INFOV.A.C.™

TERAPISYSTEM

BRUGERVEJLEDNING

Rx Only

ADVARSEL: Der følger vigtig sikkerhedsinformation med dette udstyr

Indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og
andre sikkerhedsoplysninger findes på V.A.C.® Terapisystemets
sikkerhedsinformationsark. Dette informationsark følger med terapienheden
og findes også i æskerne til V.A.C.® Forbindinger. Læs brugervejledningen til
V.A.C.® Terapisystem og sikkerhedsinformationsarket inden brug af V.A.C.® Terapi.
Hvis du har spørgsmål, eller hvis informationsarket mangler, skal du straks
kontakte den lokale repræsentant for KCI.
Yderligere produktinformation kan findes på www.acelity.com (USA) eller
www.kci-medical.com (uden for USA).
Ligesom med alt andet ordineret medicinsk udstyr kan det føre til
dårlig produktydelse og potentielt alvorlige skader eller dødsfald,
hvis produktvejledningen ikke følges, eller hvis indstillingerne
justeres og behandlingerne udføres uden udtrykkelig vejledning
og/eller overvågning fra uddannet klinisk plejepersonale. Kontakt
en læge vedrørende medicinske spørgsmål. I nødstilfælde skal du
straks kontakte alarmcentralen eller skadestuen.
FORSIGTIG: I henhold til amerikansk USA lovgivning må dette
udstyr kun sælges/lejes af eller på ordination fra en læge.

FRASKRIVELSE AF GARANTI OG BEGRÆNSNING AF RETSMIDDEL
HERMED FRASKRIVER KCI ALLE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
PÅ KCI-PRODUKTER BESKREVET I DENNE PUBLIKATION. ENHVER SKRIFTLIG
GARANTI FRA KCI SKAL VÆRE KLART ANGIVET I DENNE PUBLIKATION
ELLER INKLUDERET MED PRODUKTET. KCI HÆFTER UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER
DRIFTSMÆSSIGE FØLGESKADER OG UDGIFTER, HERUNDER SKADER PÅ
PERSONER ELLER EJENDOM, DER HELT ELLER DELVIS SKYLDES ANVENDELSE
AF PRODUKTET UD OVER DEM, FOR HVILKE FRASKRIVELSE AF GARANTI ELLER
ANSVAR UDTRYKKELIGT ER FORBUDT IFØLGE LOVEN. INGEN PERSON
HAR BEMYNDIGELSE TIL AT BINDE KCI TIL NOGEN ANGIVELSE ELLER
GARANTI UNDTAGEN DE DER ER ANGIVET SPECIFIKT I DETTE DOKUMENT.
Beskrivelser eller specifikationer i trykt materiale fra KCI, inklusive denne
publikation, har udelukkende til formål at beskrive produktet generelt på
fremstillingstidspunktet og udgør ikke i sig selv nogen udtrykkelig garanti,
undtagen hvad der er anført skriftligt i den begrænsede garanti i denne
brugervejledning. Al information i denne publikation gives med forbehold for
ændringer til enhver tid. Kontakt KCI for opdateringer.
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Advarsler og vigtig information til brugerne
For at sikre, at produkter fra KCI fungerer korrekt, anbefaler KCI, at de følgende
betingelser overholdes. Manglende overholdelse af disse betingelser vil
ugyldiggøre alle gældende garantier.
•

Dette produkt må kun benyttes i overensstemmelse med denne vejledning
og de relevante produktoplysninger.

•

Montering, betjening, udbygning, genjustering, modifikation, teknisk vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalificeret personale, der er godkendt
af KCI. På anmodning vil KCI udlevere relevante kredsløbsdiagrammer, lister over
komponenter osv., der skal bruges til reparation, til dette godkendte personale.

•

Sørg for, at de elektriske installationer i lokalet overholder gældende
nationale standarder for elektriske forbindelser. For at undgå risikoen for
elektrisk stød skal dette produkt være tilsluttet til en jordet stikkontakt.

•

Betjen ikke dette produkt, hvis det har et beskadiget strømkabel,
en beskadiget strømforsyning eller et beskadiget stik. Kontakt KCI, hvis
disse komponenter er slidte eller beskadigede.

•

Pas på ikke at tabe eller isætte genstande i nogen af dette produkts
åbninger eller slanger.

•

Dette produkt eller dets komponenter må ikke tilsluttes til udstyr, der ikke
er godkendt af KCI.

•

Brug kun V.A.C.® Forbindinger og engangsmaterialer sammen med dette produkt.

•

Hold dette produkt væk fra opvarmede overflader.

•

Selv om dette produkt er i overensstemmelse med hensigten i standarden
IEC 60601‑1‑2 med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, kan alt
elektrisk udstyr generere interferens. Frakobl udstyret, og kontakt KCI, hvis
der er mistanke om interferens.

•

Undgå at spilde væsker på nogen del af dette produkt.
Resterende væske på de elektroniske betjeningsanordninger kan
forårsage korrosion, der kan medføre, at de elektroniske komponenter ikke længere fungerer. Komponentfejl kan forårsage
fejlfunktion, hvilket kan medføre potentielle risici for patient og
personale. Hvis der spildes væske, skal enheden straks frakobles
strømforsyningen og rengøres med en absorberende klud. Sørg
for, at der ikke er fugt i eller i nærheden af strømtilslutningen og
strømforsyningens komponenter, før strømmen tilsluttes igen.
Kontakt KCI, hvis produktet ikke fungerer korrekt.

•

Brug ikke dette produkt under bad/brusebad eller i situationer, hvor det
kan falde eller trækkes ned i et badekar, en brusekabine eller en vask.

•

Ræk ikke ud efter et produkt, der er faldet i vandet. Tag straks ledningen
ud af stikket, hvis enheden er tilsluttet til en elektrisk strømkilde. Frakobl
enheden fra forbindingen, og kontakt KCI.
Undlad at bruge produktet i nærheden af en brandfarlig anæstesiblanding
med luft, ilt eller dinitrogenoxid eller i et iltberiget miljø.
Medbring ikke dette produkt i et MR-miljø. Dette produkt er Ikke MR-sikkert.

•
•
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Bemærk
Dette produkt er blevet konfigureret af producenten, så det overholder de specifikke spændingskrav.
Se produktinformationsmærkaten for oplysninger om den specifikke spænding.

Introduktion
V.A.C.® Terapi (Vacuum Assisted Closure®) er et system, som anvender kontrolleret, kontinuerligt
eller intermitterende undertryk (vakuum) til at skabe et miljø, der fremmer sårheling med
sekundær eller tertiær (forsinket primær) heling ved at:
• forberede sårbunden til lukning
• reducere ødem
• fremme granulationsvævsdannelse og perfusion
• fjerne ekssudat og infektiøst materiale
INFOV.A.C.™ Terapisystemet leverer Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
og Therapeutic Regulated Acute Care® (SENSAT.R.A.C.™) til brug med en lang
række kroniske og akutte sårtyper. Denne avancerede sårhelingsteknologi kan
sammen med mikroprocessorstyrede terapienheder og førsteklasses teknisk
støtte let integreres i lægens sårhelingspraksis, hvilket er med til at optimere
patientbehandlingen og styre omkostningerne.

Beskyttelse imod farer
Alle engangsartikler (alle slanger, koblinger, klemmer, brugte beholdere,
brugte forbindinger osv.) skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser
om bortskaffelse af medicinsk affald.
Følg standardforholdsreglerne ved håndtering af legemsvæsker og affald.
Alle dele skal bortskaffes korrekt i henhold til institutionens procedurer og
lokal lovgivning.
INFOV.A.C.™ Terapienheden og strømforsyningen skal returneres til KCI med
henblik på bortskaffelse efter endt levetid.
Brug kun den strømforsyning, der følger med INFOV.A.C.™
Terapienheden, til drift af udstyret eller genopladning af
batteriet. Hvis der benyttes en anden strømforsyning, kan det
beskadige INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Batteriet i INFOV.A.C.™ Terapienheden er ikke en del, som kan
serviceres af brugeren. Ved mistanke om batteriproblemer skal
systemet returneres til KCI med henblik på service.
Strømkabler og slanger kan medføre fare for at snuble.
Sørg for, at alle kabler og slanger holdes væk fra områder,
hvor folk kan snuble i dem.
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Fastgørelse af INFOV.A.C.™ Terapienheden til andet udstyr
INFOV.A.C.™ Terapienheden kan fastgøres til en hospitalssengs fodgærde,
de fleste kørestole eller til et dropstativ (se Klargøring til brug afsnit).
Den kan om ønsket placeres på en fast, plan flade, hvor den ikke er i vejen.
Sørg for, at enheden placeres under sårhøjden og på et sted, hvor kabler
og slanger ikke kan blive revet med af forbipasserende genstande.
INFOV.A.C.™ Terapienheden er ikke beregnet til at
blive båret af ambulante patienter. Kontakt lægen og
den lokale repræsentant for KCI for oplysninger om
V.A.C.® Terapienheder til ambulante patienter.
Udstyr, som kan bruges sammen med INFOV.A.C.™ Terapienheden:
•
•
•

Hukommelseskort
Infrarødt udstyr (tilgængeligt på nogle enheder)
USB-enheder.
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INFOV.A.C.™ Terapienhed – Identifikation af dele

Tænd/sluk-knap

Udløserknap
til beholder

Brugerflade
på trykfølsom
skærm

INFOV.A.C.™
Beholder (500 ml)

Indgang til
hukommelseskort
Kun til
klinikerbrug

Infrarød (IR) dataport
(Tilgængelig på
nogle enheder,
kun til klinikeranvendelse)

Stylus
Datalåge

USB-dataport Kun
til klinikerbrug

Bærehåndtag
Indikatorlampe for
batteriopladning

Drejeknap til
hængekrog
Hængekrog

Strømtilslutning

INFOV.A.C.™ Strømforsyning
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Klargøring til brug
Inden INFOV.A.C.™ Terapienheden klargøres til brug, skal den efterses for eventuelle skader eller
kontaminering. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring i denne vejledning for yderligere oplysninger.

Opladning af batteriet
INFOV.A.C.™ Terapienheden leveres med egen strømforsyning og genopladeligt batteri. Brugeren
har ikke adgang til batteriet, og det kan ikke serviceres af brugeren. Strømforsyningen har et todelt
kabel. Den ene del tilsluttes en vekselstrømsstikkontakt, og den anden del tilsluttes INFOV.A.C.™
Terapienheden. Vekselstrømskablet kan have forskellige stik afhængigt af landespecifikke krav.
Brug kun den strømforsyning, der følger med INFOV.A.C.™
Terapienheden, til drift af udstyret eller genopladning af
batteriet. Hvis der benyttes en anden strømforsyning, kan det
beskadige INFOV.A.C.™ Terapienheden.
For at isolere terapienheden fra strømnettet skal
vekselstrømforsyningsstikket tages ud af stikkontakten i væggen.
Sørg for, at der er adgang til stik og stikkontakt i væggen.
Strømkabler og slanger kan medføre fare for at snuble. Sørg
for, at alle kabler og slanger holdes væk fra områder, hvor
folk kan snuble i dem.
1. Tilslut vekselstrømskablet til strømforsyningen.
2. Tilslut vekselstrømskablet til en vekselstrømsstikkontakt.
3. Find den hvide pil på INFOV.A.C.™ strømforsyningens
opladerkabel.
4. Tilslut INFOV.A.C.™ strømforsyningens opladerkabel
til strømtilslutningen på bagsiden af INFOV.A.C.™
Terapienheden med den hvide pil vendende opad.
Det tager ca. fire timer at genoplade
batteriet helt. Systemet kan bruges, mens
batteriet genoplades.
Batteriet holder længst, hvis enheden er
tilsluttet så ofte, det er muligt.
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BIndikatorlampe for batteriopladning
Når INFOV.A.C.™ strømforsyningen er korrekt tilsluttet til INFOV.A.C.™
Terapienheden, lyser indikatorlampen for batteriopladning på bagsiden af
enheden gult, mens batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet, lyser
indikatorlampen for batteriopladning grønt.
Batteriniveauet vises nederst på brugerfladen på den trykfølsomme skærm:
Fuldt opladet
I brug
Batteriet skal oplades snart, da batteriniveauet er lavt
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Fastgørelse af INFOV.A.C.™ Terapienheden til et dropstativ
1. Sørg for, at hængekrogen er vandret.

2. Hold INFOV.A.C.™ Terapienheden i bærehåndtaget,
tag fat i drejeknappen til hængekrogen, og træk
hængekrogen ud.

3. Placer hængekrogen omkring dropstativet. Sørg
for, at stativet er sat i den lodrette gummirille
på bagsiden af INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Luk hængekrogen, så terapienheden trækkes ind
på stativet.

4. Drej knappen til hængekrogen, så den låses på plads.
Låsesymbolet på drejeknappen til hængekrogen er på
linje med pilen på terapienheden, når mekanismen er
låst. Lyden af et klik betyder ligeledes, at mekanismen
er låst.
Drejeknappen til hængekrogen kan
drejes forbi låsepositionen for at fastgøre
INFOV.A.C.™ Terapienheden yderligere.
Tilspænd kun med hånden. Brug ikke
overdreven kraft eller værktøj.
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Fastgørelse af INFOV.A.C.™ Terapienheden til en sengs fodgærde
1. Sørg for, at hængekrogen er lodret.

