádoby ACTIV.A.C.™
1. Připojení nádoby:
•

Zasuňte nádobu pevně na místo v léčebné jednotce INFOV.A.C.™,
jak je znázorněno níže.

2. Připojení hadice nádoby k hadičkám krytí:
• Zatlačte konektory k sobě a otočte s nimi, dokud zajišťovací zarážky
nebudou zcela zasunuté.

3. Otevřete všechny svorky hadiček, jak je znázorněno na obrázku.

Uzavřená svorka
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Otevřená svorka

Odpojení 300ml nádoby ACTIV.A.C.™
Jakmile stisknete tlačítko pro uvolnění nádoby, 300ml
nádoba v mechanismu léčebné jednotky INFOV.A.C.™ NEDRŽÍ.
Jakmile vyjímáte 300ml nádobu z léčebné jednotky INFOV.A.C.™,
ujistěte se, předtím než stisknete tlačítko pro uvolnění nádoby,
že nádobu PEVNĚ držíte.
1. Pevně nádobu uchopte.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby.

Pokyny k obsluze
Než jednotku zapnete, ujistěte se, že:
• Krytí V.A.C.® je aplikováno podle instrukcí pro aplikaci, které jsou
dodávány spolu s krytím V.A.C.®.
• Nádoba INFOV.A.C.™ je připojena, jak je popsáno v částech věnovaných
instalaci nádob v tomto návodu.
• Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ je připevněna k infuznímu stojanu
nebo pelesti postele anebo je umístěna, jak je popsáno v kapitole
Příprava k použití v tomto návodu.

Zapnutí a vypnutí léčebné jednotky INFOV.A.C.™
Zapnutí:
1. Připojte léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ k napájecímu zdroji, jak je popsáno
v kapitole Příprava k použití v tomto návodu.
2. Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu asi dvou sekund a léčebnou
jednotku INFOV.A.C.™ zapněte. Hlavní vypínač se rozsvítí a zaktivuje se
dotykový displej uživatelského rozhraní.
Krátce se zobrazí proces spouštění léčebné jednotky
INFOV.A.C.™ následovaný výstražnou obrazovkou.
Vypnutí:
Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu asi dvou sekund a léčebnou
jednotku INFOV.A.C.™ vypněte.
Hlavní vypínač bude blikat po dobu deseti sekund a pak se
léčebná jednotka INFOV.A.C.™ automaticky vypne.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.® za
alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta
po dobu delší než dvě hodiny.
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Práce s dotykovou obrazovkou
Dotyková obrazovka na přední straně jednotky zobrazuje informace
o současném provozu systému a nastavení a poskytuje rozhraní pro změnu
nastavení a provozu.
Obsluha dotykového displeje uživatelského rozhraní je podrobně popsána na
následujících stránkách.
Dotykovou obrazovku ovládejte POUZE prstem nebo
dodávaným stylusem (viz část Identifikace dílů léčebné jednotky
INFOV.A.C.™). Pera nebo ukazovátka obrazovku poškodí
a mohou mít negativní vliv na správnou funkci jednotky.

Ovládací obrazovky
Ovládací obrazovka je rozdělena do třech úrovní: Režim pacienta, Klinický
režim a Vyhrazený režim.

Režim pacienta
Lékař může vybrat Režim pacienta a umožnit tak pacientovi, aby si určité prvky
své léčby řídil sám. Tento režim neumožňuje pacientovi přístup k nastavení
léčby a úpravu nastavení.
Pacient má možnost aktivovat noční režim a funkci Ochrana obrazovky,
vstoupit na obrazovky nápovědy a reagovat na alarmy.

Klinický režim
Obrazovky Klinického režimu umožňují lékaři nastavit a změnit nastavení léčby,
zobrazit historii léčby a vstoupit do vyhrazeného režimu (viz níže).

Vyhrazený režim (Historie pacienta)
Obrazovky Vyhrazeného režimu umožňují přístup ke snímkům ran pacienta,
grafům trendu oblasti snímků a k dalším informacím o zdravotním stavu pacienta,
které pečovatel do jednotky zaznamenal. V tomto režimu může lékař upravit
citlivost alarmu úniku tekutin, exportovat léčbu a historie pacienta. Vyhrazený
režim je před neoprávněným přístupem chráněn bezpečným heslem.
Bezpečné heslo je vytvořeno zdravotnickým pracovníkem, nikoli společností KCI.
Po vytvoření nového hesla je veškerá historie pacienta spojená s předchozím
heslem odstraněna. Veškeré informace budou automaticky odstraněny,
jakmile se jednotka vrátí společnosti KCI.
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Ovládací obrazovka v Režimu pacienta
Ukazatel
přerušení zvuku
s odpočítávadlem

Základní obrazovka pacienta
11 Led 2010
18:06

58:23

Zapne nebo vypne
léčbu V.A.C.®

Noční režim

Zap/vyp

Ukazatel
stavu baterie

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Tlačítko nápovědy

Tato ikona se objeví na informační
liště o stavu léčby a v oblasti
displeje, jakmile je aktivní
záznam pacienta.

Ikona zástrčky se
objeví, jakmile
je jednotka
napájena ze sítě.

Rozsvícený zelený srpek znamená,
že je funkce zapnutá.

Ukazatel režimu,
aktuální datum
a čas

Aktivace nočního
režimu
Informační lišta
o stavu léčby
a oblast displeje
Ochrana
obrazovky
Jakmile léčebná
jednotka INFOV.A.C.™
aplikuje podtlak,
ikona rotuje.

Zhasnutý zelený srpek znamená,
že je funkce vypnutá.

Ovládací tlačítka společné obrazovky
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do Nabídky nápovědy.
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci Ochrana obrazovky, která napomáhá
před nechtěnými změnami obrazovek. Tato funkce by se měla používat zejména
během čištění dotykové obrazovky. Chcete‑li funkci Ochrana obrazovky uvolnit,
stiskněte tlačítka 1 a pak 2, která se objeví na obrazovce, jakmile je Ochrana
obrazovky aktivní.

Navigační tlačítka
Konec

Stisknutím tohoto tlačítka opustíte
současnou obrazovku.

Zrušit

Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte
probíhající akci.

Další

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete
další obrazovku.

Zpět

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte
na předcházející obrazovku.

OK

+

_

Stisknutím tohoto tlačítka
potvrdíte dokončení
akce a zobrazíte další
obrazovku.
Stisknutím těchto
tlačítek procházíte
dostupné možnosti.
Stisknutím a podržením
se procházení urychlí.
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Funkce nočního režimu
Základní obrazovka pacienta
11 Led 2010
18:06

Funkci nočního režimu na Základní obrazovce pacienta
lze použít pro ztlumení rušivých světel léčebné jednotky
během noční léčby.

Noční režim
Zap/vyp

Noční režim

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Stisknutím tohoto tlačítka na Základní
obrazovce pacienta aktivujete noční režim.
Před okamžitou aktivací nočního režimu se
zobrazí obrazovka pro potvrzení.
Jakmile je noční režim aktivní,
léčba pokračuje jako obvykle. Dotykový
displej uživatelského rozhraní potemní
a zelené světlo hlavního vypínače se ztlumí.
Funkce nočního režimu bude
deaktivována v případě události alarmu.

Základní obrazovka pacienta
11 Led 2010
18:06

Pokud se dotknete dotykového displeje
uživatelského rozhraní během aktivovaného
nočního režimu, obrazovka během dvou
minut opět automaticky potemní.

Ukončit
noční režim

Zap/vyp

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg
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Během nočního režimu se obrazovka rozsvítí dotykem
a zobrazí Základní obrazovku pacienta.

Ukončit
noční režim

Stisknutím tohoto tlačítka deaktivujete
noční režim.

Obrazovka Nabídka nápovědy v Režimu pacienta
Nabídka Nápověda

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na
obrazovku Nabídka nápovědy v režimu
pacienta, a to z jakékoli obrazovky režimu
pacienta, kde se toto tlačítko objeví.

Konec

Pokyny
k obsluze

Klinický
režim

Jazyk

O aplikaci

Pokyny
k obsluze

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

O aplikaci

Klinický
režim

Jazyk

Konec

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do
pokynů k obsluze.
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete
na obrazovku O aplikaci, kde naleznete
informace o softwaru léčebné
jednotky INFOV.A.C.™.
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do
klinického režimu (stiskněte a přidržte
po dobu tří sekund).
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na
obrazovku Jazyk, kde vyberete příslušné
jazykové nastavení.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
Základní obrazovku pacienta.

Obrazovka Pokyny k obsluze
Pokyny k obsluze

Konec

Provoz

Čištění

Pokyny k obsluze poskytují pomoc při obsluze léčebné
jednotky INFOV.A.C.™.
Pokyny
k obsluze

Alarmy

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na
obrazovku Pokyny k obsluze z obrazovky
Nabídka nápovědy pro zobrazení základních
pokynů k provozu, čištění a alarmům.

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg
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Ovládací obrazovky Klinického režimu
Základní obrazovka lékaře
11 Led 2010
18:06

Zapne
nebo vypne
léčbu V.A.C.®
Tlačítko pro
přechod
na obrazovku
Pomocné funkce
Ukazatel
stavu baterie
Tlačítko
nápovědy
Ikona zástrčky
se objeví,
jakmile je jednotka
napájena ze sítě.

Zap/vyp

Tlačítko
pro přechod
na obrazovku
Léčba

Léčba

Pomocné
funkce

Noční režim

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Tato ikona se objeví na informační
liště o stavu léčby a v oblasti displeje,
jakmile je aktivní záznam pacienta.

Rozsvícený zelený srpek znamená,
že je funkce zapnutá.

Ukazatel režimu,
aktuálni datum
a čas

Aktivace nočního
režimu
Informační lišta
o stavu léčby
a oblast displeje
Ochrana obrazovky
Jakmile
léčebná jednotka
INFOV.A.C.™
aplikuje podtlak,
ikona rotuje

Zhasnutý zelený srpek znamená,
že je funkce vypnutá.

Ovládací tlačítka společné obrazovky
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na obrazovku Nabídka nápovědy
Klinického režimu.
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci Ochrana obrazovky,
která napomáhá před nechtěnými změnami obrazovek. Tato funkce by se
měla používat zejména během čištění dotykové obrazovky. Chcete‑li funkci
Ochrana obrazovky uvolnit, stiskněte tlačítka 1 a pak 2, která se objeví na
obrazovce, jakmile je Ochrana obrazovky aktivní.

Návrat na Základní obrazovku pacienta.
Stiskněte tlačítko nápovědy.
Režim
pacient

OK
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Na obrazovce Nabídka nápovědy stiskněte tlačítko Režim pacienta.
Stiskněte a přidržte tlačítko OK dokud se nevrátíte na Základní obrazovku pacienta.

Obrazovka Zahájení léčby
Zahájení léčby
Vysoká

Konec

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Zap/vyp pro přístup na obrazovku
Zahájení léčby.

Zap/vyp

Míra úniku tekutin
Protokol
Zvuk
utěsnění

Zelený sloupcový graf udává, že léčebný
systém INFOV.A.C.™ pracuje normálně.

Nízká
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Před zahájením léčby se ujistěte,
že bylo aplikováno nové krytí V.A.C.®
a volby nastavení léčby odpovídají
pokynům lékaře.
Z této obrazovky může lékař vybrat nástroj SEAL CHECK™
pro zobrazení integrity krytí V.A.C.® nebo použít nástroj
Protokol pro zaznamenání výměny nádoby nebo počet
pěnových kusů použitých během výměny krytí.

Přehled funkcí nástroje SEAL CHECK™
Nástroj SEAL CHECK™ napomáhá zjistit úniky podtlaku.
Funkce nástroje SEAL CHECK™ zahrnuje:
•

slyšitelný tón, který mění frekvenci podle změn míry úniku. Stisknutím tlačítka
Zvuk utěsnění zapnete nebo vypnete tón zvuku utěsnění.

•

sloupcový graf, který v reálném čase vizualizuje míru úniku.

Nástroj SEAL CHECK™ je dostupný třemi cestami:
•

Jakmile je spuštěna léčba na Základní obrazovce lékaře, pojednávají o tom
následující stránky.

•

Jakmile je stisknuto tlačítko SEAL CHECK™ na obrazovce Léčba.

