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HOIATUS. Kõnealuse seadmega on kaasas oluline ohutusteave

Näidustused, vastunäidustused, hoiatused, ettevaatusabinõud ja muu 
ohutusteave on kirjas ravisüsteemi V.A.C.® ohutusteabe lehel. See 
teabeleht on kaasas nii raviseadmega kui ka V.A.C.®-i haavasidemete pakkides. 
Enne V.A.C.®-ravi kasutamist lugege ravisüsteemi V.A.C.® kasutusjuhendit ja 
ohutusteabelehte. Kui teil tekib küsimusi või kui te ei leia seda teabelehte, 
pöörduge kohe kohaliku KCI esindaja poole.

Täiendavat tooteteavet leiate aadressilt www.acelity.com (USA) või 
www.kci-medical.com (väljastpoolt USA-d).

Nagu kõigi retsepti alusel müüdavate meditsiiniseadmete puhul, 
võib tootega kaasasolevate juhiste eiramine või seadete muutmine 
ja ravi teostamine ilma vajaliku väljaõppeta meditsiintöötajate 
järelevalveta põhjustada toote ettenähtust erinevat toimimist 
ning tõsiste või eluohtlike kehavigastuste ohtu. Meditsiiniliste 
küsimustega pöörduge arsti poole. Meditsiinilises hädaolukorras 
pöörduge kohe kiirabisse.

ETTEVAATUST. USA föderaalseadus lubab selle seadme müüki/
rentimist vaid arstidele või arsti korraldusel.

GARANTIIDEST LOOBUMINE NING VASTUTUSE PIIRAMINE

KCI ÜTLEB KÄESOLEVAGA KÕIGI SELLES VÄLJAANDES KIRJELDATUD KCI 
TOODETE PUHUL LAHTI OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SH 
(LOEND POLE LÕPLIK) KÕIKIDEST KAUBANUSDLIKKUSE VÕI KINDLAKS 
EESMÄRGIKS SOBIVUSE KAUDSETEST GARANTIIDEST. IGASUGUNE KCI 
PAKUTAV KIRJALIK GARANTII ON SÕNASELGELT NIMETATUD SELLES 
VÄLJAANDES VÕI KAASNEB TOOTEGA. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA KCI 
ÜHEGI KAUDSE, ETTENÄGEMATU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EGA 
KULU EEST (SH KEHAVIGASTUS VÕI VARA KAHJUSTAMINE), MIS TULENEB 
TÄIELIKULT VÕI OSALISELT TOOTE KASUTAMISEST, V.A JUHUL, KUI GARANTIIST 
LAHTIÜTLEMINE VÕI VASTUTUSE PIIRAMINE ON SÕNASELGELT KEELATUD 
KONKREETSE KOHALDUVA SEADUSEGA. ÜHELGI ISIKUL EI OLE ÕIGUST SIDUDA 
ETTEVÕTET KCI ÜHEGI AVALDUSE VÕI GARANTIIGA, V.A KONKREETSELT SELLES 
JAOTISES KIRJELDATUD JUHTUDEL.

KCI trükistes kirjas olevad kirjeldused ja tehnilised andmed kirjeldavad toodet 
ainult selle tootmise ajal ning neid ei saa käsitleda sõnaselgete garantiidena, 
välja arvatud käesoleva tootega kaasasolevas kirjalikus piiratud garantiis. 
Selles väljaandes toodud teave võib igal ajal muutuda. Teavet uuenduste 
kohta saate ettevõttelt KCI.
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Hoiatused ja oluline teave kasutajatele

KCI toodete õigeks toimimiseks soovitab KCI järgida järgmisi nõudeid. Nende 
nõuete eiramine tühistab kõik kehtivad garantiid.

• Kasutage toodet ainult selle kasutusjuhendi ja asjakohaste tootesiltide järgi.

• Montaaži, ekspluateerimise, pikendamise, korrigeerimise, muutmise, tehnilise 
hoolduse ja remonditöid peavad tegema KCI volitatud kvalifitseeritud töötajad. 
Nõudmisel varustab KCI need kvalifitseeritud töötajad lülitusskeemide, osade 
nimekirjadega jne, mis on parandustööde jaoks vajalikud.