2. Hold INFOV.A.C.™ Terapienheden i bærehåndtaget,
tag fat i drejeknappen til hængekrogen, og træk
hængekrogen ud.

3. Placer hængekrogen hen over fodgærdet. Luk
hængekrogen, så terapienheden trækkes ind på
fodgærdet.

4. Drej knappen til hængekrogen, så den låses på plads.
Låsesymbolet på drejeknappen til hængekrogen er på
linje med pilen på terapienheden, når mekanismen er
låst. Lyden af et klik betyder ligeledes, at mekanismen
er låst.
Drejeknappen til hængekrogen kan
drejes forbi låsepositionen for at fastgøre
INFOV.A.C.™ Terapienheden yderligere.
Spænd kun med hånden. Brug ikke
overdreven kraft eller værktøj.

Frigørelse af INFOV.A.C.™ Terapienheden fra et dropstativ eller en seng
1. Hold INFOV.A.C.™ Terapienheden i bærehåndtaget.
2. Udfør fastgørelsesproceduren i omvendt rækkefølge.
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Isætning af 500 ml- og 1000 ml‑beholdere
1. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde INFOV.A.C.™ Terapienheden.
2. Sæt beholderen i:
• Skyd beholderen ind i enden af INFOV.A.C.™ Terapienheden som
vist nedenfor.
• Skub beholderen ordentligt på plads. Lyden af et klik betyder,
at beholderen er korrekt isat.

3. Tilslut beholderslangen til forbindingsslangen:
• Skub tilslutningerne sammen, og drej, indtil låsefligene er helt
i indgreb.

4. Åbn alle klemmer på slangerne som vist.

Lukket klemme

Åben klemme
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Udskiftning af 500 ml- og 1000 ml‑beholdere

En beholder kan udskiftes under rutineforhold eller under
alarmforhold.
Under rutineforhold blinker udløserknappen til beholderen
IKKE. Sluk IKKE for strømmen til INFOV.A.C.™ Terapienheden,
når beholderen udskiftes under rutineforhold.
Under alarmforhold blinker udløserknappen til beholderen.
Der vises et alarmskærmbillede, og terapien vil være stoppet.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.

Til/Fra

1. Stop terapien ved at trykke på knappen Til/Fra på
brugerfladen på den trykfølsomme skærm.

2. Luk alle klemmer på slangerne som vist.

3. Frakobl beholderslangen fra forbindingsslangen:
•
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Drej tilslutningerne, indtil låsefligene er helt
ude af indgreb. Træk derefter tilslutningerne fra
hinanden.

Udskiftning af 500 ml- og 1000 ml‑beholdere (fortsat)

4. Tryk på udløserknappen til beholderen.
Beholderen skubbes ud, men forbliver
i holderen.

5. Løft beholderen ud af holderen.
6. Beholderen skal bortskaffes i henhold
til institutionens og/eller lokale
miljømæssige krav.

ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Isætning af ACTIV.A.C.™ Beholderen (300 ml)
1. Sæt beholderen i:
•

Skub beholderen ordentligt på plads på INFOV.A.C.™ Terapienheden
som vist nedenfor.

2. Tilslut beholderslangen til forbindingsslangen:
• Skub tilslutningerne sammen, og drej, indtil låsefligene er helt
i indgreb.

3. Åbn alle klemmer på slangerne som vist.

Lukket klemme
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Åben klemme

Fjernelse af ACTIV.A.C.™ Beholderen (300 ml)
Når der trykkes på udløserknappen til beholderen, bliver 300 ml
beholderen IKKE holdt på plads af INFOV.A.C.™ Terapienhedens
holder. Når 300 ml beholderen skal fjernes fra INFOV.A.C.™
Terapienheden, skal du holde GODT FAST i beholderen, inden du
trykker på udløserknappen til beholderen.
1. Hold godt fast i beholderen.
2. Tryk på udløserknappen til beholderen.

Betjeningsvejledning
Inden der tændes for terapienheden, skal du kontrollere, at:
• V.A.C.® Forbindingen er anlagt som beskrevet
i Anlæggelsesvejledningen, som følger med V.A.C.® Forbindingen.
• INFOV.A.C.™ Beholderen er fastgjort som beskrevet i afsnittene om
Isætning af beholdere i denne vejledning.
• INFOV.A.C.™ Terapienheden monteres på et dropstativ eller et
fodgærde eller placeres som beskrevet i kapitlet Klargøring til
brug i denne vejledning.

Sådan tændes eller slukkes INFOV.A.C.™ Terapienheden
Sådan tændes enheden:
1. Tilslut INFOV.A.C.™ Terapienheden til strømforsyningen som beskrevet
i kapitlet Klargøring til brug i denne vejledning.
2. Tryk på og hold Tænd/sluk-knappen nede i ca. to sekunder for at tænde
INFOV.A.C.™ Terapienheden. Tænd/sluk-knappen lyser, og brugerfladen på
den trykfølsomme skærm aktiveres.
Opstartsprocessen for INFOV.A.C.™ Terapienheden vises
kortvarigt efterfulgt af et advarselsskærmbillede.
Sådan slukkes enheden:
Tryk på og hold Tænd/sluk-knappen nede i ca. to sekunder for at slukke
INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Tænd/sluk-knappen blinker i ti sekunder, hvorefter INFOV.A.C.™
Terapienheden automatisk lukker ned.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding, hvis
terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Betjening af den trykfølsomme skærm
Den trykfølsomme skærm på forsiden af enheden viser oplysninger om
aktuelle systemhandlinger og indstillinger og giver mulighed for at ændre
disse værdier.
Betjening af den trykfølsomme skærm beskrives på de følgende sider.
Den trykfølsomme skærm må KUN betjenes med
fingeren eller medfølgende stylus (se afsnittet
INFOV.A.C.™ Terapienhed – Identifikation af dele). Brug af
kuglepenne eller pegeredskaber beskadiger skærmen og
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.

Betjeningsskærmbilleder
De tre niveauer af betjeningsskærmbilleder er Patientmodus, Kliniker
hovedmenu og Adgangsbegrænset menu.

Patientmodus
Klinikeren kan vælge Patientmodus for at give en patient tilladelse til at styre
visse elementer af sin terapi. Denne modus giver ikke patienten mulighed for
at få adgang til eller ændre terapiindstillinger.
Patienten kan aktivere Nattilstand og Skærmlås, få adgang til menuerne Hjælp
og reagere på alarmer.

Kliniker hovedmenu
Skærmbillederne i Kliniker hovedmenu giver en kliniker mulighed for at
indstille og ændre terapiindstillinger, se terapihistorik og få adgang til
Adgangsbegrænset menu (se nedenfor).

Adgangsbegrænset menu (patienthistorik)
Skærmbillederne i Adgangsbegrænset menu giver adgang til billeder
af patientsår, trenddiagrammer for billedområdet og andre oplysninger
om patientens helbred, som plejepersonalet har indtastet. I denne
modus kan klinikeren tilpasse lækagealarmens følsomhed og eksportere
terapi- og patienthistorik. Et sikkert adgangskodesystem beskytter den
adgangsbegrænsede menu mod uautoriseret adgang.
Den sikre adgangskode vælges af sundhedspersonalet, ikke af KCI. Hvis der
oprettes en ny adgangskode, slettes al patienthistorik med tilknytning til
den tidligere adgangskode. Alle oplysninger slettes automatisk, når enheden
returneres til KCI.
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Betjeningsskærmbilleder i Patientmodus
Indikatoren for
afbrydelse af
alarm med timer

Patient hovedmenu
25. dec. 2005
18:06

58:23

Start eller stop
V.A.C.® Terapi
Indikator for
batteriniveau

Aktiver
Nattilstand

Nattilstand

Til/Fra

Område med
statuslinje for og
visning af terapi

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Hjælp-knappen

Skærmlås
Ikonet drejer,
når INFOV.A.C.™
Terapienheden
påfører undertryk.

Vises i området med statuslinje
for og visning af terapi, når en
patientjournal er aktiv.

Stik-ikonet vises,
når enheden
er tilsluttet en
stikkontakt.

Funktionsindikator, aktuel dato,
aktuelt klokkeslæt

En halvmåne, der lyser grønt,
betyder, at funktionen er slået til.

En halvmåne, der ikke er tændt,
betyder at funktionen er slukket.

Betjeningsknapper på alle skærmbilleder
Tryk på denne knap for at åbne Menuen Hjælp.
Tryk på denne knap for at aktivere funktionen Skærmlås, som beskytter mod
utilsigtede ændringer på skærmbilledet. Denne funktion bør bruges, når den
trykfølsomme skærm rengøres. Skærmlåsen deaktiveres ved at trykke på 1 og
derefter 2, som vises på skærmbilledet, når skærmlåsen er aktiv.

Navigationsknapper
Afslut

Tryk på denne knap for at forlade det
aktuelle skærmbillede.

Annuller

Tryk på denne knap for at stoppe en
igangværende handling.

Næste

Tryk på denne knap for at gå videre til
næste skærmbillede.

Tilbage

Tryk på denne knap for at vende
tilbage til forrige skærmbillede.

OK

+

_

Tryk på denne knap for at
bekræfte, at handlingen er
udført, og vise det næste
skærmbillede.
Tryk på en af knapperne
for at rulle gennem de
mulige valg. Tryk på en af
knapperne, og hold den
nede for at rulle hurtigt.
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Funktionen Nattilstand
Patient hovedmenu
25. dec. 2005
18:06

Funktionen Nattilstand på Patient hovedmenu kan bruges
til at dæmpe forstyrrende lys fra terapienheden ved terapi
om natten.

Nattilstand
Til/Fra

Nattilstand

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Tryk på denne knap for at aktivere
funktionen Nattilstand på
Patient hovedmenu. Der vises et
bekræftelsesskærmbillede, hvorefter
Nattilstand straks aktiveres.
Terapien fortsætter som normalt,
når funktionen Nattilstand er aktiv.
Brugerfladen på den trykfølsomme skærm
bliver mørkere, og det grønne lys fra
Tænd/sluk-knappen dæmpes.
Funktionen Nattilstand deaktiveres
i tilfælde af en alarm.

Patient hovedmenu
25. dec. 2005
18:06

Hvis der trykkes på brugerfladen på den
trykfølsomme skærm, mens Nattilstand
er aktiv, bliver skærmen automatisk
mørkere efter to minutters inaktivitet.

Afslut
Nattilstand

Til/Fra

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg
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I Nattilstand lyser skærmen, hvis der trykkes på den,
og viser Patient hovedmenu.

Afslut
Nattilstand

Tryk på denne knap for at deaktivere
funktionen Nattilstand.

Menuen Hjælp i Patientmodus
Menuen Hjælp

Tryk på denne knap for at åbne Menuen
Hjælp i Patientmodus fra et hvilket som
helst skærmbillede i Patientmodus, hvor
denne knap vises.

Afslut

Betjeningsvejledning

Kliniker
hovedmenu

Sprog

Om

Betjeningsvejledning

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Om

Kliniker
hovedmenu

Sprog

Afslut

Tryk på denne knap for at åbne
Betjeningsvejledning.
Tryk på denne knap for at åbne
skærmbilledet Om for oplysninger om
softwaren til INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Tryk på denne knap for at åbne Kliniker
hovedmenu – tryk på knappen, og hold
den nede i tre sekunder.
Tryk på denne knap for at åbne
skærmbilledet Sprog og vælge det
ønskede sprog.
Tryk på denne knap for at vende tilbage til
Patient hovedmenu.

Skærmbilledet Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning

Afslut

Betjening

Rengøring

Betjeningsvejledning
Alarmer

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Betjeningsvejledningen indeholder hjælp til betjening
af INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Tryk på denne knap for at åbne
skærmbilledet Betjeningsvejledning fra
Menuen Hjælp og se den grundlæggende
vejledning om betjening, rengøring
og alarmer.
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Betjeningsskærmbilleder i Kliniker hovedmenu
Kliniker hovedmenu
11. jan. 2010
18:06

Start eller stop
V.A.C.® Terapi
Åbn skærmbilledet
Hjælpeværktøjer

Til/Fra

Åbn
skærmbilledet
Terapi

Terapi

Hjælp

Aktiver
Nattilstand
Område med
statuslinje for og
visning af terapi
Skærmlås

Nattilstand

Indikator for
batteriniveau
Knappen Hjalp
Stik-ikonet vises,
når enheden
er tilsluttet en
stikkontakt.

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Vises i området med statuslinje
for og visning af terapi, når en
patientjournal er aktiv.

En halvmåne, der lyser grønt,
betyder, at funktionen er slået til.

Funktionsindikator, Aktuel
dato, Aktuelt
klokkeslæt

Ikonet drejer rundt,
når INFOV.A.C.™
Terapienheden
påfører undertryk.

En halvmåne, der ikke er tændt,
betyder at funktionen er slukket.