•

Jakmile je stisknuto tlačítko SEAL CHECK™ na obrazovce Alarm úniku
tekutin poté, co léčebná jednotka INFOV.A.C.™ detekovala možný únik.

Pacienti mají k nástroji SEAL CHECK™ přístup pouze
prostřednictvím obrazovky Alarm úniku tekutin poté,
co léčebná jednotka INFOV.A.C.™ detekovala možný únik.
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Jak použít nástroj SEAL CHECK™ (při zahájení léčby)
Zahájení léčby
Vysoká

Konec

Zap/vyp

Míra úniku tekutin

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Zap/vyp pro přístup na obrazovku
Zahájení léčby.

Protokol

Nástroj SEAL CHECK™
Tímto tlačítkem zapnete nebo vypnete tón
zvuku utěsnění.
Linka na sloupcovém grafu je bodem přechodu
ze zelené barvy do oranžové a naopak.

Zvuk
utěsnění

Nízká
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Oranžový sloupcový graf udává závažný únik.
Nástroj SEAL CHECK™ poskytuje slyšitelný tón a sloupcový graf, a napomáhá tak
nalézt úniky. Frekvence slyšitelného tónu a výška sloupcového grafu odrážejí
míru úniku. Slyšitelný tón se zpomalí a sloupcový graf poklesne, jakmile je únik
nalezen a odstraněn.
Během úvodní aplikace podtlaku na krytí by měl sloupcový
graf změnit barvu na oranžovou a potom na zelenou,
pokud k žádnému závažnému úniku nedochází.
K většině úniků dochází ve třech specifických oblastech:
•

v místech, kde rouška V.A.C.® přijde do kontaktu s kůží.

•

tam, kde je terčík SENSAT.R.A.C.™ připojen k roušce V.A.C.®.

•

ve spojkách hadiček.

Hledání netěsnosti pomocí nástroje SEAL CHECK™
1. Ujistěte se, že spojka mezi hadičkami krytí a hadicí nádoby je správně zajištěna.
2. Ujistěte se, že je nádoba v léčebné jednotce bezpečně zaaretována.
Pokud je nádoba bezpečně instalována, nelze nádobu z léčebné jednotky
ihned odstranit mírným tahem.
3. Když je léčba zapnutá, mírně zatlačte a přejeďte rukou a prsty podél okrajů
roušky a terčíku SENSAT.R.A.C.™. Jakmile únik naleznete, sloupcový graf
poklesne a frekvence slyšitelného tónu se sníží (pokud je zapnutý zvuk
utěsnění).
4. Informace o použití dodatečné roušky V.A.C.® k utěsnění oblasti úniku
naleznete v instrukcích pro aplikaci krytí, které jsou poskytovány spolu
s krytím V.A.C.®.
Konec
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5. Po ukončení stiskněte tlačítko Konec, čímž se vrátíte na Základní
obrazovku lékaře.

Přehled funkcí nástroje Protokol
Nástroj protokol lze použít ke sledování:
•

počtu pěnových kusů použitých během výměny krytí.

•

výměn nádoby.

Zaprotokolované informace je možné zobrazit a exportovat na obrazovkách
Historie léčby.

Jak použít nástroj Protokol (při zahájení léčby)
Položka do protokolu

Nádoba

Konec

Protokol

Krytí

Nádoba

U krytí rovněž poznamenejte počet pěnových kusů
v kartě pacienta a na roušce.
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Krytí

Konec

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Zap/vyp, pak Protokol pro přístup
na obrazovku Položka do protokolu.
Stisknutím tohoto tlačítka zaznamenáte do
protokolu čas a datum výměny nádoby.
Stisknutím tohoto tlačítka zaznamenáte do
protokolu počet pěnových kusů použitých
během výměny krytí.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
Základní obrazovku lékaře.

Obrazovka výměny nádoby
Nádoba vyměněna

Konec

Nádoba

Stiskněte „OK“ pro zaprotokolování,
že nádoba byla vyměněna

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Zap/vyp, pak Protokol, následně
Nádoba pro přístup na obrazovku
Nádoba vyměněna.

(Bude použit aktuální čas a datum)
Zrušit

OK

OK

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Zrušit

Stisknutím tohoto tlačítka zaznamenáte do
protokolu, že byla nádoba vyměněna a vrátíte
se na obrazovku Položka do protokolu.
Zaznamená se aktuální datum a čas.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
obrazovku Položka do protokolu bez
zaznamenání položky do protokolu.
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Obrazovka Počet pěnových kusů
Počet pěnových kusů

Na Základní obrazovce lékaře
stiskněte tlačítko Zap/vyp, pak Protokol,
následně Krytí pro přístup na obrazovku
Počet pěnových kusů.

Krytí

Stiskněte „OK“ pro zaprotokolování počtu
pěnových kusů
a času/data
2

+
_

6 naposledy zaznamenané
dne 01 Led 2010

Zrušit

Zobrazené informace představují
poslední položku protokolu.

OK

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

+

_

OK

Zrušit

Pomocí tlačítek + a - vyberte počet kusů pěny
použitých během aktuální výměny krytí.
Stisknutím tohoto tlačítka zaznamenáte
do protokolu počet použitých pěnových
kusů a vrátíte se na obrazovku Položka do
protokolu. Zaznamená se aktuální datum a čas.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
obrazovku Položka do protokolu bez
zaznamenání položky do protokolu.

Počet použitých pěnových kusů vždy poznamenejte v kartě
pacienta a na roušku V.A.C.®.
Zaprotokolované informace se v Historii léčby zobrazí
následovně:
dd/mmm/rr

Čas

Událost

11/led/10
11/led/10

15:54
15:55

Nádoba vyměněna
Krytí vyměněno, 4

Číslo následující po „Krytí vyměněno“ představuje počet pěnových kusů
zaznamenaných do výše uvedené obrazovky.
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Obrazovka Léčba
Obrazovka Léčba umožňuje lékaři měnit nastavení, vybrat typ rány,
zkontrolovat utěsnění a zobrazit si údaje o léčbě nebo historii pacienta.
Léčba

Konec

Léčba

Průvodce
nastavením

Nastavení

Historie
léčby

Seal CheckTM

Historie
pacienta

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Nastavení

Průvodce
nastavením

Seal CheckTM

Historie
léčby

Historie
pacienta

Na Základní obrazovce lékaře
stiskněte tlačítko Léčba pro přístup
na obrazovku Léčba.
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
léčbu manuálně.
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do
průvodce nastavením pro nastavení
předvoleb léčby.
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nástroj
pro hledání úniků.
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nebo
exportujete historii léčby.
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nebo
exportujete historii pacienta z obrazovky
Zadejte přístupový kód.

Obrazovka Nastavení (manuální)
Nastavení

Konec

Nastavení

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně Nastavení
pro přístup na obrazovku Nastavení.

Intenzita

Tlak

Tlak
Nepřetržitá

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Přerušovaná

Intenzita

Nepřetržitá

Přerušovaná

Stisknutím tohoto tlačítka změníte
nastavení tlaku.
Stisknutím tohoto tlačítka změníte intenzitu.
Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi
nepřetržitou a přerušovanou léčbou.
Stisknutím tohoto tlačítka nastavte časy
přerušované léčby.
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Obrazovka Tlak
Tlak

Tlak

Konec

+

125 mmHg

+

_

_

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně Nastavení
a nakonec Tlak pro přístup na obrazovku Tlak.
Pomocí tlačítek + a - změňte požadovaný tlak.

Tlak lze nastavit od 25 do 200 mmHg v přírůstcích
po 25 mmHg. Stisknutím tlačítka Konec přejdete na
obrazovku Potvrďte.

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Výchozí hodnota nastavení je: 125 mmHg
(přesnost +/- 10 mmHg).

Ovládání intenzity
Na Základní obrazovce lékaře stiskněte tlačítko Léčba, pak OK, následně
Nastavení pro přístup k tlačítku Intenzita.
•

Tlačítko Intenzita se vztahuje k nastavení času, za jak dlouho po zahájení
léčby bude dosaženo cílové úrovně léčby.

•

Čím bude hodnota nastavení nižší, tím déle potrvá, než bude cílové úrovně
léčby dosaženo.

•

Společnost KCI doporučuje, aby noví pacienti zahajovali léčbu na nejnižším
nastavení intenzity, neboť to umožňuje pomalejší nárůst podtlaku poté,
co byla pěna stlačena do rány.

•

V případě potřeby může zůstat intenzita na minimu po celou dobu léčby.

Stisknutím tohoto tlačítka změníte úroveň. Zelený srpek se s každým
nastavením změní.
Intenzita

Nízká

Intenzita

Střední

Intenzita

Vysoká

Výchozí hodnota nastavení je: Nízká.
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Obrazovka Přerušovaná
Přerušovaná

Čas zapnutí
5

Minuty

Konec

+
_

+
_

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte tlačítko Léčba,
pak OK, následně Nastavení a nakonec Přerušovaná pro
přístup na obrazovku Přerušovaná.

Čas vypnutí
2

Minuty

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

+

_

Pomocí tlačítek + a - změňte požadovaný
čas zapnutí a vypnutí (v minutách).

Čas vypnutí a zapnutí lze nastavit od 1 minuty do
10 minut po minutových přírůstcích.
Konec

Stisknutím tlačítka Konec přejdete na
obrazovku Potvrďte.

Změna časových intervalů pro přerušení se projeví
v následujícím cyklu.
Výchozí hodnota nastavení je: Čas zapnutí = 5 minut,
čas vypnutí = 2 minuty.

Potvrzení Nastavení
Potvrďte
Typ rány:
Tlak:
Režim:
Intenzita:

Zrušit
Chronické vředy
125 mmHg
Přerušovaná 5/2
Nízká

OK

Zpět
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Konec

Stisknutím tlačítka Konec po dokončení
Nastavení, přejdete na obrazovku Potvrďte.

Pokud zobrazená nastavení vyhovují požadavkům,
stiskněte OK a pokračujte na Základní obrazovku lékaře.
V jiném případě stiskněte tlačítko Zpět a nesprávná
nastavení změňte.
Pokud bylo nastavení změněno při
vypnuté léčbě V.A.C.®, stiskněte tlačítko
Zap/vyp na Základní obrazovce lékaře pro
spuštění léčby.
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Průvodce nastavením
Průvodce nastavením pomáhá lékaři při výběru
z přednastavené škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem
založeným na standardních nastaveních pro různé typy ran.
Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro
jednotlivé pacienty konzultujte s lékařem.
Pokud se pokyny lékaře neshodují s přednastavenými
škálami léčeb, vyberte v tomto režimu tlačítko Další nebo
použijte manuální nastavení léčby, jenž je v tomto návodu
podrobně popsáno v části Obrazovka Nastavení (manuální).
Obrazovka Vyberte typ rány
Vyberte typ rány

Chronické vředy

Zrušit

+

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte tlačítko Léčba,
pak OK, následně Průvodce nastavením a OK pro přístup
na obrazovku Vyberte typ rány.

_

Zpět

Další
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

+

_

Zrušit

Pomocí tlačítek + a - procházejte mezi
dostupnými typy ran.
Stisknutím tlačítka Zrušit na jakékoli
obrazovce zrušíte a opustíte daný krok.

Obrazovka Vyberte tlak
Vyberte tlak

Zrušit

V rámci dostupného rozsahu.

125 mmHg

Zpět

+
_

+

_

Pomocí tlačítek + a - procházejte mezi
možnostmi tlaků.

Další
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg
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Jakmile dokončíte obrazovku Vyberte typ rány, stiskněte
tlačítko Další pro přechod na obrazovku Vyberte tlak.

Možnosti výběru tlaků jsou v rozsahu podle typu rány
vybraného na předchozí obrazovce.

Obrazovka Vyberte režim
Vyberte režim

Zrušit

Jakmile dokončíte obrazovku Vyberte tlak, stiskněte
tlačítko Další pro přechod na obrazovku Vyberte režim.

+

Přerušovaná

_

+

Zpět

_

Pomocí tlačítek + a - vyberte mezi
Nepřetržitou a Přerušovanou léčbou.

Další

Další

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Jakmile na této obrazovce skončíte,
stiskněte tlačítko Další.