• Veenduge, et ruumi elektrisüsteem oleks vastavuses asjakohase riikliku 
elektrijuhtmestiku standardiga. Elektrilöögi riski vältimiseks tuleb toode 
ühendada maandatud elektrikontaktiga.

• Ärge kasutage toodet, kui selle toitekaabel, toiteallikas või pistik on 
kahjustatud. Kui need komponendid on kulunud või kahjustunud, võtke 
ühendust ettevõttega KCI.

• Ärge kukutage ega sisestage toote avadesse või voolikutesse ühtegi objekti.

• Ärge ühendage seda toodet või tema osasid seadmete külge, mis pole KCI 
poolt selleks soovitatud. 

• Kasutage selle tootega ainult V.A.C.® Dressings haavasidemeid ja 
ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooteid.

• Vältige toote kokkupuutumist kuumade pindadega.

• Kuigi see toode vastab elektromagnetilise ühilduvuse osas standardi 
IEC 60601-1-2 sisule, võivad elektriseadmed selle töös häireid põhjustada. 
Kui kahtlustate häiret, eemaldage seade ja võtke ühendust KCI-ga.

• Ärge laske vedelikul ühelegi tooteosale tilkuda.

Elektroonilistele juhtelementidele jäävad vedelikud võivad 
põhjustada korrosiooni, mille tulemusel võib tekkida 
elektrooniliste osade rike. Komponendi rikete tõttu võib 
seade töötada ebakorrapäraselt ja olla potentsiaalselt ohtlik 
patsiendile või personalile. Kui seadmele satub vedelikku, 
eraldage seade viivituseta ja puhastage imava lapiga. Enne 
toite ühendamist veenduge, et toiteühendused ja toiteallikad 
ei oleks niisked ning niiskust poleks ka nende ümbruses. Kui 
toode ei tööta õigesti, võtke ühendust ettevõttega KCI.

• Ärge kasutage seda toodet vannis või duši all ega paigutage seda nii, et võite 
selle vanni, duši alla või kraanikaussi tõmmata või seade võiks sinna kukkuda.

• Ärge püüdke vette kukkunud seadmest kinni võtta. Kui seade on ühendatud 
elektriallikaga, eraldage see kohe. Eraldage seade haavasideme küljest ja võtke 
ühendust KCI-ga.

• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku anesteetikumi ja õhu, hapniku  
või lämmastikoksiidi segu lähedal või hapnikuga rikastatud keskkonnas.

• Ärge viige seda toodet MR-keskkonda. See toode pole turvaline  
MR-keskkonnas.

Ettevaatust
Tootja on selle toote seadistanud vastama täpsetele pingenõuetele.

Täpse pinge leiate tooteetiketilt.
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Sissejuhatus

V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) ravi on süsteem, mis kasutab kontrollitud pidevat või 
vahelduvat alarõhku (vaakumit), et luua keskkond, mis soodustab haavade paranemist 
sekundaarse või tertsiaarse (hilinenud primaarse) paranemisviisi teel järgmiste tegevuste abil:

• valmistades haavapõhja ette sulgumiseks;
• vähendades ödeemi;
• soodustades granulatsioonikoe moodustumist ja perfusiooni;
• eemaldades eksudaati ja nakkusohtlikku materjali. 

Ravisüsteem INFOV.A.C.™ pakub haavade vaakumravi (NPWT) ja akuutset 
reguleeritavat ravi (SENSAT.R.A.C.™) mitmesuguste krooniliste ja ägedate 
haavatüüpide jaoks. Seda täiustatud haavaravitehnoloogiat koos 
mikroprotsessori poolt kontrollitud raviseadmete ja esmaklassilise tehnilise 
toega on lihtne klinitsisti haavaravipraktikasse kaasata, optimeerides nii 
patsientide hooldust ja hallates kulusid. 

Kaitse ohtude vastu
Kõrvaldage kõik ühekordselt kasutatavad esemed (kõik voolikud, liitmikud, 
klambrid, kasutatud kanistrid, kasutatud haavasidemed jne) meditsiiniliste 
jäätmete kõrvaldamist puudutavate kohalike eeskirjade kohaselt.

Ükskõik missuguste kehavedelike või jäätmete käitlemisel tuleb järgida 
standardseid ohutusnõudeid. Kõrvaldage kõik osad oma asutuses kehtestatud 
korra ja kohalike nõuete kohaselt.