Betjeningsknapper på alle skærmbilleder
Tryk på denne knap for at åbne Menuen Hjælp i Kliniker hovedmenu.
Tryk på denne knap for at aktivere funktionen Skærmlås, som beskytter mod
utilsigtede ændringer på skærmbilledet. Denne funktion bør bruges, når den
trykfølsomme skærm rengøres. Skærmlåsen deaktiveres ved at trykke på 1 og
derefter 2, som vises på skærmbilledet, når skærmlåsen er aktiv.

Sådan kommer du tilbage til Patient hovedmenu
Tryk på Hjælp-knappen.
Patientmodus

OK
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Tryk på Patientmodus på Menuen Hjælp.
Tryk på knappen OK og hold den nede, indtil Patient hovedmenu vises igen.

Skærmbilledet Terapi opstart
Terapi opstart
Høj

Afslut

Til/Fra

Lækagegrad
Log
Udfør Seal
Check™

Tryk på knappen Til/Fra på Kliniker
hovedmenu for at åbne skærmbilledet
Terapi opstart.
En grøn søjle angiver, at INFOV.A.C.™
Terapisystemet fungerer normalt.

Lav
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Sørg for, at en ny V.A.C.® Forbinding er
anlagt, og at terapiindstillingerne er
valgt i henhold til lægens anvisninger,
før terapien startes.
På dette skærmbillede kan klinikeren benytte funktionen
SEAL CHECK™ til at kontrollere V.A.C.® Forbindingens
integritet eller værktøjet Log til at registrere udskiftning
af beholderen eller det antal svampe, der er brugt
ved forbindingsskift.

Oversigt over funktionen SEAL CHECK™
Funktionen SEAL CHECK™ bruges til at finde undertrykslækager.
Funktionen SEAL CHECK™ omfatter:
•

en lyd, som ændrer frekvens i takt med, at lækagehastigheden ændres.
Et tryk på knappen Udfør Seal Check™ slår lyden til eller fra.

•

en realtidssøjle, der viser lækagehastigheden.

Funktionen SEAL CHECK™ kan åbnes på tre forskellige måder:
•

Når Terapi startes fra skærmbilledet Kliniker hovedmenu, hvilket beskrives
på de følgende sider.

•

Ved at trykke på knappen SEAL CHECK™ på skærmbilledet Terapi.

•

Ved at trykke på knappen SEAL CHECK™ på skærmbilledet Lækagealarm,
efter at INFOV.A.C.™ Terapienheden har registreret en mulig lækage.

Patienter har kun adgang til værktøjet SEAL CHECK™
fra skærmbilledet Lækagealarm, når INFOV.A.C.™
Terapienheden registrerer en mulig lækage.
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Sådan bruges funktionen SEAL CHECK™ (ved opstart af terapi)
Tryk på Til/Fra på Kliniker hovedmenu for at
Terapi opstart
Til/Fra
Afslut
åbne skærmbilledet Terapi opstart.
Høj

Lækagegrad

Log

Funktionen SEAL CHECK™
Tænd eller sluk for lækagelyd

Udfør Seal
Check™

Lav

Linjen på søjlen er overgangsstedet fra grøn til
orange og omvendt.

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

En orange søjle angiver, at der er en betydelig lækage.
Tonen og søjlen i SEAL CHECK™ er en hjælp til at finde lækagen. Tonens
frekvens og søjlens højde afspejler lækagehastigheden. Tonen dæmpes,
og søjlen bliver lavere, når lækagen er fundet og afhjulpet.
Ved den indledende udsugning af forbindingen bør søjlen
blive orange og herefter grøn igen, hvis der ikke er nogen
væsentlige lækager.
De fleste lækager opstår på tre bestemte steder:
•

der hvor V.A.C.® Filmen møder huden.

•

der hvor SENSAT.R.A.C.™ Pad er fastgjort til V.A.C.® Filmen.

•

ved slangetilslutningerne.

Sådan findes en lækage med funktionen SEAL CHECK™
1. Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens slange og
beholderslangen er korrekt sat sammen.
2. Sørg for, at beholderen sidder godt fast på terapienheden. Hvis beholderen
er korrekt installeret, kan den ikke fjernes, når man forsigtigt trækker i den.
3. Når terapien er i gang, skal du trykke let og flytte hånden og fingrene
langsomt rundt langs kanten af filmen og SENSAT.R.A.C.™ Pad'en. Søjlen bliver
mindre, og tonen dæmpes (hvis lækagelyd er slået til), når lækagen er fundet.
4. Se Anlæggelsesvejledningen, som følger med V.A.C.® Forbindinger,
for yderligere oplysninger om brug af overskydende V.A.C.® Film til at
forsegle områder med lækage.
Afslut
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5. Når du er færdig, skal du trykke på Afslut for at vende tilbage til
Kliniker hovedmenu.

Oversigt over værktøjet Log
Værktøjet Log kan bruges til at følge:
•

det antal svampe, der er brugt under forbindingsskift.

•

udskiftning af beholderen.

De loggede oplysninger kan ses og eksporteres på skærmbilledet Terapihistorik.

Sådan anvendes værktøjet Log (ved opstart af terapi)
Emne, der skal logges

Canister

Afslut

Log

Forbinding

Canister

For forbinding noteres også antallet af stykker
svamp i patientjournalen og på afdækningen.
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Forbinding

Afslut

Tryk på Til/Fra på Kliniker hovedmenu og
derefter på Log for at åbne skærmbilledet
Emne, der skal logges.
Tryk på denne knap for at logge klokkeslæt
og dato for udskiftning af beholder.
Tryk på denne knap for at logge det
antal svampe, der er brugt under skift af
forbindingen.
Tryk på denne knap for at vende tilbage til
Kliniker hovedmenu.

Skærmbilledet Canister udskiftet
Canister udskiftet

Afslut

Canister

Tryk på 'OK' for at logge, at
canister er blevet skiftet

Tryk på knappen Til/Fra på Kliniker
hovedmenu, derefter på Log og så på
Canister for at åbne skærmbilledet
Canister udskiftet.

(Anvender den aktuelle tid og dato)
Annuller

OK

OK

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Annuller

Tryk på denne knap for at logge,
at beholderen er blevet udskiftet, og vende
tilbage til skærmbilledet Emne, der skal
logges. Den aktuelle tid og dato registreres.
Tryk på denne knap for at vende tilbage til
skærmbilledet Emne, der skal logges uden
at logge en post.
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Skærmbilledet Antal stykker svamp
Antal stykker svamp

Tryk på knappen Til/Fra på Kliniker
hovedmenu, derefter på Log og så på
Forbinding for at åbne skærmbilledet Antal
stykker svamp.

Forbinding

Tryk på 'OK' for at logge antal stykker svamp
og tid/dato

2

+
_

6 Sidst registreret
01 febr. 2006 18:00

Annuller

De viste oplysninger angiver den sidst
loggede post.

OK

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

+

_

OK

Annuller

Brug knapperne + og - for at vælge det
antal svampe, der er brugt under det
aktuelle forbindingsskift.
Tryk på denne knap for at logge det antal
svampe, der er brugt, og vende tilbage
til skærmbilledet Emne, der skal logges.
Den aktuelle tid og dato registreres.
Tryk på denne knap for at vende tilbage til
skærmbilledet Emne, der skal logges uden
at logge en post.

Dokumentér altid det antal svampestykker, der anvendes,
i patientjournalen og på V.A.C.® Filmen.
De loggede oplysninger vises i Terapihistorik på følgende måde:
dd/mmm/åå Klokkeslæt

Hændelse

11/Jan/10
11/Jan/10

Beholder udskiftet
Forbinding udskiftet, 4

15:54
15:55

Tallet efter Forbinding udskiftet er det antal svampe, der blev registreret på
skærmbilledet ovenfor.
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Skærmbilledet Terapi
På skærmbilledet Terapi kan klinikere ændre indstillingerne, vælge sårtypen,
kontrollere forseglingen og se terapi- eller patienthistorikken.
Terapi

Afslut

Indstillinger

Terapi

Indstillingsguide

Indstillinger
Terapihistorik

Seal Check™

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu for at
åbne skærmbilledet Terapi.
Tryk på denne knap for at vælge
indstillinger for terapien manuelt.

Patienthistorik

Indstillingsguide

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Seal Check™

Terapihistorik

Patienthistorik

Tryk på denne knap for at åbne
indstillingsguiden til forudindstillede
terapiindstillinger.
Tryk på denne knap for at få hjælp til at
finde lækager.
Tryk på denne knap for at se eller
eksportere terapihistorikken.
Tryk på denne knap for at se eller
eksportere patienthistorikken fra
skærmbilledet Indtast adgangskode.

Skærmbilledet Indstillinger (manuelt)
Indstillinger

Afslut

Negativt tryk

Intensitet

Kontinuerlig

Intermitterende

Indstillinger

Negativt tryk

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Intensitet

Kontinuerlig

Intermitterende

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Indstillinger for at
åbne skærmbilledet Indstillinger.
Tryk på denne knap for at ændre
indstillinger for undertryk.
Tryk på denne knap for at ændre intensitet.
Tryk på denne knap for at skifte mellem
Kontinuerlig og Intermitterende terapi.
Tryk på denne knap for at indstille tider for
Intermitterende terapi.
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Skærmbilledet Negativt tryk
Negativt tryk

Negativt tryk

Afslut

+

125 mmHg

_

+
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

_

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK, så på Indstillinger og
endelig på Negativt tryk for at åbne
skærmbilledet Negativt tryk.
Brug knapperne + og - for at ændre det
ønskede tryk.

Trykket kan indstilles fra 25 til 200 mmHg i intervaller
på 25 mmHg. Tryk på Afslut for at gå videre til
skærmbilledet Bekræft.
Standardindstillingen er: 125 mmHg
(nøjagtighed +/- 10 mmHg).

Intensitetsstyring
Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu, derefter på OK og så på Indstillinger for
at åbne knappen Intensitet.
•

Intensitet omhandler den tid, det tager at opnå det ønskede terapiniveau,
efter at terapien er igangsat.

•

En lav intensitetsindstilling betyder, at det tager længere tid, før det
ønskede terapiniveau nås.

•

KCI anbefaler, at nye patienter begynder terapien med laveste
intensitetsindstilling, da det giver en langsommere stigning i undertrykket,
når svampen er komprimeret i såret.

•

Det er ikke nødvendigt at skifte til en højere intensitetsindstilling i løbet af
terapien, hvis der ikke er behov for det.

Tryk på denne knap for at ændre niveauet. Den grønne halvmåne skifter ved
hver indstilling.
Intensitet

Lav

Intensitet

Medium

Intensitet

Høj

Standardindstillingen er: Lav.
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Skærmbilledet Intermitterende
Intermitterende

Til-tid
5

Minutter

+
_

Afslut

+
_

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu, derefter på OK,
så på Indstillinger og endelig på Intermitterende for at
åbne skærmbilledet Intermitterende.

Fra-tid
2

Minutter

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

+

_

Brug knapperne + og - til at ændre de
ønskede til- og fra-tider (i minutter).

Både til- og fra-tiderne kan indstilles fra 1 minut til
10 minutter i intervaller på 1 minut.
Afslut

Tryk på Afslut for at gå videre til
skærmbilledet Bekræft.

Ændring af tidsintervaller for intermitterende terapi træder
i kraft ved næste cyklus.
Standardindstillingen er: Til-tid = 5 minutter, fra-tid =
2 minutter.

Bekræftelse af indstillinger
Bekræft
Sårtype:
Tryk:
Tilstand:
Intensitet:

Annuller

Kroniske sår
125 mmHg
Intermitterende 5/2
Lav

OK

Tilbage
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Afslut

Tryk på Afslut, når du er færdig med
skærmbilledet Indstillinger for at fortsætte
til skærmbilledet Bekræft.

Tryk på OK for at fortsætte til Kliniker hovedmenu, hvis de
viste indstillinger er som ønsket. Ellers skal du trykke på
Tilbage for at ændre de forkerte indstillinger.
Hvis indstillingerne blev ændret med
V.A.C.® Terapi slået fra, skal du trykke på
knappen Til/Fra på Kliniker hovedmenu for
at starte terapien.
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Indstillingsguide
Indstillingsguiden hjælper klinikeren med at vælge fra et
udvalg af forudindstillede terapier i henhold til sårtype og
den behandlende læges anvisninger. De valgte områder er en
vejledning baseret på almindelige indstillinger for forskellige
sårtyper. Der kan være individuelle patientforhold, der gør sig
gældende. Kontakt lægen for at bekræfte indstillingerne for
hver enkelt patient.
Hvis lægens anvisninger falder uden for området af de
forudindstillede behandlinger, vælges Andet i denne funktion,
ellers anvendes de manuelle behandlingsindstillinger, der er
beskrevet i afsnittet Skærmbilledet Indstillinger (manuelt)
i denne brugervejledning.
Skærmbilledet Vælg sårtype
Vælg sårtype

Annuller

+

Kroniske sår

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu, derefter på OK,
så på Indstillingsguide og endelig på OK for at åbne
skærmbilledet Vælg sårtype.

_

Tilbage

Næste
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

+

_

Annuller

Brug knapperne + og - til at rulle gennem
de mulige valg af sårtype.
Tryk på Annuller på et hvilket som helst
skærmbillede for at annullere og afslutte
proceduren.