Pokud pro vybraný typ rány není možnost Přerušované léčby
k dispozici, režim se nezmění.
Přerušovanou léčbu lze nastavit manuálně na obrazovce
Nastavení nebo stiskněte tlačítko Zpět a vyberte jako typ
rány možnost Další.
Obrazovka Přerušovaná
Přerušovaná
Čas zapnutí
5

Minuty

Zrušit

+
_

+
_

Pokud byla na předchozí obrazovce zvolena přerušovaná
léčba, objeví se tato obrazovka.

Čas vypnutí
2

Minuty

Zpět

Další
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

+

_

Pomocí tlačítek + a - změňte požadovaný
čas zapnutí a vypnutí (v minutách).

Čas vypnutí a zapnutí lze nastavit od 1 minuty do
10 minut po minutových přírůstcích.
Další

Jakmile tuto obrazovku dokončíte,
stiskněte tlačítko Další.

Výchozí nastavení je: Čas zapnutí = 5 minut,
čas vypnutí = 2 minuty.
Potvrzení Průvodce nastavením
Potvrďte
Typ rány:
Tlak:
Režim:
Intenzita:

Zrušit
Chronické vředy
125 mmHg
Přerušovaná 5/2
Nízká

Pokud zobrazená nastavení vyhovují požadavkům, stiskněte
OK a pokračujte na obrazovku Léčba. V jiném případě
stiskněte tlačítko Zpět a nesprávná nastavení změňte.
OK

Zpět
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Po volbě nastavení se objeví obrazovka Potvrďte.

Nastavení se projeví po stisknutí
tlačítka OK.
V Průvodci nastavením je výchozí
intenzita nastavena na možnost Nízká.
Intenzitu lze změnit v manuálním
nastavení léčby (viz část Obrazovka
Nastavení (manuální)).
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Obrazovka SEAL CHECK™
Seal Check™
Vysoká

Konec

Míra úniku tekutin

Zvuk
utěsnění

Obrazovka SEAL CHECK™ poskytuje vizuální a poslechové
znázornění rychlosti proudění vzduchu v systému
SENSAT.R.A.C.™. Další informace o nástroji SEAL CHECK™
naleznete v části Přehled funkcí nástroje SEAL CHECK™ .
Seal CheckTM

Nízká
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte tlačítko
Léčba, pak OK a následně SEAL CHECK™ pro
přístup na obrazovku SEAL CHECK™.
Stisknutím tlačítka Zvuk utěsnění zapnete
nebo vypnete tón zvuku utěsnění.

Zvuk
utěsnění

Tento nástroj lze použít jako pomůcku
ke kontrole, zda je systém krytí řádně
utěsněn.

Obrazovka Historie léčby
Historie léčby

+
_

Konec

Datum
Čas
Událost
18 Dec 2009 07:41:20 Low Intensity
18 Dec 2009 07:41:20 125 mmHg, Přerušovaná 5
18 Dec 2009 07:41:20 Léčba ZAPNUTA
(Klinický režim)
18 Dec 2009 07:20:00 Léčba neaktivní
(Klinický režim)
18 Dec 2009 07:04:59 Jednotka zapnuta
(Klinický režim)
17 Dec 2009 17:51:51 Jednotka vypnuta
(Klinický režim)

Obrazovka Historie léčby zobrazuje informace o léčbě
ve sloupcích datum, čas a události. Datum je zobrazeno
vzestupně a čas ve 24hodinovém formátu.
Historie
léčby

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

+

_

Na Základní obrazovce lékaře
stiskněte tlačítko Léčba, pak OK,
následně Historie léčby pro přístup na
obrazovku Historie léčby.
Pomocí tlačítek + a - procházejte mezi
dalšími položkami seznamu.

Pokud je zaznamenána historie rány, naleznete historii
progrese rány na obrazovce Historie pacienta.
Konec

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
obrazovku Léčba.

Obrazovky Historie pacienta
Obrazovky Historie pacienta umožňují lékaři:
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•

Vytvořit nový přístupový kód.

•

Odstranit aktuální záznam pacienta.

•

Spustit nový záznam pacienta.

•

Zobrazit záznam pacienta.

•

Exportovat historii.

•

Zobrazit graf obrazové plochy rány.

•

Analyzovat snímky rány.

Obrazovka Zadejte přístupový kód
Zadejte přístupový kód

(Max. 4 znaky)

****

Vytvořit

Zrušit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

OK

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Historie
pacienta

OK

Vytvořit

Zrušit

Na Základní obrazovce lékaře
stiskněte tlačítko Léčba, pak OK,
následně Historie pacienta pro přístup na
obrazovku Zadejte přístupový kód.
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na další
obrazovku.
Stisknutím tohoto tlačítka vytvoříte nový
přístupový kód.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
obrazovku Léčba.
Tato ikona se objeví na informační liště
o stavu léčby a v oblasti displeje, jakmile
je aktivní záznam pacienta.

Pro bezpečnostní účely:
•

Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ umožňuje naráz
záznam pouze jednoho pacienta. Pokud je zadán nový
přístupový kód, aktuální přístupový kód je přepsán
a veškerá s ním spojená historie pacienta je odstraněna.
Veškeré informace budou automaticky odstraněny,
jakmile se jednotka vrátí společnosti KCI.

Zadejte přístupový kód

(Max. 4 znaky)

****

Vytvořit

•

Pokud je aktuální přístupový kód zadán nesprávně,
přístup na obrazovku Historie pacienta bude odmítnut
a automaticky se vrátíte na obrazovku Léčba.

•

Pokud zadáte nesprávný přístupový kód 10x, systém se
uzamkne. Obraťte se na místního zástupce společnosti KCI.

Zrušit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

Vytvoření nového přístupového kódu:
Vytvořit

OK
OK

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

1. Stiskněte tlačítko Vytvořit.
2. Zadejte svůj čtyřmístný numerický
přístupový kód pomocí čísel na
obrazovce a pak stiskněte OK.
3. Znovu zadejte svůj čtyřmístný
numerický přístupový kód.

OK

4. Nový přístupový kód ustanovte
stisknutím OK a poté přejděte na
obrazovku Změňte ID pacienta.
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Obrazovka Změňte ID pacienta
Pokud není vytvořeno speciální ID, automaticky se z data
a času vygeneruje unikátní ID.
Změňte ID pacienta

Konec

(K volbě kláves použijte pero)
4567060905165844_

1

2

3

4

Q W E
CAP

A

S
Z

D
X

6
T

F
C

V

2. Po zadání nového ID pacienta nebo
pokud jste již připraveni přejít na
obrazovku Historie pacienta, stiskněte OK.

OK

5
R

1. V případě potřeby zadejte na klávesnici nové ID pacienta.

7
Y

8
U

9
I

G H

J

B

N M

0 <O

K

P

L
,

.

OK

3. Stisknutím tlačítka Konec přejdete na
obrazovku Potvrďte.

Konec

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Stisknutím tohoto tlačítka vložíte mezeru.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte zpět
nebo odstraníte zápis.

<-

Pokud nejsou provedeny žádné změny,
použije se jako ID pacienta automaticky
vygenerované číslo.

Obrazovka Historie pacienta
Historie pacienta

Konec

Zobrazit
historii

Odstranit
historii

Export historie

Zobrazit
graf

Nastavit alarm

Zobrazování

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Historie
pacienta

Zobrazit
historii

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte historii
pacienta a přidáte poznámky (až 30 znaků).

Odstranit
historii

Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte
soubor Historie pacienta.

Export historie

Zobrazit
graf

Nastavit alarm

Zobrazování
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Na Základní obrazovce lékaře
stiskněte tlačítko Léčba, pak OK,
následně Historie pacienta, poté zadejte
nebo vytvořte přístupový kód a stiskněte OK
pro přístup na obrazovku Historie pacienta.

Stisknutím tohoto tlačítka exportujete
soubory Historie pacienta a Historie léčby.
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte grafické
znázornění měřené plochy rány v čase.
Stisknutím tohoto tlačítka upravíte
nastavení alarmu úniku tekutin.
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte
a provedete analýzu zobrazení rány.

Obrazovka Zobrazit historii
Historie pacienta

+
Přidat
poznámku

_

Konec

Datum
Čas
18 Dec 2009 23:42:30

Událost
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

Zobrazit
historii

Na obrazovce Historie pacienta se zobrazí
krátké poznámky (až 30 znaků) přidané
lékařem a/nebo zdravotnickým personálem.
V případě nového souboru Historie pacienta
bude tato obrazovka prázdná.

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Obrazovka Přidat poznámku do historie
Přidat poznámku do historie

Konec

(K volbě kláves použijte pero)
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Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně Historie
pacienta, poté zadejte nebo vytvořte
přístupový kód a stiskněte OK a nakonec
stiskněte tlačítko Zobrazit historii pro
přístup na obrazovku Historie pacienta.
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Přidat
pozn.

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně Historie
pacienta, poté zadejte nebo vytvořte
přístupový kód a stiskněte OK, pak Zobrazit
historii a nakonec stiskněte Přidat pozn.
na obrazovce Historie pacienta pro otevření
obrazovky Přidat poznámku do historie.

Pro zadání poznámky (až 30 znaků) použijte klávesy na
obrazovce.
Zadané poznámky se zobrazí v oblasti
okna nad klávesami.
Přidat
pozn.

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte novou
poznámku a vrátíte se na obrazovku
Historie pacienta.
Stisknutím tohoto tlačítka vložíte mezeru.

<Konec

Obrazovka Odstranit historii
Odstranit
historii

Odstranit historii
Pozor!
Chcete-li odstranit historii aktuálního pacienta,
stiskněte „Odstranit“. Odstraněné údaje nelze obnovit.
Stiskněte „Zrušit“ pro zrušení operace odstranění historie.
Zrušit

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte zpět
nebo odstraníte zápis.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
obrazovku Historie pacienta.

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně
Historie pacienta, poté zadejte nebo
vytvořte přístupový kód a stiskněte OK,
pak stiskněte tlačítko Odstranit historii pro
přístup na obrazovku Odstranit historii.

Odstranit

Odstraněnou historii nelze obnovit.
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Odstranit

Stisknutím a podržením tlačítka Odstranit
po dobu 2 sekund odstraníte záznamy
Historie pacienta. Po odstranění záznamů
Historie pacienta se obrazovka vrátí na
obrazovku Léčba.
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Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
obrazovku Historie pacienta bez odstranění
souboru Historie pacienta.

Zrušit

Veškeré informace budou automaticky odstraněny,
jakmile se jednotka vrátí společnosti KCI.
Obrazovka Export historie pacienta
Export historie pacienta

Export historie pacienta

Konec

Konec

Export do
paměťové karty

Export do USB

Export do USB

Export do IR

Údaje jsou exportovány s přiřazeným názvem souboru.

Export do
paměťové karty

Údaje jsou exportovány s přiřazeným názvem souboru.

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Pokud jednotka má
infračervený port

Pokud jednotka nemá
infračervený port
Export historie

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně Historie
pacienta, poté zadejte nebo vytvořte
přístupový kód a stiskněte OK a nakonec
stiskněte Export historie pro přístup na
obrazovku Export historie pacienta.

Exportovaná Historie pacienta zahrnuje složky Historie léčby
a Historie pacienta a všechny snímky ran aktuálního pacienta.
Soubory snímků jsou exportovány
s názvy souborů vytvořenými během
procesu snímání.
Soubory budou vyexportovány na
paměťovou kartu, zařízení USB nebo
infračervený port (pokud je součástí
jednotky).
Export do
paměťové karty

Export do USB

Export do IR

Tlačítko pro přechod na obrazovku
Přenos do paměťové karty.
Tlačítko pro přechod na obrazovku
Přenos do USB.
Tlačítko pro přechod na obrazovku IR přenos.

USB datový port
Infračervený datový port (pokud je k dispozici)
Slot paměťové karty
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Porty pro připojení slouží pouze pro
potřeby lékaře.
Obrazovka Přenos do paměťové karty
Přístup ke slotu paměťové karty je omezen
pouze na pověřeného lékaře.