Raviseade INFOV.A.C.™ ja toiteplokk tuleks seadme tööea lõppedes tagastada 
KCI-le, kes selle utiliseerib. 

Seadme toitmiseks või aku laadimiseks võib kasutada 
ainult raviseadmega INFOV.A.C.™ kaasasolevat toiteplokki. 
Teiste toiteplokkide kasutamine võib raviseadet INFOV.A.C.™ 
kahjustada.

Kasutajad ei tohi raviseadme INFOV.A.C.™ akut ise parandada. 
Kui kahtlustate häireid aku töös, tagastage süsteem KCI-le,  
kes selle remondib.

Toitekaablite ja voolikute taha võib kergesti komistada. 
Ärge jätke kaableid ega voolikuid kohtadesse, kus 
inimesed kõndida võivad.
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Raviseadme INFOV.A.C.™ ühendamine teiste seadmete külge
Raviseadme INFOV.A.C.™ võib kinnitada haiglavoodi jalutsilauale, 
enamiku ratastoolide külge või tilgajala külge (vt jaotist „Kasutamiseks 
ettevalmistamine“). Vajaduse korral võib selle asetada kindlale horisontaalsele 
pinnale, kus see ette ei jää. Paigaldage seade kindlasti haavast madalamasse 
kohta, kus kaablid ja voolikud mööduvate esemete teele ette ei jää.

Raviseade INFOV.A.C.™ ei ole mõeldud ambulatoorsetele 
patsientidele kandmiseks. Ambulatoorsetele patsientidele 
kasutamiseks mõeldud V.A.C.®-raviseadmete kohta küsige 
kohalikult KCI esindajalt.

Seadmed, mida võib kasutada koos raviseadmega INFOV.A.C.™: 

• mälukaardid,
• infrapunaseadmed (saadaval mõne seadme jaoks),
• USB-seadmed.
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Raviseade INFOV.A.C.™ – osade tuvastamine

Toitenupp

Puuteekraan 
kasutajaliidesega

Kirjapulk

Andmeluuk

Mälukaardi pesa 
Ainult 

klinitsistidele

INFOV.A.C.™-i 
500 ml kanister

Kanistri 
vabastusnupp

USB andmeport 
Ainult 
klinitsistidele

Toitepesa

Aku laadimise 
märgutuli

Riputusnupp

Riputuspulk

Käepide

INFOV.A.C.™-i toiteplokk

Infrapuna (IR) 
andmeport
(saadaval mõne 
seadme jaoks, 
kasutamiseks 
ainult 
klinitsistidele)
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Kasutamiseks ettevalmistamine

Enne raviseadme INFOV.A.C.™ kasutamiseks ettevalmistamist kontrollige, et seade poleks viga 
saanud ega saastunud. Lisateavet leiate käesoleva juhendi peatükist Hooldus ja puhastamine.

Aku laadimine
Raviseadmega INFOV.A.C.™ on kaasas toiteplokk ja laaditav aku. Aku ei ole kasutajale ligipääsetav 
ega kasutaja poolt remonditav. Toiteplokil on kaks juhet: üks pistik sisestatakse vahelduvvooluvõrgu 
pistikupesasse ja teine raviseadmesse INFOV.A.C.™. Olenevalt riigis kehtivatest eeskirjadest võib 
vooluvõrku ühendatava pistiku konfiguratsioon varieeruda.

Kasutage seadme toitmiseks või aku laadimiseks ainult 
raviseadmega INFOV.A.C.™ kaasasolevat toiteplokki.  
Teiste toiteplokkide kasutamine võib raviseadet INFOV.A.C.™ 
kahjustada.

Raviseadme vooluvõrgust isoleerimiseks ühendage 
toitekaabli pistik seinakontaktist lahti. Ärge blokeerige 
juurdepääsu pistikule ega seinakontaktile.

Toitekaablite ja voolikute taha võib kergesti komistada. 
Ärge jätke kaableid ega voolikuid kohtadesse, kus inimesed 
kõndida võivad.

1. Ühendage toitekaabli pistik toiteplokki.

2. Ühendage toitekaabli pistik vooluvõrku.

3. Leidke INFOV.A.C.™-i toiteploki laadimiskaabli pistikul 
valge nool.

4. Pistke INFOV.A.C.™-i toiteploki laadimiskaabli pistik 
raviseadme INFOV.A.C.™ taga olevasse toitepesasse, 
valge nool üleval.

Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes 
neli tundi. Aku laadimise ajal saab 
süsteemi kasutada. 

Aku võimalikult pika tööea tagamiseks 
hoidke seadet vooluvõrku ühendatuna.
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BAku laadimise märgutuli
Kui INFOV.A.C.™-i toiteplokk on raviseadmega INFOV.A.C.™ õigesti ühendatud, 
süttib seadme taga kollane aku laadimise märgutuli, see tähendab, et akut 
laetakse. Kui aku on täis laetud, siis muutub aku laadimise märgutuli roheliseks.

Aku laetuse tase kuvatakse puuteekraani kasjutajaliidese alumises osas.

Täielikult laetud

Kasutuses

Aku peaaegu tühi; laadige võimalikult ruttu.
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Raviseadme INFOV.A.C.™ kinnitamine tilgajala külge
1. Veenduge, et riputuspulk on horisontaalasendis.

2. Hoidke raviseadet INFOV.A.C.™ käepidemest, haarake 
riputusnupust ja tõmmake riputuspulk välja.

3. Paigutage riputuspulk ümber tilgajala ja kontrollige, 
et tilgajalg paigutub raviseadme INFOV.A.C.™ 
tagaküljel olevasse püstisesse kummivoodriga 
pesasse. Tõmmake raviseade tilgajalale ja laske 
riputuspidemel sulguda.

4. Lukustage riputuspulk nuppu keerates. Kui 
riputusmehhanism on lukustatud, siis ühtib 
riputusnupul olev luku sümbol raviseadmel oleva 
noolega. Mehhanismi lukustumisel kostab ka klõps.

Raviseadme INFOV.A.C.™ veelgi 
kindlamaks lukustamiseks võib 
riputusnuppu lukustusasendist edasi 
keerata. Pingutada tohib ainult käega; 
kasutada ei tohi liigset jõudu ega tööriistu.
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Raviseadme INFOV.A.C.™ kinnitamine voodi jalutsisse
1. Veenduge, et riputuspulk on vertikaalasendis.

2. Hoidke raviseadet INFOV.A.C.™ käepidemest, haarake 
riputusnupust ja tõmmake riputuspulk välja.

3. Asetage riputuspulk jalutsi kohale. Tõmmake 
raviseade jalutsile ja laske riputuspidemel sulguda.

4. Lukustage riputuspulk nuppu keerates. Kui 
riputusmehhanism on lukustatud, siis ühtib 
riputusnupul olev luku sümbol raviseadmel oleva 
noolega. Mehhanismi lukustumisel kostab ka klõps.

Raviseadme INFOV.A.C.™ veelgi 
kindlamaks lukustamiseks võib 
riputusnuppu lukustusasendist edasi 
keerata. Pingutada tohib ainult käega; 
kasutada ei tohi liigset jõudu ega tööriistu.

Raviseadme INFOV.A.C.™ vabastamine tilgajala või voodi küljest
1. Hoidke raviseadet INFOV.A.C.™ käepidemest.

2. Teostage kinnitustoiming vastupidises järjestuses.
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500 ml ja 1000 ml kanistrite paigaldamine 

1. Vajutage toitenuppu, et raviseade INFOV.A.C.™ sisse lülitada.

2. Ühendage kanister järgmiselt.
• Libistage kanister raviseadme INFOV.A.C.™ otsa sisse, nagu joonisel 

kujutatud.
• Suruge kanister kindlalt oma kohale. Kui kanister on korralikult 

paigaldatud, kõlab klõps.

3. Ühendage kanistrivoolik sidemevoolikuga järgmiselt.
• Suruge liitmikud kokku ja pöörake, kuni lukustussakid haakuvad täielikult.

4. Avage kõik voolikuklambrid, nagu joonisel kujutatud.

 Suletud klamber Avatud klamber
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500 ml ja 1000 ml kanistrite vahetamine

Kanistrit võib vahetada nii tavatingimustes kui ka 
häiretingimustes.

Tavatingimustes kanistri vabastusnupp EI vilgu. Kui 
vahetate kanistrit tavatingimustes, EI TOHI raviseadme 
INFOV.A.C.™ toidet välja lülitada. 