Skærmbilledet Vælg negativt tryk
Vælg negativt tryk

Annuller

Indenfor tilgængeligt interval.

125 mmHg

Tilbage

_

Næste
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg
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+

Når du er færdig med skærmbilledet Vælg sårtype, skal
du trykke på Næste for at fortsætte til skærmbilledet Vælg
negativt tryk.

+

_

Brug knapperne + og - til at rulle gennem
de mulige valg af undertryk.

Trykvalgene ligger i områder i henhold til den sårtype,
som blev valgt på forrige skærmbillede.

Skærmbilledet Vælg tilstand
Vælg tilstand

Annuller

+

Intermitterende

_

Når du er færdig med skærmbilledet Vælg negativt tryk,
skal du trykke på Næste og gå videre til skærmbilledet
Vælg tilstand.

+

Tilbage

_

Brug knapperne + og - til at vælge
Kontinuerlig eller Intermitterende terapi.

Næste
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Næste

Når du er færdig med skærmbilledet, skal
du trykke på Næste.

Hvis det ikke er muligt at vælge Intermitterende for den
valgte sårtype, ændres tilstanden ikke.
Intermitterende kan vælges manuelt på skærmbilledet
Indstillinger eller ved at trykke på Tilbage og vælge Andet
som sårtype.
Skærmbilledet Intermitterende
Intermitterende
Til-tid
5

Minutter

+
_

Annuller

+
_

Hvis der blev valgt Intermitterende terapi på det forrige
skærmbillede, vises dette skærmbillede.

Fra-tid
2

Minutter

Tilbage

Næste
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

+

_

Brug knapperne + og - til at ændre de
ønskede til- og fra-tider (i minutter).

Både til- og fra-tiderne kan indstilles fra 1 minut til
10 minutter i intervaller på 1 minut.
Næste

Når du er færdig med skærmbilledet, skal
du trykke på Næste.

Standardindstillingerne er: Til-tid = 5 minutter,
fra‑tid = 2 minutter.
Bekræftelse af indstillingsguide
Bekræft
Sårtype:
Tryk:
Tilstand:
Intensitet:

Annuller

Kroniske sår
125 mmHg
Intermitterende 5/2
Lav

Når indstillingerne er valgt, vises skærmbilledet Bekræft.
Hvis de viste indstillinger er som ønsket, skal du trykke på
OK for at fortsætte til skærmbilledet Terapi. Ellers skal du
trykke på Tilbage for at ændre de forkerte indstillinger.

OK

Tilbage
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Indstillingerne træder i kraft, når der
trykkes på OK.
Indstillingsguidens standardintensitet
er Lav. Intensiteten kan kun ændres vha.
de manuelle terapiindstillinger (se afsnittet
Skærmbilledet Indstillinger (manuelt).
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Skærmbilledet SEAL CHECK™
Seal Check™
Høj

Afslut

Lækagegrad

Udfør Seal
Check™

På skærmbilledet SEAL CHECK™ kan man se og høre
luftens flowhastighed i SENSAT.R.A.C.™ Systemet.
Se afsnittet Oversigt over funktionen SEAL CHECK™ ,
hvis du ønsker at vide mere om funktionen SEAL CHECK™.
Seal Check™

Lav
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på SEAL CHECK™ for at
åbne skærmbilledet SEAL CHECK™.
Tryk på Udfør Seal Check™ for at tænde eller
slukke for lækagelyden.

Udfør Seal
Check™

Dette værktøj kan bruges som hjælp
til at sikre, at forbindingssystemet er
korrekt forseglet.

Skærmbilledet Terapihistorik
Terapi-historik

+
_

Dato

Afslut
Tid

Hændelse

18. marts 1992 22:12:00

Lav intensitet

18. marts 1992 22:30:00

125 mmHg, Intermitterende 5

18. marts 1992 22:30:00

Terapi TIL, Kliniker Modus

18. marts 1992 22:30:00

Terapi Inaktiv, Kliniker Modus

18. marts 1992 22:30:00

Enhed til (Kliniker Modus)

18. marts 1992 22:30:00

Enhed fra (Kliniker Modus)

Skærmbilledet Terapihistorik viser oplysninger om terapier
i kolonner med dato, tid og hændelser. Datoen vises
i stigende rækkefølge, og tiden vises i 24‑timers format.
Terapihistorik

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

+

_

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Terapihistorik for at
åbne skærmbilledet Terapihistorik.
Brug knapperne + og - for at rulle til
yderligere oplysninger om historik.

Hvis der er registreret sårhistorik, kan historikken for
sårfremskridt ses på skærmbilledet Patienthistorik.
Afslut

Tryk på denne knap for at vende tilbage til
skærmbilledet Terapi.

Skærmbilledet Patienthistorik
Skærmbilledet Patienthistorik gør det muligt for en kliniker at:

28

•

Oprette en ny adgangskode

•

Slette den aktuelle patientjournal

•

Oprette en ny patientjournal

•

Se patientjournalen

•

Eksportere historikken

•

Se en graf over arealet af et sårbilledområde

•

Analysere sårbilleder

Skærmbilledet Indtast adgangskode
Indtast adgangskode

(maks. 4 tegn)

****

Opret

Annuller

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slet

0

Patienthistorik

OK

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik for at
åbne skærmbilledet Indtast adgangskode.
Tryk på denne knap for at gå videre til
næste skærmbillede.

OK

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Opret

Tryk på denne knap for at oprette en ny
adgangskode.

Annuller

Tryk på denne knap for at vende tilbage til
skærmbilledet Terapi.
Dette ikon vises i området med statuslinje
for og visning af terapi, når en patientjournal
er aktiv.

Af hensyn til sikkerheden:
•

INFOV.A.C.™ Terapienheden tillader kun én aktiv
patientjournal ad gangen. Hvis der indtastes en ny
adgangskode, overskrives den aktuelle adgangskode,
og al patienthistorik med tilknytning til denne slettes.
Alle oplysninger slettes automatisk, når enheden
returneres til KCI.

Indtast adgangskode

(maks. 4 tegn)

****

Opret

•

Hvis en aktuel adgangskode indtastes forkert,
nægtes adgang til skærmbilledet Patienthistorik,
og skærmbilledet Terapi vises automatisk.

•

Hvis adgangskoden indtastes forkert ti gange, låses
systemet. Kontakt den lokale repræsentant for KCI.

Annuller

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slet

0

Sådan oprettes en ny adgangskode:
Opret

OK
OK

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

1. Tryk på Opret.
2. Indtast din firecifrede adgangskode
ved brug af tallene på skærmbilledet,
og tryk derefter på OK.
3. Indtast din firecifrede adgangskode igen.

OK

4. Tryk på OK for at acceptere den
nye adgangskode og fortsætte til
skærmbilledet Skift patient‑id.
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Skærmbilledet Skift patient‑id
Der genereres automatisk et unikt tal ud fra datoen og
klokkeslættet, medmindre der oprettes et brugerdefineret id.
Skift patient-id

Afslut

(Brug lyspen på taster)
4567060905165844_

1

2

3

4

Q W E
CAP

A

S
Z

5
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D
X

6
T

7
Y

8
U

V G H
C

V

B

9
I

J
N M

O

P

L
,

2. Tryk på OK, når du har indtastet det nye
patient‑id eller er klar til at fortsætte til
skærmbilledet Patienthistorik.

OK

0 <-

K

1. Indtast om ønsket det nye patient‑id vha. tastaturet.

.

OK

3. Tryk på Afslut for at fortsætte til
skærmbilledet Bekræft.

Afslut

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Brug denne knap som mellemrumstast.

<-

Brug denne knap som baktast/slettetast.
Hvis der ikke foretages ændringer,
anvendes det automatisk genererede tal
som patient‑id.

Skærmbilledet Patienthistorik
Patienthistorik

Afslut

Se historik

Slet
historik

Eksporter
historik

Se graf

Tilpas alarm

Billeddannelse

Patienthistorik

Se historik

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Slet
historik

Eksporter
historik

Se graf

Tilpas alarm

Billeddannelse
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Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode,
og tryk på OK for at åbne skærmbilledet
Patienthistorik.
Tryk på denne knap for at se patienthistorik
og tilføje notater (op til 30 tegn).
Tryk på denne knap for at slette en
patienthistorikfil.
Tryk på denne knap for at eksportere
patient- og terapihistorik.
Tryk på denne knap for at se en grafisk
visning af det målte sårområde over tid.
Tryk på denne knap for at tilpasse
indstillingerne for lækagealarm.
Tryk på denne knap for at se og udføre
sårbilledanalyse.

Skærmbilledet Se historik
Patienthistorik

Afslut

Dato

+
Tilføj notat

Tid

Se historik

Hændelse

18. marts 1992 22:12:00

Dsc_0002.jpg

18. marts 1992 22:30:00

Overført billede

18. marts 1992 22:30:00

Areal = 115,64 cm2

18. marts 1992 22:30:00

ID = P242311.phi

_

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode, og tryk
på OK og så på Se historik for at åbne
skærmbilledet Patienthistorik.
Skærmbilledet Patienthistorik viser
korte notater (op til 30 tegn) tilføjet af
klinikeren og/eller sundhedspersonalet.
Dette skærmbillede er tomt, hvis det er en
ny patienthistorik.

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Skærmbilledet Tilføj notat til Historik
Tilføj notat til Historik

Afslut

(Brug lyspen på taster)

1
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Tilføj notat

.

Tilføj
notat

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode, tryk på
OK, derefter på Se historik og så på Tilføj
notat på skærmbilledet Patienthistorik for at
åbne skærmbilledet Tilføj notat til Historik.

Brug tasterne på skærmbilledet til at indtaste et notat
(op til 30 tegn).
De indtastede notater vises i ruden
over tasterne.
Tilføj
notat

Tryk på denne tast for at logge et nyt
notat og vende tilbage til skærmbilledet
Patienthistorik.
Brug denne knap som mellemrumstast.

<Afslut

Brug denne knap som baktast/slettetast.
Tryk på denne knap for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik.

Skærmbilledet Slet historik
Slet
historik

Slet historik
Obs!
Tryk på 'Slet' for at slette aktuel patienthistorik.
Når dataene er slettet. kan de ikke gendannes.
Tryk på 'Annuller' for at afbryde sletningen af historik.
Annuller

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode, tryk
på OK og så på Slet historik for at åbne
skærmbilledet Slet historik.
Slettet historik kan ikke genskabes.

Slet

Slet

Tryk på knappen Slet, og hold den nede i to sekunder for at slette patienthistorikjournalerne.
Når patienthistorikjournalerne er blevet slettet,
vises skærmbilledet Terapi igen.
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Annuller

Tryk på knappen for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik uden at slette
patienthistorikken.

Alle oplysninger slettes automatisk, når enheden
returneres til KCI.
Skærmbilledet Eksporter patienthistorik
Eksporter patienthistorik

Eksporter patienthistorik

Afslut

Afslut

Til
huk.kort

Til USB

Til
huk.kort

Til USB

Til Infrarød

Data eksporteres med allokeret filnavn.

Data eksporteres med allokeret filnavn.

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Hvis enheden har en IR-port

Hvis enheden ikke har en IR-port

Eksporter
historik

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode, tryk på
OK og så på Eksporter historik for at åbne
skærmbilledet Eksporter patienthistorik.

Den eksporterede patienthistorik omfatter arkivmapper
med terapihistorik, patienthistorik og alle sårbilleder for
den aktuelle patient.
Billedfiler eksporteres med de
filnavne, som er oprettet under
billeddannelsesprocessen.
Filerne kan eksporteres til et hukommelseskort, USB-stik eller en infrarød port
(hvis enheden er udstyret med en sådan).

32

Til
huk.kort

Tryk på denne knap for at åbne skærmbilledet Overførsel til hukommelseskort.

Til USB

Tryk på denne knap for at åbne
skærmbilledet USB-overførsel.

Til Infrarød

Tryk på denne knap for at åbne
skærmbilledet Infrarød overførsel.

USB-dataport
Infrarød dataport (hvis en sådan forefindes)
Indgang til hukommelseskort
Tilslutningsportene er kun til klinikerbrug.
Skærmbilledet Overførsel til hukommelseskort
Kun autoriserede klinikere må bruge
indgangen til hukommelseskortet.

1. Indsæt hukommelseskortet i indgangen til
hukommelseskort på INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Et klik betyder, at kortet er indsat korrekt.

Overførsel til hukommelseskort

Til
huk.kort

Indsæt hukommelseskortet i slidsen til hukommelseskortet
placeret på forsiden af InfoV.A.C.® terapienheden
vælg så 'Næste'.

Annuller

Næste

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Næste

2. Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode,
tryk på OK, så på Eksporter historik
og endelig på Til huk.kort for at
åbne Skærmbilledet Overførsel til
hukommelseskort.
3. Tryk på Næste for at fortsætte.

En statusindikator på skærmbilledet angiver status
for overførslen.
OK

4. Tryk på OK for at fortsætte,
når overførslen er afsluttet.

Hvis skærmbilledet Fejl ved overførsel af hukommelseskort
vises, når hukommelseskortet indsættes i indgangen til
hukommelseskortet, kunne filerne ikke overføres.
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Mulige årsager til fejl i overførsel:
•

Kortet blev ikke indsat korrekt

•

Kortformatet er forkert

•

Der er ingen billeder i systemet.