1. Paměťovou kartu vložte do slotu paměťové karty
v léčebné jednotce INFOV.A.C.™. Slyšitelné cvaknutí
udává, že karta je vložena správně.
Export do
paměťové karty

Přenos do paměťové karty
Vložte paměťovou kartu do slotu na paměťovou kartu
umístěného v přední části léčebné jednotky InfoV.A.C.®,
poté zvolte „Další“

Zrušit

Další

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Další

2. Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně
Historie pacienta, poté zadejte nebo
vytvořte přístupový kód a stiskněte
OK, pak stiskněte tlačítko Export
historie a nakonec stiskněte Export
do paměťové karty pro přístup na
obrazovku Přenos do paměťové karty.
3. Pokračujte tlačítkem Další.

Ukazatel průběhu na obrazovce bude indikovat stav přenosu.
OK

4. Po dokončení přenosu stiskněte OK
pro pokračování.

Pokud se po vložení paměťové karty do slotu paměťové
karty objeví obrazovka Chyba přenosu do paměťové karty,
soubory nelze přenést.
Možné důvody pro chybu přenosu:
•

Karta není vložena správně.

•

Nesprávný formát karty.

•

V systému nejsou žádné snímky.
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Obrazovka Přenos do USB
Použití USB portu je omezeno pouze na
pověřeného lékaře. Zařízení USB by měla
být připojena přímo a k léčebné jednotce
INFOV.A.C.™ by měla být připojena pouze
USB velkokapacitního paměťového
zařízení bez napájení. Disky napájené
baterií nebo ze sítě, počítačové vybavení,
jiná zařízení nebo prodlužovací kabely USB
nesmí být k tomuto zařízení připojeny.
1. Zasuňte zařízení USB do portu USB léčebné
jednotky INFOV.A.C.™.
Přenos do USB

Export do USB

Vložte USB paměťovou jednotku do USB portu
umístěného v přední části léčebné jednotky InfoV.A.C.®
a zvolte „Další“.
Poznámka: k USB portu připojujte pouze paměťová zařízení
schválená společností KCI.

Zrušit

Další

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Další

2. Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně
Historie pacienta, poté zadejte nebo
vytvořte přístupový kód a stiskněte OK,
pak stiskněte tlačítko Export historie
a nakonec stiskněte Export do USB pro
přístup na obrazovku Přenos od USB.
3. Pokračujte tlačítkem Další.

Ukazatel průběhu na obrazovce bude indikovat stav přenosu.

OK

4. Po dokončení přenosu stiskněte OK pro
pokračování.

Pokud se po vložení zařízení USB do portu USB objeví
obrazovka Chyba přenosu do USB, soubory nelze přenést.
Možné důvody pro chybu přenosu:

34

•

Zařízení USB není vloženo správně.

•

Je připojen nesprávný typ zařízení.

Obrazovka IR přenos
Infračervený datový port je omezen pouze
na pověřeného lékaře.

IR přenos
Otevřete dvířka datového připojení na léčebné jednotce
InfoV.A.C.®, umístěte IR zařízení před IR okénko
a zvolte „Další“.

Zrušit

Na některých jednotkách nemusí být tento
port k dispozici. Alternativní metody pro
přenosu dat naleznete v části Exportovat
historii pacienta.

Další

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Export do IR

1.

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně
Historie pacienta, poté zadejte nebo
vytvořte přístupový kód a stiskněte OK,
pak stiskněte tlačítko Export historie
a nakonec stiskněte Export do IR pro
přístup na obrazovku Infračervený přenos.

2. Otevřete datová dvířka a do čelní části léčebné
jednotky INFOV.A.C.™ umístěte infračervené zařízení.
3. Zacilte infračervený datový port přenosového zařízení
na datový port léčebné jednotky INFOV.A.C.™.
4. Pokračujte tlačítkem Další.

Další

Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ se pokusí
navázat spojení s přenosovým zařízením,
a jakmile je spojení navázáno, spustí se
přenos.
Ukazatel průběhu na obrazovce bude indikovat stav přenosu.
OK

5. Po dokončení přenosu stiskněte OK pro
pokračování.

Pokud se zobrazí obrazovka Chyba IR přenosu, léčebná jednotka
INFOV.A.C.™ nedetekovala infračervené zařízení nebo zařízení
není kompatibilní. Soubory nelze přenést.
Možné důvody pro chybu přenosu:
•

Infračervené přenosové zařízení není vyrovnáno s infračerveným datovým
portem INFOV.A.C.™.

•

Infračervený port infračerveného přenosového zařízení není aktivní nebo
není nastaven na režim příjmu.

•

Čočky infračerveného zařízení jsou poškozené nebo zamlžené.
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Obrazovka Graf
Graf

Měřená obrazová plocha

Konec

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně
Historie pacienta, poté zadejte nebo
vytvořte přístupový kód a stiskněte OK,
pak stiskněte tlačítko Zobrazit graf pro
přístup na obrazovku Graf.

Zobrazit
graf

Plocha (cm2)

218.0
163.5
109.0
54.5
0.0

10
Pro 2009

Čas (dny)

30
Pro 2009

Graf zobrazuje znázornění obrazové plochy rány v čase.

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Graf nelze vytvořit, pokud byl soubor
Historie pacienta odstraněn.
Graf nelze vytvořit, pokud již dříve
nebyla uložena měření obrazové plochy
do protokolu historie pacienta. Graf lze
zkonstruovat na základě nejméně dvou
měření v různých dnech (obrazová plocha
vůči času).

Obrazovka Vyberte prahovou hodnotu alarmu úniku tekutin
Před provedením změn v tomto nastavení
Vyberte prahovou hodnotu
Zrušit
si prostudujte lékařem předepsanou léčbu.
alarmu úniku tekutin
Vysoká
Upozorňujeme, že výchozí
hodnotou je Vysoká

+
_

Nastavit alarm

OK

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

+

_

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně
Historie pacienta, poté zadejte nebo
vytvořte přístupový kód a stiskněte OK,
pak stiskněte tlačítko Nastavit alarm pro
přístup na obrazovku Vyberte prahovou
hodnotu alarmu úniku tekutin.
Pomocí tlačítek + a - vyberte úroveň
požadovaného nastavení alarmu.

Prahová hodnota alarmu úniku tekutin
je ve výchozím nastavení nastavena
na Vysoká Alarm (2 litry za minutu),
tato obrazovka umožňuje prahovou
hodnotu v případě potřeby změnit
na Nízká (1 litr za minutu).
OK
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Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte
nastavení alarmu.

Analýza snímku rány
Funkce snímání rány napomáhá zaznamenat progresi léčby.
Funkce obrazové plochy rány a výpočet objemu nejsou
určeny k přesným měření a nejsou určeny pro použití
v diagnostice a k léčbě ran.
Mezi příslušenství potřebné pro využití této funkce patří:
•

Digitální fotoaparát, který používá karty SD/MMC. Maximální velikost
karty SD/MMC, kterou lze použít pro načtení snímků do léčebné jednotky
INFOV.A.C.™, je 2 GB. Jednotka nenahraje snímky při použití karty SD/MMC
větší než 2 GB. Před odesláním snímků do léčebné jednotky INFOV.A.C.™
zkontrolujte velikost karty SD/MMC.
Maximální rozlišení obrazů přijímaných léčebnou jednotkou INFOV.A.C.™
je 2,2 megapixelů. Pokud používáte fotoaparát s vyšším rozlišením, musíte
upravit rozlišení snímku na fotoaparátu tak, aby bylo nastaveno na hodnotu
2,2 megapixelů nebo nižší. Podrobné informace naleznete v návodu k použití
fotoaparátu.

•

Karty SD/MMC.

•

Line Does
Referenční kalibrační čtverec. Die
Nalézá
se Not
na Print
pravítku v balení krytí V.A.C.®.
Pink line indicates removable adhesive label.
Pomocí tohoto kalibračního
čtverce provádí léčebná jednotka INFOV.A.C.™
měření rány.

Kalibrační
čtverec
L

•

W

D

L

W

D

Stylus. Nachází se uvnitř datových dvířek (viz část Léčebná jednotka
INFOV.A.C.™ - Identifikace dílů). Stylus je potřeba pro obrysování.

Pro optimální fungování analýzy snímku rány se doporučuje:
•

Sterilní kalibrační čtverec by měl být umístěn do stejného místa v ráně při
každém pořizování snímku.

•

Všechny snímky je třeba pořídit přímo nad ránou.

•

Rána a kalibrační čtverec by měly vyplňovat co největší plochu snímku.

•

Snímek by měl být pořízen za dobrých světelných podmínek.

•

Snímky musí být převzaty přímo z fotoaparátu, nikoli přeneseny nebo
staženy na kartu z počítače.
Použijete‑li fotoaparát, který je vybaven funkcí data
a času, usnadní vám to sledování snímků.
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Poradce při potížích:
• Kapacita paměťového média: Před nahráváním snímků do léčebné
jednotky INFOV.A.C.™ ponechávejte na paměťovém médiu co nejmenší
počet snímků. Doporučuje se, abyste před nasnímáním dalších snímků
na toto médium nahráli všechny existující fotografie z média (SD/MMC
karty nebo flash disku USB) do počítače. Pokud budete mít na médiu
příliš mnoho snímků, riskujete chybu „DSP neinicializováno“, která zmrazí
jednotku a zabraňuje ukládání snímků.
• Chyba „DSP neinicializováno“: Toto hlášení oznamuje problém
s nahráváním snímků a zabraňuje jednotce nahrát snímky do léčebné
jednotky INFOV.A.C.™. Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, přejděte na
předchozí obrazovku a resetujte jednotku vypnutím a opětovným zapnutím.
Pokud na předchozí obrazovku nelze přejít, resetujte jednotku vypnutím
a opětovným zapnutím. Poté můžete přejít na obrazovku pro nahrávání
snímků, jak je popsáno v tomto návodu (viz část Obrazovka Zobrazování).
• Během nahrávání snímků zamrzne obrazovka: Toto hlášení
oznamuje problém s nahráváním snímků do léčebné jednotky INFOV.A.C.™.
Pokud dojde k této chybě, resetujte jednotku vypnutím a opětovným
zapnutím. Poté můžete přejít na obrazovku pro nahrávání snímků, jak je
popsáno v tomto návodu (viz část Obrazovka Zobrazování).
• Vymazávání snímků z jednotky: Digitální snímky nelze z léčebné
jednotky INFOV.A.C.™ vymazat jednotlivě. Jakmile je vnitřní paměť plná
a je třeba nahrát více snímků, je třeba vyčistit historii pacienta odstraněním
záznamu a vytvořením nové historie pacienta. Doporučuje se před
odstraněním záznamu historie pacienta tento soubor vyexportovat,
aby celá historie a snímky zůstaly uloženy. Více informací o prohlížení,
odstraňování, exportu a vytváření záznamu historie pacienta naleznete
v části Obrazovky Historie pacienta tohoto návodu.
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Obrazovka Zobrazování
Zobrazování

Konec

Zobrazování

Vyberte zařízení, z něhož chcete obrázky zobrazit
VAC
paměť

Paměťová
karta

USB paměťové
zařízení

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Léčba, pak OK, následně
Historie pacienta, poté zadejte nebo
vytvořte přístupový kód a stiskněte OK,
pak stiskněte tlačítko Zobrazování pro
přístup na obrazovku Zobrazování.

Paměťová
karta

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte snímek
ze SD/MMC karty.

USB

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte snímek
ze zařízení USB.

VAC
paměť

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete
a zobrazíte snímek z vnitřní paměti léčebné
jednotky INFOV.A.C.™.
Snímky jsou získány z vnitřní paměti
nebo paměťové karty po krátkém
zpoždění. Příslušné tlačítko bude
zvýrazněno zeleným okrajem na
znamení probíhajícího procesu.

Jakmile bude léčebná jednotka INFOV.A.C.™ připravena, zobrazí se obrazovka
Vyberte soubor.
Pokud je pro záznam pacienta vybrána paměť INFOV.A.C.™,
nebudou dostupné žádné snímky a náhledy obrázků
budou černé.
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Obrazovka Vyberte soubor
Vyberte soubor

9 of 10

+

Konec

Počet dostupných souborů pro zobrazení a počet
aktuálně zobrazených souborů (např. 9 z 10) se zobrazuje
v pravém horním rohu obrazovky Vyberte soubor.