Häiretingimustes kanistri vabastusnupp vilgub. Kuvatakse 
häirekuva ja ravifunktsioon ei toimi.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

1. Peatage ravi, vajutades puuteekraani kasutajaliidesel 
nuppu Sees/väljas.

2. Sulgege kõik voolikuklambrid, nagu joonisel kujutatud.

3. Ühendage kanistrivoolik sidemevooliku küljest lahti, 
toimides järgmiselt.

• Pöörake liitmikke, kuni lukustussakid on lahti 
haagitud, ning tõmmake liitmikud lahku.

Sees/väljas
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500 ml ja 1000 ml kanistrite vahetamine (jätkub)

4. Vajutage kanistri vabastusnuppu. 
Kanister vabaneb, kuid jääb pesasse.

5. Tõstke kanister pesast välja.

6. Kõrvaldage kasutatud kanister 
oma asutuse ja/või kohalike 
keskkonnaalaste nõuete kohaselt.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.
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300 ml ACTIV.A.C.™ kanistri paigaldamine
1. Ühendage kanister järgmiselt.

• Suruge kanister kindlalt raviseadme INFOV.A.C.™ vastavasse pessa, 
nagu alloleval joonisel kujutatud.

2. Ühendage kanistrivoolik sidemevoolikuga järgmiselt.
• Suruge liitmikud kokku ja pöörake, kuni lukustussakid haakuvad täielikult.

3. Avage kõik voolikuklambrid joonisel kujutatud viisil.

 Suletud klamber Avatud klamber
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300 ml ACTIV.A.C.™ kanistri eemaldamine
Kanistri vabastusnupu vajutamisel EI püsi 300 ml kanister 
enam iseenesest raviseadme INFOV.A.C.™ pesas. Kui 
eemaldate raviseadmest INFOV.A.C.™ 300 ml kanistrit, 
siis peate enne kanistri vabastusnupu vajutamist kanistrit 
KINDLALT hoidma.

1. Hoidke kanistrit kindlalt.

2. Vajutage kanistri vabastusnuppu.

Tööjuhised

Enne raviseadme sisselülitamist kontrollige järgmist.

• V.A.C.®-i haavaside peab olema paigaldatud vastavalt V.A.C.®-i 
haavasidemega kaasasolevatele paigaldusjuhistele.

• INFOV.A.C.™-i kanister peab olema paigaldatud käesoleva juhendi 
jaotise „Kanistrite paigaldamine” kohaselt.

• Raviseade INFOV.A.C.™ peab olema kinnitatud tilgajala või 
voodijalutsi külge või paigutatud käesoleva juhendi jaotise 
„Kasutamiseks ettevalmistamine” kohaselt.

Raviseadme INFOV.A.C.™ sisse-/väljalülitamine
Sisselülitamine

1. Ühendage raviseade INFOV.A.C.™ toiteplokiga käesoleva juhendi jaotise 
„Kasutamiseks ettevalmistamine” kohaselt.

2. Raviseadme INFOV.A.C.™ sisselülitamiseks hoidke toitenuppu umbes kaks 
sekundit all. Toitenupp süttib ja puuteekraani kasutajaliides aktiveerub.

Korraks kuvatakse raviseadme INFOV.A.C.™ käivitumiskuva 
ja seejärel hoiatuskuva.

Väljalülitamine

Raviseadme INFOV.A.C.™ väljalülitamiseks hoidke toitenuppu umbes kaks 
sekundit all.

Toitenupp vilgub umbes kümme sekundit ja seejärel lülitub 
raviseade INFOV.A.C.™ automaatselt välja.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.
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Puuteekraani kasutamine
Seadme esiküljel oleval puutetundlikul ekraanil kuvatakse teavet süsteemi töö 
ja seadistuste kohta ning kasutajaliidest süsteemi seadistamiseks ja juhtimiseks.

Puuteekraani kasutamist kirjeldatakse järgnevatel lehekülgedel.

Puuteekraani tohib puudutada AINULT sõrme või 
kaasasoleva kirjapulgaga (vt jaotist „Raviseade 
INFOV.A.C.™ – osade tuvastamine”). Pastapliiatsite või teiste 
teravate esemete kasutamisel võib ekraan viga saada ja 
seadme töövõime häiruda.

Juhtimiskuvad
Juhtimiskuvadel on kolm taset: patsiendirežiim, klinitsistirežiim ja piiratud režiim.