Skærmbilledet USB-overførsel
Kun autoriserede klinikere må bruge
USB-porten. USB-hukommelser
skal tilsluttes direkte, og kun USBlagerenheder, der ikke er strømførende,
må indsættes i INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Vekselstrømtilsluttede eller batteridrevne
drev, computere, computerudstyr, andet
udstyr eller USB-forlængerledninger må
ikke tilsluttes til denne enhed.
1. Indsæt USB-hukommelsen i USB-porten i INFOV.A.C.™
Terapienheden.

USB-overførsel

Til USB

Placer USB-stik i porten
placeret på forsiden af InfoV.A.C.® terapienheden,
og vælg 'Næste'.
Bemærk: Tilslut kun KCI-godkendt hukommelsesudstyr
til USB-porten.

Annuller

2. Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode,
tryk på OK, så på Eksporter historik
og endelig på Til USB for at åbne
skærmbilledet USB-overførsel.

Næste

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Næste

3. Tryk på Næste for at fortsætte.

En statusindikator på skærmbilledet angiver status
for overførslen.
OK

4. Tryk på OK for at fortsætte,
når overførslen er afsluttet.

Hvis skærmbilledet Fejl ved USB-overførsel vises, når USBhukommelsen indsættes i USB-porten, kunne filerne
ikke overføres.
Mulige årsager til fejl i overførsel:
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•

USB-hukommelsen er ikke indsat korrekt

•

Der er tilsluttet en forkert type USB-hukommelse.

Skærmbilledet Infrarød overførsel
Kun autoriserede klinikere må bruge den
infrarøde dataport.

Infrarød overførsel
Åbn datadør på InfoV.A.C.® terapienhedens,
placer IR-udstyr foran IR-vindue,
og vælg 'Næste'

Annuller

Det er ikke alle enheder, der har denne
port. Se afsnittet Eksporter patienthistorik
for andre måder, du kan overføre data.

Næste

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

1.

Til Infrarød

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode,
tryk på OK, så på Eksporter historik
og endelig på Til Infrarød for at åbne
skærmbilledet Infrarød overførsel.

2. Åbn datalågen, og placer IR‑udstyret foran
INFOV.A.C.™ Terapienheden.
3. Vend overførselsudstyrets IR‑dataport mod den
infrarøde dataport på INFOV.A.C.™ Terapienheden.
4. Tryk på Næste for at fortsætte.

Næste

INFOV.A.C.™ Terapienheden vil
forsøge at etablere en forbindelse med
overførselsudstyret. Overførslen starter,
når forbindelsen er etableret.
En statusindikator på skærmbilledet angiver status
for overførslen.
OK

5. Tryk på OK for at fortsætte,
når overførslen er afsluttet.

Hvis skærmbilledet Fejl ved Infrarød overførsel vises,
kan INFOV.A.C.™ Terapienheden ikke registrere IR‑udstyret,
eller udstyret er inkompatibelt. Filerne kunne ikke overføres.
Mulige årsager til fejl i overførsel:
•

IR‑overførselsudstyret er ikke lige ud for den infrarøde dataport
i INFOV.A.C.™ Terapienheden.

•

IR‑overførselsudstyrets IR‑port er ikke aktiv eller er ikke indstillet til
modtagetilstand

•

Linserne på IR‑udstyret er beskadigede eller uklare.
35

Skærmbilledet Graf
Graf

Afslut

Målt billedareal

Se graf

Areal (cm2)

218,0
163,5
109,0

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode,
tryk på OK og så på Se graf for at åbne
skærmbilledet Graf.

54,5
0,0

10
Dec 2009

Tid (dage)

På dette skærmbillede vises billedområdet som funktion
over tid.

30
Dec 2009

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Der kan ikke dannes en graf, hvis
patienthistorikfilen er slettet.
Der kan ikke dannes en graf, medmindre
der forinden er gemt målinger af
billedområdet i patientens historiklog.
Dannelse af en graf kræver mindst
to målinger fra forskellige dage
(billedområdet som funktion af tiden).

Skærmbilledet Vælg tærskel for lækagealarm
Vælg tærskel for lækagealarm

Høj

Rådfør dig med den læge, der har ordineret
terapien, før du ændrer denne indstilling.

Annuller

+
_

Tilpas alarm

Bemærk: Høj er standardværdi

OK
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

+

_

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu, derefter på OK og så på Patienthistorik. Indtast
eller opret en adgangskode, tryk på OK og
så på Tilpas alarm for at åbne skærmbilledet
Vælg tærskel for lækagealarm.
Brug knapperne + og - til at vælge det
ønskede alarmniveau.
Tærsklen for lækagealarm er som standard indstillet til Høj (2 liter pr. minut).
Værdien kan ændres til Lav (1 liter pr.
minut) på dette skærmbillede, hvis det
er nødvendigt.

OK
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Tryk på denne knap for at bekræfte
alarmindstillingerne.

Sårbilledanalyse
Funktionen Sårbilleddannelse er en hjælp til registrering af behandlingsforløbet.
Underfunktionerne areal- og volumenberegning for
sårområdet er ikke tænkt som præcise målinger og er ikke
beregnet til brug ved diagnosticering og behandling af sår.
Tilbehør, som er nødvendigt for at udnytte denne funktion, omfatter:
•

Digitalkamera med et SD/MMC-kort. SD/MMC-kortet må maksimalt have
en størrelse på 2 GB, da det ellers ikke kan bruges til at uploade billeder til
en INFOV.A.C.™ Terapienhed. Enheden vil ikke uploade billeder, hvis der
bruges et SD/MMC-kort på mere end 2 GB. Tjek SD/MMC-kortets størrelse,
inden du uploader billeder til INFOV.A.C.™ Terapienheden.
INFOV.A.C.™ Terapienheden accepterer kun en billedopløsning på op til
2,2 megapixels. Hvis du benytter et kamera med højere opløsning, er du
nødt til at tilpasse indstillingerne for billedopløsningen på dit kamera til
2,2 megapixels eller derunder. Der henvises til kameraets brugervejledning
for yderligere anvisninger.

•

Et SD/MMC-kort.

•

Line
Does Not
Kalibreringsreferencekvadrat. Die
Den
findes
påPrint
linealen i pakken med V.A.C.®
Pink line indicates removable adhesive label.
Forbindinger. Dette referencekvadrat
bruges af INFOV.A.C.™ Terapienheden
i forbindelse med beregning af sårmålinger.

Kalibreringskvadrat
L

•

W

D

L

W

D

Stylus. Den findes på indersiden af datadøren (se afsnittet INFOV.A.C.™
Terapienhed – Identifikation af dele. Den skal bruges til sporing.

For at sikre, at funktionen Sårbilleddannelse fungerer optimalt, anbefales det, at:
•

Det sterile kalibreringsreferencekvadrat placeres samme sted på såret, hver
gang der tages et billede

•

Alle billeder tages fra en position direkte over såret

•

Såret og kalibreringsreferencekvadratet fylder mest muligt af hvert billede

•

Billederne tages under gode lysforhold

•

Billederne hentes direkte fra kameraet, ikke overført eller downloadet til
kortet fra en computer
Brug af et kamera med dato- og klokkeslætsfunktion gør
det lettere at spore billederne.
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Forslag til fejlfinding:
• Mediets billedkvalitet: Opbevar så få billeder på mediet som muligt
inden upload af billederne til INFOV.A.C.™ Terapienheden. Det anbefales,
at du uploader alle eksisterende billeder fra mediet (SD/MMC-kortet eller
USB-hukommelsen) til din computer, inden du gemmer nye sårfotos
på mediet. Hvis der ligger for mange billeder på mediet, risikerer du at
fejlmeddelelsen "DSP Not Initialized (DSP ikke initialiseret)« vises, som låser
enheden og forhindrer upload af billeder.
• Fejlmeddelelsen DSP ikke initialiseret: Denne fejlmeddelelse angiver,
at der er problemer med upload af billeder, og forhindrer enheden i at
uploade billeder til INFOV.A.C.™ Terapienheden. Hvis denne fejlmeddelelse
vises, skal du gå tilbage til det forrige skærmbillede og nulstille enheden
ved at slukke den og derefter tænde den igen. Hvis du ikke kan gå tilbage
til det forrige skærmbillede, skal du alligevel nulstille enheden ved at
slukke den og derefter tænde den igen. Fortsæt derefter til skærmbilledet
for upload af billeder som beskrevet i denne vejledning (se afsnittet
Skærmbilledet Billeddannelse).
• Skærmbilledet fryser under upload af billeder: Dette betyder, at der
er problemer med upload af billeder til INFOV.A.C.™ Terapienheden. Hvis
denne fejlmeddelelse vises, skal du nulstille enheden ved at slukke den
og derefter tænde den igen. Fortsæt derefter til skærmbilledet for upload
af billeder som beskrevet i denne vejledning (se afsnittet Skærmbilledet
Billeddannelse).
• Sletning af billeder fra enheden: Digitale billeder kan ikke slettes
enkeltvis fra INFOV.A.C.™ Terapienheden. Når den interne hukommelse
er fuld, og der skal uploades flere billeder, skal patienthistorikken fjernes
ved at slette journalen og oprette en ny patienthistorik. Det anbefales at
eksportere patienthistorikjournalen, inden den slettes, således at al historik
og alle billeder gemmes. Se afsnittet Skærmbilledet Patienthistorik
i denne vejledning for yderligere oplysninger om gennemsyn, sletning,
eksport og oprettelse af en patienthistorikjournal.
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Skærmbilledet Billeddannelse
Billeddannelse

Afslut

Billeddannelse

Vælg det udstyr, du ønsker at få vist billeder fra
VAChukommelse

USBhukommelse

Hukommelseskort

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på Patienthistorik.
Indtast eller opret en adgangskode, tryk
på OK og så på Billeddannelse for at åbne
skærmbilledet Billeddannelse.

Hukommelses
-kort

Tryk på denne knap for at vælge og se et
billede fra SD/MMC-kortet.

USBhukommelse

Tryk på denne knap for at vælge og se et
billede fra en USB-hukommelse.

VAChukommelse

Tryk på denne knap for at vælge og se
et billede fra den interne hukommelse
i INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Der vil være en kort ventetid, mens
billederne hentes frem fra den interne
hukommelse eller hukommelseskortet.
Den relevante knap fremhæves med en
grøn kant for at angive, at denne proces
er i gang.

Når INFOV.A.C.™ Terapienheden er klar, vises skærmbilledet Vælg fil.
Hvis INFOV.A.C.™ Hukommelsen vælges for en ny
patientjournal, er der ingen tilgængelige billeder, og det
viste miniaturebillede vil være sort.
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Skærmbilledet Vælg fil
Vælg fil

9 af 10

+

Afslut

Det antal filer, som kan gennemses, og nummeret på den
aktuelt viste fil (for eksempel 9 of 10 [9 af 10]) vises øverst
til højre på skærmbilledet Vælg fil.

Vælg

_

+

_

Brug knapperne + og - for at vælge det
næste eller det forrige billede.

filename.jpg
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Vælg

Tryk på Vælg, når det ønskede billede vises.

Billeder, der åbnes fra et hukommelseskort eller en USB-hukommelse, downloades automatisk til den interne hukommelse i INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Tryk på denne knap for at starte proceduren
med aftegning af sårområdet.
Tryk på denne knap for at beregne arealet
af sårområdet inden for den markerede
aftegnede kontur.
Tryk på denne knap for at starte proceduren
med beregning af sårvolumen.
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Billedreferencekalibrering
Afslut

Aftegn referencekvadratet på billedet for at skalere arealog volumenmålingerne for billedområdet.
Der er anvisninger nederst på hvert
skærmbillede, som guider brugeren
gennem processen
Brug kun den medfølgende stylus til
aftegning af referencekvadratet.

Billeddannelse: Opmærk
hovedskærm

Tryk på denne knap for at starte processen
med referencekalibrering.
Tryk på hvert hjørne i referencekvadratet. Når der trykkes på det sidste hjørne
i referencekvadratet, forbindes hjørnepunkterne med en fremhævet linje.
1.

2.

3.

4.

Det er vigtigt, at hjørnerne vælges enten i retning med
eller mod uret. Forkert rækkefølge vil give kalibreringsfejl.
Tryk om nødvendigt på denne knap for at genstarte processen
med referencekalibrering.

Aftegning af sårområdet
Aftegn nu konturen af sårområdet. Tryk på den knap, der vises til venstre, for at starte
proceduren med aftegning af sårområdet. Skærmbilledet Vælg billedområde vises.
Vælg billedområde

Afslut

Billedområde 1

Vælg det billedområde, du gerne vil optegne.
Billedområde 1

Billedområde 3

Billedområde 2

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

INFOV.A.C.™ Terapienheden gemmer kun
arealet og dybden for Billedområde 1 i patientloggen. Oplysningerne i patientloggen bruges til at danne en graf.
Billedområde 2

Billedområde 3

Tryk på Billedområde 1 for at aftegne
konturen rundt om hele sårområdet. Alle
aftegninger og resultater for Billedområde
1 vises med gult.