Vybrat

_

+

_

Pomocí tlačítek + a - vyberte předchozí
nebo následující snímek.

filename.jpg
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Vybrat

Jakmile je požadovaný snímek vybrán,
stiskněte tlačítko Vybrat.
Snímky otevřené z paměťové karty
nebo zařízení USB budou automaticky
nahrány do vnitřní paměti léčebné
jednotky INFOV.A.C.™.
Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte
obkreslení plochy rány.
Stisknutím tohoto tlačítka vypočítáte
plochu rány uvnitř zvýrazněného obrysu.
Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte výpočet
objemu rány.
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Kalibrace referenčního snímku
Konec

Do snímku zakreslete čtverec pro stanovení měřítka
obrazové plochy a měření objemů.
V dolní části každé obrazovky jsou
poskytnuty pokyny, které uživatele tímto
procesem provázejí
Pro zakreslení kalibračního čtverce
používejte pouze dodávaný stylus.

Stiskněte zvýrazněné tlačítko pro
obkreslení kalibračního čtverce

Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte proces
referenční kalibrace.
Dotkněte se všech rohů kalibračního čtverce. Poté, co se dotknete posledního
rohu kalibračního čtverce, spojí se značky rohů do jedné zvýrazněné linie.
1.

2.

3.

4.

Je důležité vybírat rohy buď ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček. Nesprávný sled výběru bude mít za
následek chybnou kalibraci.
V případě nutnosti spusťte proces referenční kalibrace znovu.

Obkreslení plochy rány
V dalším kroku obkreslete obrys plochy rány. Pro zahájení procesu obkreslení
plochy rány stiskněte tlačítko znázorněné na obrázku vlevo. Objeví se obrazovka
Vyberte obrazovou plochu.
Vyberte obrazovou plochu

Konec

Obrazová
plocha 1

Vyberte obrazovou plochu, kterou chcete obkreslit.

Obrazová
plocha 1
Obrazová
plocha 2

Léčebná jednotka INFOV.A.C.™
ukládá plochu a hloubku obrazové
plochy 1 pouze do protokolu pacienta.
Tento údaj v protokolu pacienta se
použije pro vytvoření grafu.

Obrazová
plocha 3

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Obrazová
plocha 2

Obrazová
plocha 3

Stisknutím tlačítka Obrazová plocha 1
obkreslíte celkový obrys plochy rány.
Veškeré obrysy a výsledky pro obrazovou
plochu 1 se zobrazí žlutě.

Stisknutím tlačítka Obrazová plocha 2
obkreslíte další plochu uvnitř rány. Veškeré
obrysy a výsledky pro obrazovou plochu
2 se zobrazí modře.

Stisknutím tlačítka Obrazová plocha 3 obkreslíte další plochu. Veškeré obrysy
a výsledky pro obrazovou plochu 3 se zobrazí růžově.
41

Po vybrání obrazové plochy se snímek zobrazí na celou
obrazovku.
Požadovanou plochu obkreslete pomocí stylusu.
•

V počátečním bodě se zobrazí žlutý čtvereček. Obrys je dokončen,
jakmile se konec žluté linie vrátí do počátečního bodu.

Pokud chcete opravit chybu, poklepejte stylusem na čtvereček
počátečního bodu. Tímto se vrátíte na předchozí obrazovku,
kde můžete vybrat plochu, kterou chcete obkreslit znovu.
Jakmile je obrys obrazové plochy rány dokončen, tlačítka se
objeví znovu.
V případě potřeby stiskněte znovu tlačítko Oblast sledování rány a nastavte
sledování dalších oblastí.

Výpočet plochy rány
Plocha = 24.67 cm2

Konec

Stisknutím tlačítka zobrazeného
nalevo vypočtete plochu rány uvnitř
zvýrazněného obrysu.
Výsledky příslušné měřené plochy se zobrazí v barvě obrysu.

Stiskněte zvýrazněné tlačítko pro
výpočet obkreslených(é) ploch(y).
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Výpočet objemu rány
Obrazovka Vyberte obrazovou plochu pro hloubku
Objem rány lze vypočítat z obkreslených ploch
Vyberte obrazovou plochu pro
Konec
a naměřené hloubky.
hloubku
Vyberte obrazovou plochu, z níž budete chtít vypočítat objem.

Obrazová
plocha 1
Obrazová
plocha 2

Pro zahájení výpočtu objemu rány stiskněte
tlačítko znázorněné na obrázku vlevo.
Objeví se obrazovka Vyberte obrazovou
plochu pro hloubku.

Obrazová
plocha 3

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Obrazová
plocha 1

Stisknutím tohoto tlačítka zadáte hloubku
obrazové plochy 1.
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™
ukládá plochu a hloubku obrazové
plochy 1 pouze do protokolu pacienta.
Tento údaj v protokolu pacienta se
použije pro vytvoření grafu.

Zadejte hloubku obrazové plochy

1.23456
cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

.

0

Obrazová
plocha 2

Stisknutím tohoto tlačítka zadáte hloubku obrazové
plochy 2.

Obrazová
plocha 3

Stisknutím tohoto tlačítka zadáte hloubku obrazové
plochy 3.

Konec

Pro zadání hloubky snímku použijte klávesy na obrazovce.
OK

Jakmile dokončíte zadání hloubky snímku,
stiskněte OK.

OK

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Plocha = 24.67 cm2 Objem = 87.37 cm3

Konec

Obrazová plocha a objem se zobrazí vlevo na obrazovce.

Konec

Stisknutím tlačítka Konec se vrátíte na
obrazovku Historie pacienta.
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Pomocné funkce lékaře
Pomocné funkce

Pomocné
funkce

Konec

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Pomocné funkce pro přístup na
obrazovku Pomocné funkce.

Jas

Na obrazovce Pomocné funkce může lékař:
Místní
nastavení

Čas/datum

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

•

Nastavit datum a čas podle aktuálního času a dne
v kalendáři.

•

Upravit místní nastavení.

•

Nastavit jas dotykového displeje uživatelského
rozhraní. Zelený srpek v dolní části tlačítka udává
úroveň jasu:
Jas

Nízká

Jas

Střední

Jas

Vysoká
Výchozí nastavení je Střední

Konec

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
Základní obrazovku lékaře.

Změna času a data
Nastavte čas/datum

Konec

Rok

Měsíc

Den

Hodina(24)

Minuta

2009

Pro

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Čas/datum

++

--

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Konec
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Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Pomocné funkce, pak Místní
nastavení pro přístup na obrazovku
Nastavte čas/datum.
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
aktuální místní čas a datum dle kalendáře.
Podržením tohoto tlačítka zrychlíte
přechod mezi dostupnými možnostmi.
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na
obrazovku Pomocné funkce.

Změna jednotek tlaku a formátu data
Místní nastavení
DD MMM RRRR

Formát
data

Konec
cm

mmHg

Jednotky

Jednotky
tlaku

Místní
nastavení

1234.5

Formát
čísel

Jazyk

Jednotky
tlaku

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte
tlačítko Pomocné funkce, pak Místní
nastavení pro přístup na obrazovku
místního nastavení.
Stisknutím tohoto tlačítka přepnete
jednotky měření: mmHg (milimetr
rtuťového sloupce) a kPa (kilopascaly).
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™
je vytvořena tak, aby zobrazovala
dvě jednotky měření, přičemž jako
výchozí jednotka je mmHg (milimetr
rtuťového sloupce). Pokud dáváte
přednost jednotce kPa (kilopascaly),
stiskněte tlačítko Jednotky tlaku
a přepněte z mmHg na kPa.

Formát
čísel

Jednotky

Jazyk

Formát
data

Stisknutím tohoto tlačítka změníte
zobrazení desetinných čísel.
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete cm
(centimetry) nebo in (palce)
Stisknutím tohoto tlačítka změníte jazykové
nastavení obrazovek.
Stisknutím tohoto tlačítka přepnete formát
data z DD/MMM/RRRR (Den-Měsíc-Rok)
na MMM/DD/RRRR (Měsíc-Den-Rok).
Výchozí nastavení jsou: mmHg,
DD/MMM/RRRR, cm a angličtina.

Konec

Stisknutím tlačítka Konec se vrátíte na
obrazovku Pomocné funkce.
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Výstrahy a alarmy
POZOR: Důležité informace o výstrahách a alarmech
Výstraha nízké priority se na dotykovém displeji zobrazí tehdy, pokud
léčebná jednotka INFOV.A.C.™ zjistí podmínku, která vyžaduje pozornost
pacienta nebo pečovatele.
Výstrahy budou doprovázeny jedním slyšitelným tónem.
Alarm střední priority se na dotykovém displeji uživatelského rozhraní
zobrazí tehdy, pokud léčebná jednotka INFOV.A.C.™ zjistí podmínku,
která vyžaduje okamžitou pozornost pacienta nebo pečovatele za
účelem kontroly, zda je aplikována předepsaná léčba.
Alarmy budou doprovázeny opakovaným slyšitelným tónem.
Pokud nelze alarm vyřešit, obraťte se na společnost KCI.
Přerušit zvuk

Stisknutím tlačítka Přerušit zvuk ztišíte slyšitelný tón na dvě minuty.
Stisknutím tlačítka pro nápovědu získáte o výstrahách a alarmech více informací.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.®
za alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo
vypnuta po dobu delší než dvě hodiny.
Toto varování platí pro všechny podmínky alarmů,
při kterých dojde k přerušení léčby.
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Upozornění na slabou baterii
Výstraha nízké priority - Tato výstraha označuje, že zbývá energie pro přibližně dvě hodiny provozu
na baterie. Tato výstraha je doprovázena jedním slyšitelným tónem.
Přerušit zvuk

Výstraha slabé baterie

Řešení výstrahy:

Slabá baterie, je nutné nabití.
Přerušit zvuk

Tento alarm lze ztišit během řešení potíží
stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

1. Připojte léčebnou jednotku do zásuvky ve zdi pomocí
napájecího zdroje INFOV.A.C.™ a dobijte baterii.
Oranžový světelný ukazatel nad přípojkou elektrické
energie bude signalizovat dobíjení jednotky.
Více informací naleznete v kapitole Dobíjení baterie
v tomto návodu.

Reset

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Reset

2. Stisknutím tlačítka Reset na této
obrazovce se vrátíte na Základní
obrazovku.
Léčba V.A.C.® pokračuje.

Alarm Velmi slabá baterie
Alarm střední priority - Tato obrazovka alarmu označuje, že zbývá přibližně 30 minut provozu na
baterie. Tento alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.

Přerušit zvuk

Kritický stav baterie
Kriticky slabá baterie; okamžitě ji nabijte.

Přerušit zvuk
Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Reset

Tento alarm lze ztišit během řešení potíží
stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
1. Připojte léčebnou jednotku do zásuvky ve zdi
pomocí napájecího zdroje INFOV.A.C.™ a dobijte
baterii. Oranžový světelný ukazatel nad přípojkou
elektrické energie bude signalizovat dobíjení
jednotky. Více informací naleznete v kapitole
Dobíjení baterie v tomto návodu.
Reset

Zap/vyp

2. Stisknutím tlačítka Reset na této
obrazovce se vrátíte na Základní
obrazovku.
3. Ujistěte se, že léčba je zapnutá kontrolou
svítícího zeleného srpku na tlačítku
Zap/vyp. Pokud léčba zapnutá není,
zapněte ji znovu tlačítkem Zap/vyp.

Léčba V.A.C.® pokračuje, ale pokud tento alarm nebude
vyřešen během jedné minuty, léčba se opět přeruší.
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Alarm Nádoba plná, Léčba přerušena
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se objeví, když je nádoba plná a je ji třeba vyměnit.
Tento alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.
Přerušit zvuk

Nádoba plná
Léčba přerušena
Stiskněte vysunutí a nádobu vyměňte, poté stiskněte „Reset“.
VAROVÁNÍ: Vyměňte krytí V.A.C.® jiným
alternativním krytím, pokud bude léčba
vypnuta na dobu delší než 2 hodiny.
Přerušit zvuk

Reset

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
1. Zjistěte, zda je nádoba plná porovnáním výšky
hladiny tekutiny se stupnicí na nádobě (viz níže).