Tryk på Billedområde 2 for at aftegne et andet
område i såret. Alle aftegninger og resultater
for Billedområde 2 vises med blåt.

Tryk på Billedområde 3 for at aftegne et yderligere område. Alle aftegninger
og resultater for Billedområde 3 vises med lyserødt.
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Når der er valgt et billedområde, vises billedet som
fuldskærmsbillede.
Tegn rundt om det ønskede område med stylussen.
•

Der vises en gul firkant ved startpositionen. Aftegningen er fuldført,
når enden af den gule linje når tilbage til startpositionen.

Du kan rette eventuelle fejl ved at banke let med stylussen
i firkanten ved startpositionen. Denne handling sender dig
tilbage til det forrige skærmbillede, hvor du kan vælge at
genoptegne området.
Når konturen af sårbilledområdet er aftegnet, vises
knapperne igen.
Tryk eventuelt på knappen Aftegning af sårområdet igen for at aftegne
flere områder.

Beregning af arealet af sårområdet
Areal= 24,67 cm2

Afslut

Tryk på knappen til venstre for at beregne
arealet af sårområdet inden for den
markerede aftegnede kontur.
Resultaterne vises med samme farve som aftegningen af
det relevante område.

Tryk på fremhævet knap for at beregne
det/de optegnede område(r)
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Beregning af sårvolumen
Skærmbilledet Vælg billedområde for dybde
Sårvolumenet kan beregnes ud fra arealerne af de
Vælg billedområde for dybde
Afslut
områder, der er blevet aftegnet, og den målte dybde.
Vælg det billedområde, som du ønsker at beregne volumen for.

Tryk på den knap, der vises til venstre,
for at starte proceduren for beregning
af sårvolumen. Skærmbilledet Vælg
billedområde for dybde vises.

Billedområde 1

Billedområde 3

Billedområde 2

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Billedområde 1

Tryk på denne knap for at indtaste dybden
for Billedområde 1.

INFOV.A.C.™ Terapienheden gemmer kun
arealet og dybden for Billedområde 1 i patientloggen. Oplysningerne i patientloggen
bruges til at danne en graf.

Indtast dybde for billedområde

1,23456
cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slet

.

0

Billedområde 2

Tryk på denne knap for at indtaste dybden for
Billedområde 2.

Billedområde 3

Tryk på denne knap for at indtaste dybden for
Billedområde 3.

Afslut

Brug tasterne på skærmbilledet til at indtaste dybden
for billedområderne.
OK

Tryk på OK, når du er færdig med at
indtaste dybden for billedområderne.

OK

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Areal= 24,67 cm2 Volumen = 87,37 cm3

Afslut

Arealet og volumen af billedområdet vises til venstre
på skærmbilledet.

Exit

Tryk på Afslut for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik.
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Hjælpeværktøjer - Kliniker
Hjælpeværktøjer

Hjælpeværktøjer

Afslut

Tryk på Hjælpeværktøjer på Kliniker
hovedmenu for at åbne skærmbilledet
Hjælpeværktøjer.

Lysstyrke

Fra skærmbilledet Hjælpeværktøjer kan klinikeren:
Regionale
indstillinger

Tid/Dato

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

•

Indstille tid og dato til det aktuelle klokkeslæt og
dags dato

•

Tilpasse regionale indstillinger

•

Indstille lysstyrken for brugerfladen på den
trykfølsomme skærm. Den grønne halvmåne nederst
på knappen angiver niveauet af lysstyrken:
Lysstyrke

Lav

Lysstyrke

Medium

Lysstyrke

Høj
Standardindstillingen er Medium.
Tryk på denne knap for at vende tilbage til
Kliniker hovedmenu.

Afslut

Ændring af tid og dato
Indstil tid/dato

Afslut

År

Måned

Dag

Time(24)

Minut

2009

Dec

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Tid/Dato

++

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Afslut

44

--

Tryk på Hjælpeværktøjer på Kliniker
hovedmenu og derefter på Tid/Dato for at
åbne skærmbilledet Indstil tid/dato.
Tryk på disse knapper for at indstille til det
aktuelle lokale klokkeslæt og dags dato.
Hvis du holder disse knapper nede, rulles
der hurtigt gennem de mulige valg.
Tryk på denne knap for at vende tilbage til
skærmbilledet Hjælpeværktøjer.

Ændring af trykenheder og datoformat
Regionale indstillinger

Afslut

DD MMM ÅÅÅÅ

Centimeter

mmHg

Datoformat

Enheder

Trykenheder

Trykenheder

1234.5

Nummerformat

Regionale
indstillinger

Sprog
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Tryk på Hjælpeværktøjer på Kliniker
hovedmenu og derefter på Regionale
indstillinger for at åbne dette skærmbillede.
Tryk på denne knap for at skifte mellem
måleenhederne mmHg (millimeter
kviksølv) og kPa (kilopascal).
INFOV.A.C.™ Terapienheden er
designet til at vise to måleenheder
med mmHg (millimeter kviksølv)
som standardenhed. Hvis du
foretrækker kPa (kilopascal), skal du
trykke på Tryk-enheder for at skifte
fra mmHg til kPa.

Nummerformat

Tryk på denne knap for at ændre visningen
af decimaler.

Enheder

Tryk på denne knap for at vælge cm
(centimeter) eller in (tommer)

Sprog

Datoformat

Tryk på denne knap for at ændre det sprog,
som bruges på skærmbillederne.
Tryk på denne knap for at skifte mellem
visningsformaterne DD/MMM/ÅÅÅÅ
(Dag‑Måned‑År) og MMM/DD/ÅÅÅÅ
(Måned-Dag‑År).
Standardindstillingerne er: mmHg,
DD/MMM/ÅÅÅÅ, cm og engelsk.

Afslut

Tryk på Afslut for at vende tilbage til
skærmbilledet Hjælpeværktøjer.
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Advarsler og alarmer
BEMÆRK: Vigtig information om beskeder og alarmer
Der vises en Advarsel/alarm med lav prioritet på brugerfladen på den
trykfølsomme skærm, når INFOV.A.C.™ Terapienheden registrerer forhold,
der kræver patientens eller plejepersonalets opmærksomhed.
En advarsel ledsages af en enkelt tone.
Der vises en Alarm med medium prioritet på brugerfladen på den
trykfølsomme skærm, når INFOV.A.C.™ Terapienheden registrerer
forhold, der øjeblikkeligt kræver patientens eller plejepersonalets
opmærksomhed for at sikre, at den ordinerede terapi leveres.
En alarm ledsages af en gentagen tone.
Kontakt KCI, hvis alarmtilstanden ikke kan afhjælpes.
Afbryd alarm

Tryk på Afbryd alarm for at slukke for lyden i to minutter.
Tryk på Hjælp for at få yderligere oplysninger om advarslen eller alarmen.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
Dette gælder for alle alarmforhold, når terapien afbrydes.
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Alarm om lavt batteriniveau
Advarsel med lav prioritet – Denne advarsel angiver, at der er ca. to timers batteridriftstid tilbage.
Denne advarsel ledsages af en enkelt tone.

Afbryd alarm

Advarsel for lavt
batterin.

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

Lavt batteriniveau, opladning påkrævet.
Afbryd alarm

Alarmen kan slukkes under fejlfinding ved
at trykke på Afbryd alarm.

1. Tilslut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp
af INFOV.A.C.™ strømforsyningen for at genoplade
batteriet. En gul lampe over strømtilslutningen angiver,
at enheden lades op. Se afsnittet Opladning af
batteriet i denne vejledning for yderligere oplysninger.

Nulstil

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Nulstil

2. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede
for at vende tilbage til Hovedmenu.
V.A.C.® Terapi fortsætter.

Alarm om kritisk batteriniveau
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbilledet angiver, at der er ca. 30 minutters
batteridriftstid tilbage. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Afbryd alarm

Batteriniveau kritisk
Batteriniveauet er kritisk lavt, oplad straks.

Afbryd alarm
Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Nulstil

Alarmen kan slukkes under fejlfinding ved
at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1. Tilslut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp
af INFOV.A.C.™ strømforsyningen for at genoplade
batteriet. En gul lampe over strømtilslutningen angiver,
at enheden lades op. Se afsnittet Opladning af
batteriet i denne vejledning for yderligere oplysninger.
Nulstil

Til/Fra

2. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede
for at vende tilbage til Hovedmenu.
3. Sørg for, at terapien er slået til ved at
bekræfte, at den grønne halvmåne på
knappen Til/Fra er tændt. Hvis den ikke
er tændt, skal du trykke på knappen
Til/Fra for at genstarte terapien.

V.A.C.® Terapien fortsætter, men hvis årsagen til alarmen
ikke afhjælpes inden for et minut, afbrydes terapien.

47

Alarm for beholder fuld, behandling afbrudt
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når beholderen er fuld og skal
udskiftes. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Afbryd alarm

Canister fuld
Terapi afbrudt
Tryk på udløs, og skift canister, og tryk så på 'Nulstil'.
ADVARSEL: Udskift V.A.C.® forbinding med
en anden forbinding, hvis terapien har været afbrudt
i mere end 2 timer.
Afbryd alarm

Nulstil

Tryk på '?' for flere oplysninger

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1. Find ud af, om beholderen er fuld, ved at bedømme
væskeniveauet i forhold til inddelingsmærkerne på
beholderen (se nedenfor).

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

2. Tryk på Nulstil, hvis beholderen ikke
er fuld.

Nulstil

3. Udskift beholderen, hvis den er fuld,
og tryk på Nulstil for at vende tilbage
til Hovedmenu.

Nulstil

Se afsnittet Udskiftning af 500 ml og
1000 ml beholdere i denne vejledning for
yderligere oplysninger.

Til/Fra

4. Genstart terapien ved at trykke på
knappen Til/Fra på Hovedmenu.

Skalainddelte
mærker

500 ml‑beholder

1000 ml‑beholder

ADVARSEL: ADI henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Alarm om beholder ikke sat i
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis beholderen ikke er korrekt sat
i og/eller korrekt tilkoblet. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.

Kontroller, at canisteren er på plads
Afbryd alarm

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Afbryd alarm

Canister
ikke sat i

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1. Fjern beholderen ved at trykke på
udløserknappen til beholderen.

Nulstil

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

2. Undersøg beholderen og INFOV.A.C.™ Terapienheden
for at sikre, at der ikke sidder fremmedlegemer eller
materialerester i beholderens og terapienhedens
samleflader.
3. Sørg for, at begge forseglinger er til stede. Kontakt
KCI, hvis forseglingerne mangler eller er beskadigede.

Pakninger

4. Fastgør beholderen til INFOV.A.C.™ Terapienheden
igen, og sørg for, at beholderen sidder helt på plads
og er korrekt fastgjort. Et klik betyder, at beholderen
er korrekt sat i.

Nulstil

5. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede
for at vende tilbage til Hovedmenu.

Til/Fra

6. Genstart terapien ved at trykke på
knappen Til/Fra.

7. Hvis denne alarm fortsat vises, skal trin 1 - 6 gentages
med en ny beholder.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske
vejledning skal V.A.C.® Forbindingen
udskiftes med en anden forbinding, hvis
terapien afbrydes eller stoppes i mere end
to timer.

49

Lækagealarm
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis der registreres en betydelig
undertrykslækage. Hvis årsagen til alarmen ikke afhjælpes inden for tre minutter, afbrydes
behandlingen. Denne alarm ledsages af en enkelt tone.
Afbryd alarm

Lækagealarm
Tryk på '?' eller 'Seal Check™' for flere oplysninger
Seal Check™

Afbryd alarm

Nulstil

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1. Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens
slange og beholderslangen er korrekt sat sammen.
2. Sørg for, at beholderen er sat helt i (se afsnittet
Alarm om beholder ikke tilkoblet).
3. Tryk på SEAL CHECK™ for at bruge funktionen
SEAL CHECK™ til at finde lækager i forbindingen.
Se afsnittet Sådan findes en lækage med
SEAL CHECK™ i denne vejledning, hvor brugen af
SEAL CHECK™ samt reperationen af lækager beskrives.

Patientens eneste adgang til funktionen SEAL CHECK™ er
via skærmbilledet Lækagealarm.
4. Læs Anlæggelsesvejledning til forbindinger, der følger med
V.A.C.® forbindinger, for oplysninger om, hvordan overskydende
V.A.C.® filmmateriale anvendes til at forsegle lækageområdet.
Nulstil

Til/Fra

5. Når lækagetilstanden er afhjulpet, skal du trykke på Nulstil på dette
skærmbillede for at vende tilbage til Hovedmenu.
6. Sørg for, at terapien er slået til ved at bekræfte, at den grønne halvmåne
på knappen Til/Fra er tændt. Hvis den ikke er tændt, skal du trykke på
knappen Til/Fra for at genstarte terapien.
Hvis årsagen til alarmen ikke afhjælpes inden for tre
minutter, vises alarmen Lækagealarm, behandling afbrudt,
og terapien stopper.
Se afsnittet Lækagealarm, behandling afbrudt for procedurer
vedrørende genstart af terapi.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Lækagealarm, Terapi afbrudt
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når en registreret undertrykslækage
ikke er blevet afhjulpet og terapien er blevet afbrudt. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Afbryd alarm

Lækagealarm
Terapi afbrudt
ADVARSEL: Udskift V.A.C.® forbinding med
en anden forbinding, hvis terapien har været afbrudt i
mere end 2 timer.
Afbryd alarm

Nulstil

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Nulstil

1. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede
for at vende tilbage til Hovedmenu.