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

2. Pokud nádoba není plná, stiskněte
tlačítko Reset.

Reset

3. Pokud je nádoba plná, vyměňte ji
a poté stiskněte tlačítko Reset pro
návrat na Základní obrazovku.

Reset

Více informací naleznete v kapitole
Výměna nádoby v tomto návodu.

Zap/vyp

4. Léčbu znovu zapněte stisknutím tlačítka
Zap/vyp na Základní obrazovce.

Značky se
stupnicemi

500ml nádoba

1000ml nádoba

VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.® za
alternativní obvaz, pokud je léčba vypnuta po dobu delší
než dvě hodiny.
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Alarm Nádoba není zasunuta
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se otevře, když není nádoba zcela vložená a/nebo
správně zajištěna. Tento alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.

Zkontrolujte, zda je nádoba na místě
Přerušit zvuk

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Přerušit zvuk

Nádoba není
zasunuta

Řešení alarmu:
1. Nádobu vyjměte stisknutím tlačítka pro
uvolnění nádoby.

Reset

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

2. Zkontrolujte nádobu a léčebnou jednotku INFOV.A.C.™,
abyste se ujistili, že mezi nádobou a přilehlými povrchy
nádoby nepřekáží žádné cizí předměty nebo smetí.
3. Ujistěte se, že v jednotce jsou přítomna obě těsnění.
Pokud těsnění chybí nebo jsou poškozena, obraťte se
na společnost KCI.
Těsnění

4. Znovu nádobu připevněte k léčebné jednotce
INFOV.A.C.™ a ujistěte se, že je nádoba zcela zasunuta
a zajištěna. Když je nádoba správně nainstalována,
ozve se kliknutí.

Reset

Zap/vyp

5. Stisknutím tlačítka Reset na této
obrazovce se vrátíte na Základní
obrazovku.
6. Léčbu znovu zapněte stisknutím
tlačítka Zap/vyp.

7. Pokud se tento alarm objevuje opakovaně, zopakujte
kroky 1 až 6 a použijte novou nádobu.
Pokud nelze alarm vyřešit, obraťte se na
společnost KCI.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte
krytí V.A.C.® za alternativní obvaz, pokud
je léčba přerušena nebo vypnuta po dobu
delší než dvě hodiny.
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Alarm úniku tekutin
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se otevře, když systém zjistí významný únik podtlaku.
Pokud alarm není vyřešen během tří minut, léčba se přeruší. Tento alarm je doprovázen jedním
slyšitelným tónem.
Přerušit zvuk

Alarm úniku tekutin
Stiskněte „?“ nebo „Seal Check™“
Seal CheckTM

Přerušit zvuk

Reset

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
1. Ujistěte se, že spojka mezi hadičkami krytí a hadicí
nádoby je správně zajištěna.
2. Ujistěte se, že je nádoba plně zasunuta. (Viz část
Alarm Nádoba není zasunuta .)
3. Tlačítkem SEAL CHECK™ aktivujte nástroj SEAL CHECK™,
který vám pomůže odhalit úniky v krytí. Více informací
o použití nástroje SEAL CHECK™ naleznete v kapitole
Nalezení úniku pomocí nástroje SEAL CHECK™
v tomto návodu.

Pacient má k nástroji SEAL CHECK™ přístup pouze na
obrazovce Alarm úniku tekutin.
4. Informace o použití dodatečné roušky V.A.C.® k utěsnění oblasti úniku
naleznete v instrukcích pro aplikaci krytí, které jsou poskytovány spolu
s krytím V.A.C.®.
Reset

Zap/vyp

5. Po nalezení místa úniku se stisknutím tlačítka Reset na této obrazovce
vrátíte na Základní obrazovku.
6. Ujistěte se, že léčba je zapnutá kontrolou svítícího zeleného srpku
na tlačítku Zap/vyp. Pokud léčba zapnutá není, zapněte ji znovu
tlačítkem Zap/vyp.
Pokud tento alarm není vyřešen během tří minut, objeví se
Alarm úniku tekutin, Léčba přerušena a léčba se zastaví.
Postupy pro opětovné zapnutí léčby naleznete v kapitole
Alarm úniku tekutin, Léčba přerušena.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.® za
alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta
po dobu delší než dvě hodiny.
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Alarm úniku tekutin, Léčba přerušena
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se otevře, když detekovaný únik podtlaku nebyl
vyřešen a došlo k přerušení léčby. Tento alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.

Přerušit zvuk

Alarm úniku tekutin
Léčba přerušena
VAROVÁNÍ: Vyměňte krytí V.A.C.® jiným
alternativním krytím, pokud bude léčba
vypnuta na dobu delší než 2 hodiny.
Přerušit zvuk

Reset

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
Reset

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Zap/vyp

1. Stisknutím tlačítka Reset na
této obrazovce se vrátíte na
Základní obrazovku.
2. Léčbu znovu zapněte stisknutím
tlačítka Zap/vyp.

Pokud podmínky úniku nejsou vyřešeny, použijte nástroj
SEAL CHECK™ pro další řešení potíží:
Zap/vyp

Na Základní obrazovce lékaře stisknutím
tlačítka Zap/vyp otevřete obrazovku
SEAL CHECK™ na obrazovce Zahájení léčby.
nebo

Seal CheckTM

Na Základní obrazovce lékaře stiskněte tlačítko
Léčba, pak OK a následně SEAL CHECK™ pro
přístup na obrazovku SEAL CHECK™.

Pacient má k nástroji SEAL CHECK™ přístup pouze na
obrazovce Alarm úniku tekutin.
Pokud únik není vyřešen během tří minut, obrazovka
alarmu se objeví znovu a léčba se zastaví.
Pokud nelze alarm vyřešit, obraťte se na společnost KCI.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.®
za alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta
po dobu delší než dvě hodiny.
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Výstraha zablokovaného průtoku
Alarm nízké priority - Obrazovka výstrahy se otevře, pokud léčebná jednotka INFOV.A.C.™ zjistí
potenciální zablokování průtoku. Tato výstraha je doprovázena jedním slyšitelným tónem.

Výstraha zablokovaného
průtoku

Řešení výstrahy:
1. Ujistěte se obě svorky na krytí a na hadici nádoby
jsou otevřené.

Zjištěno potenciální zablokování průtoku.
Reset

2. Ujistěte se, že hadice nejsou nijak zkroucené, ohnuté
nebo blokované.

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

3. Pokud po dokončení kroku 1 a 2 zůstává Výstraha
zablokovaného průtoku aktivní, snižte léčebnou
jednotku a hadice do jedné roviny nebo pod plochu
rány. Pokud je tato výstraha snížením jednotky
vyřešena, můžete se vrátit k normálnímu použití.

Reset

4. Stisknutím tlačítka Reset na
této obrazovce se vrátíte na
Základní obrazovku.
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ bude
během této výstrahy pokračovat
v pokusech o léčbu.

52

Alarm zablokovaného průtoku, Léčba přerušena
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se otevře, když léčebná jednotka INFOV.A.C.™ zjistí,
že došlo k zablokování. Tento alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.

Přerušit zvuk

Alarm zablok. průtoku
Léčba přerušena
Jednotka může běžet, ale léčba je přerušena.
VAROVÁNÍ: Vyměňte krytí V.A.C.® jiným
alternativním krytím, pokud bude léčba
vypnuta na dobu delší než 2 hodiny.
Přerušit zvuk

Reset

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
1. Ujistěte se obě svorky na krytí a na hadici nádoby
jsou otevřené.

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

2. Ujistěte se, že hadice nejsou nijak zkroucené, ohnuté
nebo blokované.
3. Pokud po dokončení kroku 1 a 2 zůstává Alarm
zablokovaného průtoku, Léčba přerušena aktivní,
snižte léčebnou jednotku a hadice do jedné roviny
nebo pod plochu rány. Pokud je tato výstraha
snížením jednotky vyřešena, můžete se vrátit
k normálnímu použití.

Reset

4. Stisknutím tlačítka Reset na této obrazovce se vrátíte
na Základní obrazovku.

VAROVÁNÍ: Léčebná jednotka zůstane zapnutá, ale podtlak
v ráně bude pod léčebnou hodnotou.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.®
za alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo
vypnuta po dobu delší než dvě hodiny.
Pokud nelze alarm vyřešit, obraťte se na společnost KCI.
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Výstraha nízkého tlaku
Výstraha nízké priority - Tato obrazovka výstrahy se objeví, když léčebná jednotka
INFOV.A.C.™ nedosáhla nastaveného tlaku pro zvolenou léčbu. Tato výstraha je
doprovázena jedním slyšitelným tónem.
Řešení výstrahy:
Výstraha nízkého tlaku
Měřený tlak rány je pod
nastaveným tlakem.
Reset

1. Ujistěte se obě svorky na krytí a na hadici nádoby
jsou otevřené.
2. Ujistěte se, že hadice nejsou nijak zkroucené, ohnuté
nebo blokované.

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

3. Pokud po dokončení kroku 1 a 2 zůstává Výstraha
nízkého tlaku aktivní, snižte léčebnou jednotku
a hadice do jedné roviny nebo pod plochu rány.
Pokud je tato výstraha snížením jednotky vyřešena,
můžete se vrátit k normálnímu použití.
4. Stisknutím tlačítka Reset se vrátíte na
Základní obrazovku.
Léčba V.A.C.® je stále aplikována, ale s nižším tlakem,
než jaký byl vybrán.
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Alarm nízkého tlaku, Léčba přerušena
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se objeví tehdy, pokud léčebná jednotka INFOV.A.C.™
nedosáhla nastaveného tlaku pro vybranou léčbu a podtlak v ráně je pod léčebnou hodnotou. Tento
alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.

Přerušit zvuk

Alarm nízkého tlaku
Léčba přerušena
VAROVÁNÍ: Jednotka může běžet, ale léčba
je přerušena. Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušit zvuk

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Reset

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
1. Ujistěte se obě svorky na krytí a na hadici nádoby
jsou otevřené.
2. Ujistěte se, že hadice nejsou nijak zkroucené, ohnuté
nebo blokované.
3. Pokud po dokončení kroku 1 a 2 zůstává Alarm
nízkého tlaku, Léčba přerušena aktivní, může snížení
léčebné jednotky a hadice do jedné roviny nebo
pod plochu rány tento alarm vyřešit. Pokud je tato
výstraha snížením jednotky odstraněna, můžete se
vrátit k normálnímu použití.

Reset

4. Stisknutím tlačítka Reset na
této obrazovce se vrátíte na
Základní obrazovku.

VAROVÁNÍ: Léčebná jednotka zůstane zapnutá, ale podtlak
v ráně může být pod nastavenou hodnotou a potenciálně tak
zhoršovat přínos léčby.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.®
za alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta
po dobu delší než dvě hodiny.
Pokud nelze alarm vyřešit, obraťte se na společnost KCI.
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Alarm Léčba neaktivní
Alarm střední priority - Tato obrazovka se, pokud byla léčba V.A.C.® vypnutá patnáct minut
(se zapnutou jednotkou) a nepoužili jste dotykovou obrazovkou. Tento alarm je doprovázen
opakovaným slyšitelným tónem.

Přerušit zvuk

Léčba neaktivní
Stiskněte „Reset“ a léčbu znovu spusťte
Přerušit zvuk

Reset

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
Reset

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Zap/vyp

1. Stisknutím tlačítka Reset na
této obrazovce se vrátíte na
Základní obrazovku.
2. Léčbu znovu zapněte stisknutím
tlačítka Zap/vyp.
3. Pokud léčba V.A.C.® není žádoucí,
vypněte léčebnou jednotku INFOV.A.C.™
pomocí hlavního vypínače v přední
části jednotky.

VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.® za
alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta
po dobu delší než dvě hodiny.

Alarm Systémová chyba, Léčba přerušena
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se objeví v případě technické závady v léčebné
jednotce INFOV.A.C.™. Může se vyskytnout několik různých typů systémových chyb. Ve žlutém okně
alarmu se zobrazí číslo, které udává diagnostický kód technické závady. Tento alarm je doprovázen
opakovaným slyšitelným tónem.
Přerušit zvuk

Systémová chyba
Léčba přerušena
Chybový kód: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Okamžitě vraťte tuto jednotku společnosti KCI
VAROVÁNÍ: Vyměňte krytí V.A.C.® jiným
alternativním krytím, pokud bude léčba
vypnuta na dobu delší než 2 hodiny.
Reset
Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
1. Zapište si číslo chyby.
2. Vypněte jednotku a poté ji opět
pomocí hlavního vypínače v přední
části jednotky zapněte.
3. Pokud chyba přetrvá, obraťte se na společnost KCI.

VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.®
za alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo
vypnuta po dobu delší než dvě hodiny.
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Výstraha Servisní časovač - doba vypršela
Výstraha nízké priority - Tato obrazovka výstrahy se objeví tehdy, pokud léčebná jednotka INFOV.A.C.™
dosáhla svého servisního časového limitu. Po vypršení servisního časového limitu se bude tato výstraha
zobrazovat při každém spuštění jednotky. Když dosáhne parametr Zbývající dny hodnoty 0, bude se
tato výstraha pravidelně zobrazovat během léčby.
Servisní časovač – doba vypršela

1. Kontaktujte místního zástupce společnosti KCI,
aby vám poskytl kód nového servisního časovače.

Kontaktujte KCI
Počet zbývajících dnů (0)
Zadejte
kód

Řešení výstrahy:

Pokračovat

Zadejte
kód

2. Stiskněte tlačítko Zadejte kód a zadejte
kód, který jste obdrželi od společnosti KCI.

Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Alarm Vnitřní teplota
Alarm střední priority - Tato obrazovka alarmu se objeví tehdy, pokud vnitřní teplota léčebné jednotky
INFOV.A.C.™ dosáhne svého maxima. Tento alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.
Řešení alarmu:
Vnitřní teplota
Vnitřní teplota léčebné jednotky překročila
povolený limit. Přesuňte léčebnou jednotku
na chladnější místo.
Přerušit zvuk

Reset

1. Přesuňte léčebnou jednotku INFOV.A.C.™
do chladnější oblasti.
2. Stisknutím tlačítka Reset na této obrazovce se vrátíte
na Základní obrazovku.

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Léčba pokračuje i přesto, že alarm je aktivní. Obrazovka se
po třech minutách vypne, ale po dotyku se opět zaktivuje.
Dobíjení baterie se zastaví.
Pokud nelze alarm vyřešit, obraťte se na společnost KCI.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.® za
alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta po
dobu delší než dvě hodiny.
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Odchylka tlaku, Léčba přerušena
Alarm střední priority – Tato obrazovka alarmu se otevře, když tlak v ráně překročí systémové limity.
Tento alarm je doprovázen opakovaným slyšitelným tónem.

Odchylka tlaku
Léčba přerušena
Tlak rány se odchýlil nad limity
systému. Léčba byla zastavena.

Kontaktujte KCI
Přerušit zvuk

VAROVÁNÍ

Stiskněte „?“ pro získání více informací
Přerušovaná 5/2
Léčba ZAPNUTA
125 mmHg

Přerušit zvuk

Tento alarm lze na dvě minuty ztišit během
řešení potíží stisknutím tlačítka Přerušit zvuk.

Řešení alarmu:
Vypněte jednotku a poté ji opět pomocí
hlavního vypínače v přední části jednotky
zapněte.

Pokud nelze alarm vyřešit, obraťte se na společnost KCI.
VAROVÁNÍ: Podle instrukcí lékaře vyměňte krytí V.A.C.® za
alternativní obvaz, pokud je léčba přerušena nebo vypnuta
po dobu delší než dvě hodiny.
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Péče a čištění
Standardní bezpečnostní opatření
Níže jsou uvedeny denní a týdenní postupy čištění a infekční kontroly léčebné jednotky INFOV.A.C.™
dle doporučení společnosti KCI.
Vždy dodržujte bezpečnostní opatření.
Účelem standardních bezpečnostních opatření je snížení rizika přenosu
mikroorganismů ze známých i neznámých zdrojů infekce. Tato bezpečnostní
opatření lze aplikovat na všechny pacienty bez ohledu na jejich diagnózu či
předpokládaný infekční stav, a měla by se použít vždy, jakmile se očekává
kontakt s krví a všemi tělními tekutinami. Též sem patří veškerá sekrece
a exkrece (např. pot) bez ohledu na to, zda je či není viditelná krev, porušená
kůže, (tj. otevřené rány) a sliznice.

Likvidace odpadů
Všechny jednorázové položky (všechny hadičky, spojky, svorky, použité nádoby,
použitá krytí apod.) likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci
zdravotnického odpadu. Nesprávná likvidace může znamenat riziko neshody
s legislativou.

Čištění léčebné jednotky INFOV.A.C.™
Čištění a dezinfekce léčebné jednotky INFOV.A.C.™ zahrnuje omytí všech
součástí pevných povrchů. Postupujte podle předpisů zdravotnického zařízení
používaných k čištění a dezinfekci ostatních pevných povrchů odolných
lékařských elektrických zařízení. Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ musí být
vyčištěna a vydezinfikována:
•

Pokud je znečištěna během použití pacientem.

•

Alespoň jednou týdně.

•

Při změně pacienta.
Ujistěte se, že léčebná jednotka INFOV.A.C.™ je při použití
jakýchkoli tekutých čisticích prostředků jakéhokoli
charakteru vypnuta a odpojena od napájení.

Společnost KCI níže uvádí doporučení, která se týkají čištění a dezinfekce
léčebných zařízení V.A.C.®:
•

K zamezení rizika infekce a kontaktu s krví a tělními tekutinami používejte
osobní ochranné prostředky (OOP), jako např. lékařské rukavice.

•

Před dezinfekcí vyčistěte léčebnou jednotku od všech organických
materiálů (viditelné znečištění nebo tělesné sekrety).

•

Používejte kvalitní nemocniční čisticí a dezinfekční prostředky.
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•

Neponořujte léčebnou jednotku do tekutin a ani ji nemáčejte, aby nedošlo
k poškození elektroniky v zařízení.

•

V blízkosti okrajů dotykové obrazovky, těsnění nebo vypínače nepoužívejte
roztoky na bázi alkoholu, protože tyto roztoky snadnou proniknou do
obrazovky a mohou způsobit poruchu zařízení.

Čištění dotykové obrazovky
1. Tlačítkem Ochrana obrazovky na Základní obrazovce (viz část Ovládací
obrazovky režimu pacienta) aktivujte ochranu obrazovky. Ikona se
zámku se zavře a otevře se obrazovka Ochrana obrazovky.
2. Použijte měkkou, neabrazivní textilii a jemně otřete dotykový displej.
K čištění dotykové obrazovky nepoužívejte žádné kapaliny.
K čištění dotykové obrazovky nepoužívejte nadměrnou
sílu. Příliš silný tlak může dotykovou obrazovku poškodit.
3. Chcete‑li dotykovou obrazovku odemknout, stiskněte tlačítko 1 a pak 2 na
obrazovce Ochrana obrazovky pro návrat na Základní obrazovku.
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Následující dokument představuje předpisy a prohlášení výrobce týkající se
elektromagnetické kompatibility léčebné jednotky INFOV.A.C.™.
•

Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ vyžaduje zvláštní opatření, co se týče EMK,
a je nutné ji nainstalovat a zprovoznit v souladu s informacemi o EMK
uváděnými na následujících stránkách.
Používat toto zařízení mohou jen zdravotničtí profesionálové.
Stejně jako všechna lékařská zařízení i tento přístroj může
způsobovat rádiové rušení nebo narušovat provoz okolních
zařízení. Může být nezbytné přijmout opatření, která tento vliv
zmírní, například léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ přeorientovat
nebo přemístit, případně místo s jednotkou odstínit.
Emisní charakteristiky tohoto zařízení umožňují jeho
použití v průmyslových oblastech a nemocnicích (CISPR 11,
třída A). Při použití v prostředí určeném k obytným účelům
(které za normálních okolností vyžaduje CISPR 11, třídu B)
nemusí toto zařízení poskytovat adekvátní ochranu vůči
vysokofrekvenčním komunikačním službám.

•

Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení, čtečky RFID, zařízení pro
elektronický dohled (ochrana proti krádeži) a detektory kovů mohou mít
vliv na výkon léčebné jednotky INFOV.A.C.™. Držte se pokynů a doporučení
uváděných v tabulce 204 a 206.

•

Jiná lékařská zařízení nebo systémy mohou vytvářet elektromagnetické emise,
a tím narušovat funkčnost léčebné jednotky INFOV.A.C.™. Při provozu léčebné
jednotky INFOV.A.C.™, která sousedí nebo je v sestavě s jiným zařízením, je
třeba dbát zvýšené opatrnosti. Je-li umístění v sousedství nebo v sestavě
s jiným zařízením nezbytné, léčebnou jednotku INFOV.A.C.™ a jiná zařízení je
třeba zpočátku sledovat a ověřit, zda fungují normálně v konfiguraci,
v níž budou používány.

•

U elektrických kabelů, vnějších napájecích zdrojů a příslušenství, která
jsou uváděna nebo na něž se odkazuje v tomto návodu, bylo prokázáno,
že splňují zkušební požadavky obsažené v následujících tabulkách.
Je důležité dbát, aby s léčebnou jednotkou INFOV.A.C.™ byly používány
pouze kabely, napájecí zdroje a příslušenství doporučované výrobcem.
Nabízí‑li dodavatel jiného výrobce pro použití s léčebnou jednotkou
INFOV.A.C.™ kabely, vnější napájecí zdroje a příslušenství, která nejsou
uvedena nebo na něž se neodkazuje v tomto návodu, je odpovědností
tohoto dodavatele jiného výrobce zjistit, zda dané výrobky vyhovují
normám a zkouškám v následujících tabulkách.

•

Použití elektrických kabelů a příslušenství, která nejsou uváděna
v tomto návodu nebo v citovaných dokumentech, může vést k vyšším
elektromagnetickým emisím produkovaným léčebnou jednotkou
INFOV.A.C.™ nebo k nižší elektromagnetické odolnosti této jednotky.
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Tabulka 201
Předpisy a prohlášení výrobce – Elektromagnetické emise
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ by měla být používána v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zajištění, že je
léčebná jednotka INFOV.A.C.™ v takovém prostředí používána, je povinností zákazníka nebo koncového uživatele.
Test emisí

Splněná
úroveň

Elektromagnetické prostředí – předpisy

RF emise – norma CISPR 11
(norma Mezinárodního výboru pro
vysokofrekvenční rušení)
(Vyzařované emise a emise šířené vedením)

Skupina 1

Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ využívá radiofrekvenční
energii jen v rámci své vnitřní funkce. Radiofrekvenční emise
jsou tudíž velmi nízké a není pravděpodobné, že by jakkoli
narušovaly činnost okolních elektronických zařízení.

RF emise – norma CISPR 11
(norma Mezinárodního výboru
pro vysokofrekvenční rušení)
(Vyzařované emise a emise šířené vedením)

Třída A

Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ je vhodná k použití ve všech
provozech s výjimkou domácností a těch, které jsou přímo
připojeny k veřejné síti nízkého napětí zásobující budovy
užívané k bydlení.

Emise harmonického proudu
IEC 61000‑3‑2

Třída A

Kolísání napětí / Emise flikru
IEC 61000‑3‑3

Splňuje

Tabulka 202
Předpisy a prohlášení výrobce – Elektromagnetická odolnost
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ by měla být používána v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zajištění,
že je léčebná jednotka používána výhradně v takovém prostředí, je povinností zákazníka nebo koncového uživatele.
Zkouška
odolnosti

Zkušební úroveň
podle EN / IEC 60601

Povolená úroveň

Zamýšlené elektromagnetické
prostředí

Elektrostatický
výboj (ESD)

± 6 kV při kontaktu

± 8 kV při kontaktu

± 8 kV ve vzduchu

± 15 kV ve vzduchu

Podlahy by měly být dřevěné,
betonové nebo z keramických dlaždic.
Jsou‑li podlahy zakryty syntetickým
materiálem, relativní vlhkost by měla
dosahovat alespoň 30 %.