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Til/Fra

2. Genstart terapien ved at trykke på
knappen Til/Fra.

Hvis lækagetilstanden ikke er afhjulpet, skal du benytte
værktøjet SEAL CHECK™ til yderligere fejlfinding:
Til/Fra

Tryk på Til/Fra på Kliniker hovedmenu
for at få adgang til SEAL CHECK™ på
skærmbilledetTerapiopstart.
eller

Seal Check™

Tryk på Terapi på Kliniker hovedmenu,
derefter på OK og så på SEAL CHECK™ for at
åbne skærmbilledet SEAL CHECK™.

Patientens eneste adgang til funktionen SEAL CHECK™ er
via skærmbilledet Lækagealarm.
Hvis lækagetilstanden ikke afhjælpes inden for tre minutter,
vises alarmskærmbilledet igen, og terapien stopper.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes KCI.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Blokeringsadvarsel
Alarm med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når INFOV.A.C.™ Terapienheden har
registreret en mulig blokering. Denne advarsel ledsages af en enkelt tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Blokeringsadvarsel

1. Sørg for, at begge klemmer på forbindingen og
beholderslangen er åbne.

Mulig blokering konstateret.
Nulstil

2. Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

3. Hvis blokeringsadvarslen fortsat vises, når trin 1 og
2 er udført, skal terapienheden og slangen sænkes,
så de er på niveau med sårstedet eller lavere.
Hvis årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke
enheden, kan normal brug genoptages.
Nulstil

4. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede
for at vende tilbage til Hovedmenu.
INFOV.A.C.™ Terapienheden vil konstant
forsøge at påføre terapien, mens denne
advarsel er aktiv.
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Blokeringsalarm, Terapi afbrudt
Alarm med medium prioritet – Denne alarmskærm vises, når INFOV.A.C.™ Terapienheden har
registreret, at der er opstået en blokering. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Afbryd alarm

Blokeringsalarm
Terapi afbrudt
Enheden kører muligvis, men terapien er afbrudt.
ADVARSEL: Udskift V.A.C.® forbinding med
en anden forbinding, hvis terapien har været afbrudt
i mere end 2 timer.
Afbryd alarm

Nulstil

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1. Sørg for, at begge klemmer på forbindingen og
beholderslangen er åbne.

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

2. Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.
3. Hvis Blokeringsalarm, behandling afbrudt fortsat
vises, når trin 1 og 2 er udført, skal terapienheden og
slangen sænkes, så de er på niveau med sårstedet
eller lavere. Hvis årsagen til advarslen afhjælpes ved
at sænke enheden, kan normal brug genoptages.
Nulstil

4. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede for at vende
tilbage til Hovedmenu.

ADVARSEL: Terapienheden er fortsat slået til,
men undertrykket ved såret er under den terapeutiske værdi.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes KCI.
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Advarsel for lavt tryk
Advarsel med lav prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når INFOV.A.C.™ Terapienheden ikke
har nået det ønskede terapitryk. Denne advarsel ledsages af en enkelt tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Advarsel for lavt tryk
Det negative tryk i såret er
lavere end det indstillede tryk.
Nulstil

1. Sørg for, at begge klemmer på forbindingen og
beholderslangen er åbne.
2. Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

3. Hvis Advarsel for lavt tryk fortsat vises, når trin 1 og
2 er udført, skal terapienheden og slangen sænkes,
så de er på niveau med sårstedet eller lavere.
Hvis årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke
enheden, kan normal brug genoptages.
4. Tryk på Nulstil for at vende tilbage til Hovedmenu.
Der leveres stadig V.A.C.® Terapi, men med et lavere tryk
end det ønskede.
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Alarm om lavt tryk, Terapi afbrudt
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når INFOV.A.C.™ Terapienheden ikke
har nået det valgte terapitryk, og undertrykket ved såret er under den terapeutiske værdi. Denne
alarm ledsages af en gentagen tone.

Afbryd alarm

Alarm for lavt tryk
Terapi afbrudt
ADVARSEL: Enheden kører muligvis, men
terapien er afbrudt. Tryk på '?' for flere oplysninger
Afbryd alarm

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Nulstil

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1. Sørg for, at begge klemmer på forbindingen og
beholderslangen er åbne.
2. Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.
3. Hvis alarmen Lavt tryk, behandling afbrudt fortsat
vises efter trin 1 og 2 er udført, kan det løse denne
alarm at sænke behandlingsenheden og slangen
til samme niveau som eller under sårområdet.
Hvis årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke
enheden, kan normal brug genoptages.
Nulstil

4. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede
for at vende tilbage til Hovedmenu.

ADVARSEL: Behandlingsenheden forbliver tændt.
Undertrykket ved sårområdet kan være under det indstillede
tryk, hvilket kan kompromittere de terapeutiske fordele.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes KCI.
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Alarm om terapi inaktiv
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når V.A.C.® Terapi har været fra
i femten minutter (med enheden tilsluttet strømmen), uden der er trykket på den trykfølsomme
skærm. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Afbryd alarm

Terapi inaktiv

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:

Tryk på 'Nulstil', og genstart terapi
Afbryd alarm

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Nulstil

Nulstil

1. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede
for at vende tilbage til Hovedmenu.

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Til/Fra

2. Genstart terapien ved at trykke på
knappen Til/Fra.
3. Hvis V.A.C.® Terapi ikke ønskes, skal du
slukke INFOV.A.C.™ Terapienheden ved
at trykke på Tænd/sluk-knappen på
forsiden af enheden.

ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.

Alarmen Systemfejl, Terapi afbrudt
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når der er en teknisk fejl
i INFOV.A.C.™ Terapienheden. Der kan forekomme flere forskellige typer systemfejl. Der vises et tal
i det gule alarmfelt, der angiver den diagnostiske kode for den tekniske fejl. Denne alarm ledsages
af en gentagen tone.
Afbryd alarm

Systemfejl
Terapi afbrudt
Fejlkode: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Returner straks denne enhed til KCI
ADVARSEL: Udskift V.A.C.® forbinding med
en anden forbinding, hvis terapien har været afbrudt i
mere end 2 timer.
Nulstil
Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1. Registrer fejlkoden.
2. Sluk enheden, og tænd den derefter
igen ved at trykke på Tænd/slukknappen på forsiden af enheden.
3. Hvis fejlen vedvarer, kontaktes KCI.

ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Advarsel om servicetæller udløbet
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når INFOV.A.C.™ Terapienheden
har nået sin servicetidsgrænse. Når servicetælleren er udløbet, vises denne advarsel, hver gang
enheden tændes. Når antallet af resterende dage når nul, vises denne advarsel med jævne
mellemrum under terapien.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

Service påkrævet

1. Kontakt den lokale repræsentant for KCI for at få en
ny servicetimerkode.

Kontakt KCI
Tilbageværende dage (0)
Indsæt
kode

Indsæt
kode

Fortsæt

2. Tryk på Indsæt kode for at indtaste
koden fra KCI.

Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Alarm om Intern temperatur
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når INFOV.A.C.™ Terapienhedens
interne temperatur har nået sin maksimumgrænse. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Intern temperatur

1. Flyt INFOV.A.C.™ Terapienheden til et køligere sted.

Intern temperatur i terapienheden har
overskredet den tilladte grænse.
Flyt terapienheden til et køligere sted.
Afbryd alarm

Nulstil

2. Tryk på Nulstil på dette skærmbillede for at vende
tilbage til Hovedmenu.

Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Terapien fortsætter, mens denne alarm er aktiv. Skærmen
slukker efter fem minutter, men lyser igen, hvis der trykkes
på den. Opladning af batteriet stopper.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes KCI.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding, hvis
terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Trykafvigelse, Terapi afbrudt
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når undertrykket i såret ligger uden
for systemets grænser. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.

Afbryd alarm

Trykafvigelse
Terapi afbrudt
Det negative tryk i såret ligger udenfor systemets
grænser. Terapien er blevet afbrudt.
Kontakt KCI
Afbryd alarm

ADVARSEL Tryk på '?' for flere oplysninger
Intermitterende 5/2
Terapi Til
125 mmHg

Alarmen kan slukkes i to minutter under
fejlfinding ved at trykke på Afbryd alarm.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på Tænd/sluk-knappen på
forsiden af enheden.

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes KCI.
ADVARSEL: I henhold til den kliniske vejledning skal
V.A.C.® Forbindingen udskiftes med en anden forbinding,
hvis terapien afbrydes eller stoppes i mere end to timer.
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Vedligeholdelse og rengøring
Standardforholdsregler
Følgende er KCI's anbefalede daglige og ugentlige rengørings- og infektionskontrolprocedurer for
INFOV.A.C.™ Terapienheden.
Følg altid standardforholdsreglerne.
Standardforholdsreglerne er udviklet for at reducere risikoen for overførsel
af mikroorganismer fra både kendte og ukendte infektionskilder. Disse
forholdsregler kan bruges til alle patienter uanset diagnose eller formodet
infektionsstatus og skal bruges, når der forventes kontakt med blod og andre
legemsvæsker. Det gælder også sekreter og ekskreter (bortset fra sved), uanset
om der er synligt blod eller ej, ikke-intakt hud (dvs. åbne sår) og slimhinder.

Bortskaffelse af affald
Alle engangsartikler (alle slanger, koblinger, klemmer, brugte beholdere,
brugte forbindinger osv.) skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser
om bortskaffelse af medicinsk affald. Forkert bortskaffelse kan medføre risiko
for, at systemet ikke overholder de lovmæssige krav.

Rengøring af INFOV.A.C.™ Terapienheden
Rengøring og desinfektion af INFOV.A.C.™ Terapienheden omfatter aftørring
af alle komponenter med hård overflade. Følg institutionens procedurer for
rengøring og desinfektion af andet varigt elektromedicinsk udstyr med hård
overflade. INFOV.A.C.™ Terapienheden skal rengøres og desinficeres:
•

Hvis den bliver snavset under patientbrug.

•

Mindst én gang om ugen.

•

Mellem patienter.
Sørg for, at INFOV.A.C.™ Terapienheden er slukket helt og
frakoblet strøm ved brug af nogen form for rengøringsvæsker.

KCI anbefaler følgende vedrørende rengøring og desinfektion af KCI's
V.A.C.® Terapienheder:
•

Bær personlige værnemidler, såsom handsker, som er egnede til medicinske
formål, for at mindske risikoen for infektion og kontakt med blod og andre
legemsvæsker.

•

Fjern alt organisk materiale (synligt snavs eller legemsvæsker)
fra terapienheden inden desinfektion.

•

Brug rengøringsmidler og desinfektionsmidler af hospitalskvalitet.
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•

For at undgå at elektronikken i enheden ikke beskadiges, må enheden ikke
nedsænkes i eller mættes med væsker.

•

Brug ikke alkoholbaserede opløsninger langs den trykfølsomme skærms
kanter eller tæt på pakninger og tænd/sluk-knapper, da alkoholbaserede
opløsninger let kan trænge ind i skærmen og medføre, at udstyret ikke
fungerer korrekt.

Rengøring af den trykfølsomme skærm
1. Tryk på knappen Skærmlås på Hovedmenu (se afsnittet
Betjeningsmenuer i Patientmodus) for at aktivere skærmlås.
Knappens låseikon bliver nu låst, og skærmbilledet Skærmlås vises.
2. Brug en blød, ikke-slibende klud til forsigtigt at aftørre den
trykfølsomme skærm.
Brug ikke væsker til at rengøre den trykfølsomme skærm.
Brug ikke overdreven kraft til at rengøre den trykfølsomme
skærm. Hvis du trykker for hårdt, kan skærmen tage skade.
3. Sådan deaktiveres skærmlåsen: Tryk på knappen 1 og derefter på
knappen 2 på skærmbilledet Skærmlås for at vende tilbage til Hovedmenu.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Nedenfor følger retningslinjer og producentens erklæring om EMC for INFOV.A.C.™
Terapienheden.
•

INFOV.A.C.™ Terapienheden kræver særlige forholdsregler med hensyn
til EMC og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med
oplysningerne om EMC på de følgende sider.
Dette udstyr er kun ment til brug for sundhedspersonale.
Som alt andet medicinsk udstyr kan dette udstyr forårsage
radiointerferens, eller det kan forstyrre brug af udstyr
i nærheden. Det kan være nødvendigt at vende eller flytte
INFOV.A.C.™ Terapienheden eller afskærme placeringen.
Emissionskarateristikkerne for dette udstyr gør det egnet
til brug i industrielle områder og på hospitaler (CISPR
11 klasse A). Hvis udstyret anvendes i boligområder
(hvor CISPR 11 klasse B normalt kræves),giver udstyret
muligvis ikke tilstrækkelig beskyttelse til radiofrekvenskommunikationstjenester.

•

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr, RFID-læsere, elektronisk
produktovervågningsudstyr (tyverisikring) og metaldetektorer kan påvirke
INFOV.A.C.™ Terapienhedens ydeevne. Overhold retningslinjerne og
anbefalingerne i tabel 204 og 206.

•

Andet medicinsk udstyr eller systemer kan producere elektromagnetisk
emission og kan derfor påvirke INFOV.A.C.™ Terapienhedens funktion.
Vær forsigtig, når INFOV.A.C.™ Terapienheden bruges ved siden af eller
stablet med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at placere INFOV.A.C.™
Terapienheden ved siden af eller stablet med andet udstyr, skal
terapienheden og det andet udstyr observeres for at sikre, at alt fungerer
korrekt i den konfiguration, hvor udstyret vil blive brugt.

•

Elektriske kabler, eksterne strømforsyninger og tilbehør, der anføres
eller nævnes i denne brugervejledning, er blevet påvist at overholde
testkravene i nedenstående tabeller. Sørg for kun at bruge kabler,
strømforsyninger og tilbehør, der anbefales af producenten, sammen
med INFOV.A.C.™ Terapienheden. Hvis en tredjepartsleverandør tilbyder
kabler, eksterne strømforsyninger og elektrisk tilbehør til brug med
INFOV.A.C.™ Terapienheden, og de ikke er anført eller nævnt i denne
brugervejledning, er det den pågældende tredjeparts ansvar at fastslå,
at udstyret overholder standarder og test i nedenstående tabeller.

•

Brug af elektriske kabler og tilbehør ud over dem, der er anført i denne
brugervejledning eller heri nævnte dokumenter, kan medføre øget
elektromagnetisk emission fra INFOV.A.C.™ Terapienheden eller nedsat
elektromagnetisk immunitet for INFOV.A.C.™ Terapienheden.
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Tabel 201
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk emission
INFOV.A.C.™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller
slutbrugeren af INFOV.A.C.™ Terapienheden skal sørge for, at den bruges i et sådant miljø.
Emissionstest

Overensstemmelse

Vejledning i forbindelse med elektromagnetiske
miljøer

RF‑emission - CISPR 11
(udstrålet og ledningsbåren)

Gruppe 1

INFOV.A.C.™ Terapienheden anvender udelukkende RF‑energi til
de interne funktioner. Derfor er dens RF‑emissioner meget lave og
forårsager sandsynligvis ikke nogen interferens med elektronisk
udstyr i nærheden.

RF‑emission - CISPR 11
(udstrålet og ledningsbåren)

Klasse A

Harmoniske emissioner
IEC 61000‑3‑2

Klasse A

INFOV.A.C.™ Terapienheden er egnet til brug alle steder
undtagen beboelsesejendomme og steder, der er direkte
tilsluttet til det offentlige lavspændingsforsyningsnet,
som strømforsyner beboelsesejendomme.

Spændingsudsving/flickeremissioner
IEC 61000‑3‑3

Opfyldt

Tabel 202
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
INFOV.A.C.™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller
slutbrugeren skal sørge for, at terapienheden bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

EN/IEC
60601 Testniveau

Overensstemmelsesniveau

Tilsigtet elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk
udladning (ESD)

±6 kV kontakt

±8 kV kontakt

±8 kV luft

±15 kV luft

Gulve skal være af træ, beton eller
keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt
med syntetisk materiale, skal den
relative luftfugtighed mindst være 30 %.

Hurtige elektriske
transienter/burst

±2 kV for strømforsyningsledninger

±2 kV for
strømforsyningsledninger
100 kHz repetitionsfrekvens

IEC 61000‑4‑4

±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

IEC 61000-4-2

Overspænding

Kvaliteten af netstrømmen skal svare
til kvaliteten i et typisk erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger
100 kHz repetitionsfrekvens

±1 kV differential mode
(leder-leder)
±2 kV common mode
(leder-jord)

±1 kV differential mode
(leder-leder)
±2 kV common mode
(leder-jord)

Kvaliteten af netstrømmen skal svare
til kvaliteten i et typisk erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

Spændingsfald,
korte afbrydelser
og spændingsudsving i strømforsyningsledninger

<5 % Ut (>95 % fald
i Ut) i 0,5 periode

Fald: 0 % Ut i 1 cyklus
70 % Ut i 25 perioder
ved 50 Hz eller 30 perioder
ved 60 Hz

Produktet har intern batteribackup.

IEC 61000‑4‑11

70 % Ut (30 % fald i Ut)
i 25 perioder

IEC 61000‑4‑5

40 % Ut (60 % fald i Ut)
i 5 perioder

Enkeltfase: ved 0°

<5 % Ut (>95 % fald
i Ut) i 5 sekunder
Netfrekvensmagnetfelt
(50 Hz/60 Hz)

3 A/m

Afbrydelser: 0 % Ut i
250 perioder ved 50 Hz eller
300 perioder ved 60 Hz
30 A/m

Hvis brugeren af INFOV.A.C.™
Terapienheden kræver konstant drift
under strømafbrydelser, anbefales det,
at terapienheden strømforsynes af en
nødstrømsforsyning (UPS) eller
et batteri.

Netfrekvensmagnetfeltet bør være på
samme niveau som ved brug i et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

IEC 61000‑4‑8
BEMÆRK: Ut er spændingen i vekselstrømslysnettet inden anvendelse af testniveauet.
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Tabel 204
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
INFOV.A.C.™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller
slutbrugeren skal sørge for, at terapienheden bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

Ledningsbåren RF
IEC 61000‑4‑6

Udstrålet RF
IEC 61000‑4‑3

EN/IEC 60601 Testniveau

Overensstemmelsesniveau

Vejledning i forbindelse med
elektromagnetiske miljøer

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

Bærbart og mobilt
RF‑kommunikationsudstyr bør
kun anvendes i den anbefalede
sikkerhedsafstand fra INFOV.A.C.™
Terapienheden og alle udstyrets
dele, inklusive kabler, som beregnes
efter den ligning, der gælder for
senderens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand
d = 1,2 √P

3 V/m
80 MHz - 2,5 GHz

6 Vrms i ISM-bånd
mellem
150 kHz - 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

d = 1,2 √P

80 MHz - 800 MHz

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

d = 2,3 √P

800 MHz - 2,5 GHz

hvor P er senderens maksimale
nominelle udgangseffekt i watt
(W) i henhold til producenten af
senderen, og d er den anbefalede
separationsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF‑sendere,
bestemt ved en undersøgelse
af stedets elektromagnetiske
forhold a, bør ligge under
overensstemmelsesniveauet i alle
frekvensområder b.
Der kan forekomme interferens
i nærheden af udstyr, der er
mærket med følgende symbol:

BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Udbredelse af elektromagnetisk
stråling påvirkes af absorption og refleksion fra genstande, strukturer og mennesker.
a

b

Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer til radiotelefoner (bærbare/trådløse) og mobile radiosendere,
amatørradiosendere, AM- og FM‑radiosendere og tv‑sendestationer, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed.
For at vurdere påvirkningen af det elektromagnetiske miljø fra faste RF‑sendere bør man overveje en undersøgelse
af de elektromagnetiske forhold på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor INFOV.A.C.™ Terapienheden
benyttes, overstiger ovenstående gældende grænseværdi for radiobølger, skal det kontrolleres, at terapienheden
fungerer normalt. Hvis det konstateres, at udstyret ikke fungerer normalt, kan det være nødvendigt med yderligere
foranstaltninger, som f.eks. at vende eller flytte INFOV.A.C.™ Terapienheden.
I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Bærbart udstyr og mobilt RF-kommunikationsudstyr (inkl. perifere enheder som f.eks. antennekabler og eksterne
antenner) skal bruges ved en sikkerhedsafstand på mindst 30 cm (12 tommer) fra en hvilken som helst del af INFOV.A.C.™
Terapienheden, herunder kabler, som er angivet af producenten. Ellers kan udstyrets ydelse blive forringet. Mere præcist
skal den anbefalede sikkerhedsafstanden beregnes i forhold til transmitteren.
BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænserne for medicinsk udstyr i IEC 60601-1-2: 2014 4. udgave. Disse
grænser og testniveauer har til formål at give en rimelig sikkerhed hvad angår elektromagnetisk interferens, når enheden
bruges i en typisk medicinsk anvendelse.
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Tabel 206
Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF‑kommunikationsudstyr og INFOV.A.C.™ Terapienheden
INFOV.A.C.™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø med kontrolleret udstrålet RF. Kunden eller
brugeren af INFOV.A.C.™ Terapienheden kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en
minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF‑kommunikationsudstyr (sendere) og terapienheden, som anbefalet
nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Senderens maksimale nominelle
udgangseffekt i watt (W)

Separationsafstand i henhold til senderfrekvensen i meter (m)

0,01

0,12

150 kHz - 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz - 800 MHz
d = 1,2 √P
0,12

800 MHz - 2,5 GHz
d = 2,3 √P
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

Den anbefalede separationsafstand i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor,
kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale
nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til producenten af senderen.
BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Udbredelse af elektromagnetisk
stråling påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Medfølgende strømforsyninger
Varenummer

Beskrivelse

Producent

Maks. længde

M6266106

Strømforsyning

Astec Power eller ICC

3,05 m

M4268882

Elec/Con‑US Cordset – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,03 m

M4268883

Elec/Con-Australia Cordset – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268880

Elec/Con‑UK Cordset – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268881

Elec/Con‑EU Cordset – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

4103864

Cord, INFOV.A.C.™ Strøm, Kina

Electri-Cord Mfg. Co.

2,51 m

4103847

Cord, INFOV.A.C.™ Strøm, Indien

Electri-Cord Mfg. Co.

2,54 m

4103887

Cord, Power, Brasilien

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

350084

Cord, V.A.C.ULTA™ Vekselstrøm

Diverse

2,0 m

350753

Cord, V.A.C.ULTA™ Strøm, UK

Diverse

2,0 m

360074

Cord, V.A.C.VIA™ Strøm, EU

Diverse

2,05 m

360076

Cord, V.A.C.VIA™ Strøm, AU/NZ

Diverse

2,05 m

414655

Assy, Power Cord - ACTIV.A.C.™ Japan

Diverse

0,91 m - 2,44 m
(1,0 m foretrukket)

415568

KR Cordset

Consolidated Electronics

2,05 m

Brug af elektriske kabler og tilbehør ud over dem, der er anført
i denne brugervejledning eller heri nævnte dokumenter, kan
medføre øget elektromagnetisk emission fra INFOV.A.C.™
Terapienheden eller nedsat elektromagnetisk immunitet for
INFOV.A.C.™ Terapienheden.
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Specifikationer
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Tekniske specifikationer
Udstyret er ikke egnet til brug i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft, ilt eller dinitrogenoxid.
INFOV.A.C.™ Terapienhed
Kontinuerlig drift
Type B udstyr
Klasse 1 eller internt drevet
Strømforsyning
Klasse I udstyr
Almindeligt udstyr
INFOV.A.C. Terapienhed
Mål ................................................................................................. 23 cm X 22 cm X 17,5 cm (9,05 tommer X 8,6 tommer X 6,8 tommer)
Vægt............................................................................................................................................................................................ 2,89 kg (6,37 lb (USA))
Elektriske data (strømforsyning)
Spænding ....................................................................................................................................................................................................100‑240 VAC
Frekvens ......................................................................................................................................................................................................50 Hz - 60 Hz
Effekt ............................................................................................................................................................................................................................. 60 W
Miljøforhold
Opbevarings- og transporttemperaturområde........................................................................................ -10 °C til +50 °C (14 °F til 122 °F)
Driftstemperaturområde.................................................................................................................................... +10 °C til +30 °C (50 °F til 86 °F)
Relativ luftfugtighed.................................................................................................................................................... 10 % til 85 % ikke-kondens
Barometrisk trykområde .........................................................................................................................................................700 hPa til 1060 hPa
Engangskomponenterne i V.A.C.® Terapisystemet anses for at være Anvendte dele iht. IEC 60601‑1 tredje udgave.
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Symbolforklaring
Advarsels- eller forsigtighedserklæring om mulig system-, patient- eller personalefare.

Vigtig betjeningsinformation

!

Forsigtig: Se vedlagte dokumenter

Snublefare

Tænd eller sluk for udstyret. Denne knap lyser, når udstyret er tændt.

Udløs beholderen. Denne knap blinker, når beholderen er fuld og skal udskiftes.

Dette produkt er beregnet til separat indsamling på et egnet indsamlingssted.
Det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Se brugervejledningen

Godkendt repræsentant i EU

Producent

SN
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Serienummer

Kapslingsklasse

Opbevares tørt

Anvendt del type B

Katalognummer

Må ikke tages med i bad

Temperaturområde

FORSIGTIG: I henhold til amerikansk lovgivning må dette
udstyr kun sælges/udlejes til eller på ordination af en læge.

Kontaktoplysninger til kunden
I tilfælde af spørgsmål om produktet, tilbehør, vedligeholdelse eller ønske om yderligere
information om KCI's produkter og services, bedes du kontakte KCI eller en autoriseret
repræsentant for KCI eller:

I USA: Ring på 1‑800‑275‑4524, eller gå ind på www.acelity.com.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Uden for USA: Gå ind på www.kci-medical.com.
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