± 2 kV pro napájecí kabely

± 2 kV pro napájecí kabely
100 kHz kmitočet

IEC 61000‑4‑2
Rychlý elektrický
přechod / výboj
IEC 61000‑4‑4

Rázový impulz
IEC 61000‑4‑5
Poklesy napětí,
krátkodobé
výpadky
a proměnlivost
napětí ve vstupních
elektrických
kabelech
IEC 61000‑4‑11

Magnetické pole
síťového kmitočtu
(50/60 Hz)

± 1 kV pro vstupní /
výstupní kabely

± 1 kV pro vstupní / výstupní
kabely
100 kHz kmitočet

± 1 kV nesymetrický režim
(kabel-kabel)
± 2 kV symetrický režim
(kabel-zem)

± 1 kV nesymetrický režim
(kabel-kabel)
± 2 kV symetrický režim
(kabel-zem)

Kvalita elektrické sítě by měla
odpovídat běžnému komerčnímu
nebo nemocničnímu prostředí.

<5 % Ut (> 95% pokles
v Ut) po dobu 0,5 cyklu

Poklesy: 0 % Ut na 1 cyklus
70 % Ut na 25 cyklů při 50 Hz
nebo 30 cyklů při 60 Hz

Výrobek má zálohu ve formě vnitřní
baterie.

40 % Ut (60% pokles v Ut)
po dobu 5 cyklů
70 % Ut (30% pokles v Ut)
po dobu 25 cyklů
<5 % Ut (> 95% pokles
v Ut) po dobu 5 sekund
3 A/m

Jedna fáze: při 0°
Přerušení: 0 % Ut na
250 cyklů při 50 Hz nebo
300 cyklů při 60 Hz
30 A/m

IEC 61000‑4‑8
POZNÁMKA: Napětí rozvodu střídavého proudu před použitím zkušební úrovně.
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Kvalita elektrické sítě by měla
odpovídat běžnému komerčnímu
nebo nemocničnímu prostředí.

Pokud uživatel léčebné jednotky
INFOV.A.C.™ potřebuje pokračovat
v provozu i během výpadků
elektrického napájení, doporučuje
se napájet jednotku ze zdroje
nepřetržitého napájení nebo baterie.

Magnetická pole o napájecím
kmitočtu by měla být na úrovních
charakteristických pro typické
umístění v typickém obchodním
nebo nemocničním prostředí..

Tabulka 204
Předpisy a prohlášení výrobce – Elektromagnetická odolnost
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ by měla být používána v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zajištění,
že je léčebná jednotka v takovém prostředí používána, je povinností zákazníka nebo koncového uživatele.
Zkouška odolnosti

Zkušební úroveň podle
EN / IEC 60601

Povolená úroveň

Elektromagnetické
prostředí – předpisy
Přenosné a mobilní radiofrekvenční
komunikační zařízení by se nemělo
používat v bližší vzdálenosti od
jakékoli části léčebné jednotky
INFOV.A.C.™ včetně kabelů, než je
doporučená distanční vzdálenost
vypočítaná z rovnice platné pro
frekvenci vysílače.

RF z vedení
IEC 61000‑4‑6

Vyzařovaná RF
IEC 61000‑4‑3

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

Doporučená distanční vzdálenost
d = 1,2√P

6 Vrms v pásmech
ISM
mezi
150 kHz až 80 MHz
80 % AM při 1 kHz

d = 1,2√P

80 MHz až 800 MHz

d = 2,3√P

800 MHz až 2,5 GHz

3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz

kde P je maximální nominální
výkon vysílače ve wattech (W)
podle údajů jeho výrobce a d je
doporučená minimální distanční
vzdálenost v metrech (m).
Intenzity polí pevných
radiofrekvenčních vysílačů zjištěné
elektromagnetickým průzkumem
lokalitya by měly být nižší než
povolená úroveň v každém
z frekvenčních pásemb.
K rušení může docházet v blízkosti
zařízení označeného tímto
symbolem:

POZNÁMKA 1: U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.
POZNÁMKA 2: Tyto předpisy nemusí platit za všech okolností. Šíření elektromagnetického vlnění záleží na absorpci
a odrazivosti předmětů, budov a lidí.
a

b

Intenzity polí pevných vysílačů, například základnových stanic rádiových (mobilních/ bezdrátových) telefonů
a pozemních mobilních radiostanic, amatérských vysílaček, rádiového vysílání na AM a FM frekvencích a televizního
vysílání, teoreticky nelze předem přesně stanovit. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vzhledem k přítomnosti
pevných vysílačů rádiových frekvencí je třeba zvážit elektromagnetický průzkum lokality. Přesahuje‑li naměřená intenzita
pole v místě, kde je léčebná jednotka INFOV.A.C.™ používána, příslušnou povolenou radiofrekvenční úroveň, je nutné
ověřit, zda jednotka funguje normálně. Vykazuje‑li při provozu odchylky, může být nezbytné provést příslušná opatření,
například změnit orientaci nebo umístění léčebné jednotky INFOV.A.C.™.
Ve frekvenčním pásmu od 150 kHz do 80 MHz by intenzita polí měla být nižší než 3 V/m.

Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení jako kabely antény a externí antény)
nepoužívejte blíže k žádné části léčebné jednotky INFOV.A.C.™ včetně kabelů specifikovaných výrobcem než 30 cm
(12 palců). V opačném případě může dojít ke snížení výkonu zařízení. Přesnějším postupem je stanovení minimální
doporučované separační vzdálenosti z rovnice platné pro frekvenci vysílače.
POZNÁMKA: Toto zařízení prošlo testy a splňuje limity pro zdravotnické prostředky dle normy IEC 60601-1-2: 2014,
4. vydání. Tyto limity a zkušební úrovně zajišťují rozumnou bezpečnost proti elektromagnetickému rušení při použití
prostředku v typickém nemocničním prostředí.
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Tabulka 206
Doporučená distanční vzdálenost mezi přenosným a mobilním radiofrekvenčním komunikačním zařízením a léčebnou
jednotkou INFOV.A.C.™
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™ je určena k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž je vyzařované radiofrekvenční rušení
kontrolováno. Zákazník nebo koncový uživatel léčebné jednotky INFOV.A.C.™ může omezit elektromagnetické rušení tak, že mezi
přenosným a mobilním radiofrekvenčním komunikačním zařízením (vysílačem) a jednotkou dodrží minimální distanční vzdálenost
v souladu s následujícími doporučeními na základě maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Jmenovitý maximální výstupní
výkon vysílače ve wattech (W)

Distanční vzdálenost podle frekvence vysílače v metrech (m)
150 kHz až 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz až 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz až 2,5 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

U vysílačů se jmenovitým maximálním výstupním výkonem, jenž není uveden výše, lze doporučenou distanční
vzdálenost d v metrech (m) odhadnout na základě rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je jmenovitý maximální
výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů jeho výrobce.
POZNÁMKA 1: U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí distanční vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2: Tyto předpisy nemusí platit za všech okolností. Šíření elektromagnetického vlnění záleží na absorpci
a odrazivosti od povrchů, předmětů a osob.

Dodávané napájecí zdroje
Číslo dílu

Popis

Výrobce

Max. délka

M6266106

Napájecí zdroj

Astec Power nebo ICC

3,05 m

M4268882

Elec / Con‑US Cordset - INFOV.A.C.™
(el. kabely určené pro USA)

Electri-Cord Mfg. Co.

2,03 m

M4268883

Elec / Con-Australia Cordset - INFOV.A.C.™
(el. kabely určené pro Austrálii)

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268880

Elec / Con‑UK Cordset - INFOV.A.C.™
(el. kabely určené pro Velkou Británii)

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268881

Elec / Con‑EU Cordset - INFOV.A.C.™
(el. kabely určené pro EU)

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

4103864

Cord, INFOV.A.C.™ China Power
(napájecí kabel určený pro Čínu)

Electri-Cord Mfg. Co.

2,51 m

4103847

Cord, INFOV.A.C.™ India Power
(napájecí kabel určený pro Indii)

Electri-Cord Mfg. Co.

2,54 m

4103887

Cord, Power, Brazil (napájecí kabel
určený pro Brazílii)

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

350084

Cord, V.A.C.ULTA™ AC Power (napájecí kabel, stř.)

Různí

2,0 m

350753

Cord, V.A.C.ULTA™ Power UK (napájecí kabel
určený pro Velkou Británii)

Různí

2,0 m

360074

Cord, V.A.C.VIA™ Power, EU (napájecí kabel
určený pro EU)

Různí

2,05 m

360076

Cord, V.A.C.VIA™ Power, AU/NZ (napájecí kabel
určený pro Austrálii/Nový Zéland)

Různí

2,05 m

414655

Assy, Power Cord - ACTIV.A.C.™ Japan
(napájecí kabel určený pro Japonsko)

Různí

0,91 m - 2,44 m
(1,0 m preferováno)

415568

KR Cordset (sada kabelů KR)

Consolidated Electronics

2,05 m

Použití elektrických kabelů a příslušenství, které nejsou
uváděny v dodávaném návodu k použití nebo v citovaných
dokumentech, může vést k vyšším elektromagnetickým emisím
produkovaným léčebnou jednotkou INFOV.A.C.™ nebo k nižší
elektromagnetické odolnosti léčebné jednotky INFOV.A.C.™.
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Specifikace
Specifikace mohou být upraveny bez předchozího oznámení.
Klasifikace
Toto zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti směsi hořlavých anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným.
Léčebná jednotka INFOV.A.C.™
Trvalý provoz
Zařízení typu B
Třída I nebo interní napájení
Napájecí zdroj
Zařízení třídy I
Normální zařízení
Léčebná jednotka INFOV.A.C.
Rozměry........................................................................................................................................23 cm X 22 cm X 17,5 cm (9,05“ X 8,6“ X 6,8“)
Hmotnost............................................................................................................................................................................................... 2,89 kg (6,37 lb)
Data týkající se elektrického systému (napájecí zdroj)
Napětí ..........................................................................................................................................................................................................100 - 240 VAC
Kmitočet ......................................................................................................................................................................................................50 Hz - 60 Hz
Výkon ........................................................................................................................................................................................................................... 60 W
Podmínky prostředí
Teplotní rozsah pro skladování/přepravu.................................................................................................. -10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F)
Rozsah provozní teploty.................................................................................................................................... +10 °C až +30 °C (50 °F až 86 °F)
Rozsah relativní vlhkosti.............................................................................................................................................10 až 85 %, nekondenzující
Rozsah barometrického tlaku ........................................................................................................................................................700 až 1060 hPa
Jednorázové komponenty léčebného systému V.A.C.® jsou zmíněny v Aplikovaných součástech v normě IEC 60601‑1, třetí vydání.
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Vysvětlení použitých symbolů
Varování nebo výstraha před možným nebezpečím pro systém, pacienta nebo obsluhu.

Důležité provozní informace

!

Upozornění: Prostudujte doprovodnou dokumentaci

Riziko zakopnutí

Tímto tlačítkem zařízení zapnete nebo vypnete. Toto tlačítko se rozsvítí,
jakmile je zařízení zapnuto.

Tímto tlačítkem uvolníte nádobu. Toto tlačítko se rozsvítí, jakmile je nádoba plná
a je třeba ji vyměnit.

Tento produkt je určen k samostatné likvidaci na odpovídajícím vyhrazeném místě.
Nelikvidujte jako domovní odpad.

Prostudujte si návod k použití

Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii

Výrobce

SN
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Sériové číslo

0

Ochrana před vniknutím

Skladujte v suchu

Aplikovaná součást typu B

Katalogové číslo

Zákaz koupání a sprchování

Teplotní limity

POZOR: Federální zákony USA omezují prodej/pronájem tohoto zařízení na
objednávku lékaře.

Kontaktní informace pro zákazníky
S dotazy týkajícími se tohoto produktu, spotřebního materiálu, údržby nebo informací o dalších
produktech a službách společnosti KCI se obraťte na společnost KCI nebo na autorizovaného
zástupce společnosti KCI, případně:
V USA volejte na číslo 1‑800‑275‑4524 nebo navštivte
webovou stránku www.acelity.com.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Mimo USA navštivte webovou stránku www.kci-medical.com.
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Vyrobeno pro:
KCI USA, Inc.
12930 IH10 West
San Antonio, Texas 78249 USA
www.acelity.com

KCI Manufacturing Unlimited Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com

Všechny zde uvedené obchodní známky jsou vlastnictvím společnosti KCI Licensing, Inc.,
jejích poboček a/nebo jí licencovaných subjektů.
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