Patsiendirežiim
Klinitsist võib valida patsiendirežiimi, et patsient saaks oma ravi mõningal määral 
ise juhtida. Selles režiimis ei saa patsient ravi seadistusi vaadata ega muuta.

Patsient saab aktiveerida öörežiimi ja ekraanikaitse, vaadata abimenüüd ja 
vastata häiretele.

Klinitsistirežiim
Klinitstirežiimis saab klinitsist määrata ja muuta ravi seadistusi, vaadata 
raviajalugu ja siseneda piiratud režiimi (vt all).

Piiratud režiim (patsiendi ajalugu)

Piiratud režiimi kuvadel saab klinitsist vaadata patsiendi haava fotosid, 
fotode pindalagraafikuid ja teisi tervishoiutöötaja sisestatud patsiendi 
terviseandmeid. Selles režiimis saab klinitsist reguleerida lekke häire 
tundlikkust ning eksportida raviajalugusid ja patsiendi ajalugusid. Piiratud 
režiim on volitamata juurdepääsu eest kaitstud turvalise paroolisüsteemiga.

Parooli loob tervishoiutöötaja, mitte KCI. Uue parooli loomisel kustutatakse 
kogu vana parooliga seotud patsiendi ajalugu. Raviseadme KCI-sse 
tagastamisel kustutatakse kõik andmed automaatselt.
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Patsiendirežiimi juhtkuvad

  

Üldkasutatavad ekraani juhtnupud

Vajutamisel kuvatakse abi menüü.

Vajutamisel aktiveerub ekraanikaitse, mis aitab vältida puuteekraani juhuslikku 
aktiveerimist. Seda funktsiooni tuleb kasutada puuteekraani puhastamisel. 
Ekraanikaitse väljalülitamiseks vajutage nuppu 1 ja seejärel nuppu 2; neid 
kuvatakse ekraanil, kui ekraanikaitse on sisse lülitatud.

Navigeerimisnupud

Välju Vajutamisel lahkute praeguselt kuvalt. OK
Vajutamisel kinnitate, et 
tegevus on lõpetatud ning 
kuvatakse järgmine kuva.

Tühista Vajutamisel peatate käimasoleva 
tegevuse.

Järgmine Vajutamisel liigute järgmisele kuvale. +
_ Vajutamisel keritakse 

olemasolevad valikud läbi. 
Vajutamisel ja nupu all 
hoidmisel keritakse kiiresti.Tagasi Vajutamisel pöördute tagasi 

eelmisele kuvale.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Patsiendi avakuva
11. jaan 2010

18:06

Sees/väljas Öörežiim

58:23

V.A.C.®-ravi 
käivitamine või 

peatamine

Abi

Kui seade on 
seinakontakti 

ühendatud, ilmub 
pistiku kujutis.

Ekraanikaitse

Aku taseme 
indikaator

Ravi olekuriba ja 
kuvaala

Režiimi indikaator, 
käesolev kuupäev, 
käesolev kellaaeg

Kui raviseade 
INFOV.A.C.™ 
rakendab alarõhku, 
siis see ikoon 
pöörleb.

Kuvatakse ravi olekuribal ja 
kuvaalal, kui patsiendi kirje on 
aktiivne.

Öörežiimi 
aktiveerimine

Peatatud heli indi-
kaator koos pöörd-

loenduskellaga

Valgustamata roheline 
poolkaar näitab, et režiim 
on välja lülitatud.

Valgustatud roheline poolkaar 
näitab, et režiim on sisse lülitatud.
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Öörežiimi funktsioon
Patsiendi avakuva öörežiimi funktsiooniga saab öise ravi 
ajaks vähendada raviseadme häirivat valgustust.

Kui vajutate seda nuppu patsiendi avakuval, 
aktiveerub öörežiim. Esmalt küsib seade 
kinnitust ja seejärel aktiveerub öörežiim kohe.

Ravi jätkub öörežiimis samamoodi nagu 
tavarežiimis. Puuteekraani kasutajaliides 
tumeneb ja rohelise toitenupu valgustus 
muutub nõrgemaks. 

Häire puhul öörežiim inaktiveerub.

Kui öörežiimis puuteekraani puudutada, siis lülitub ekraani 
valgustus sisse ja ekraanil kuvatakse patsiendi avakuva.

Kui puuteekraani kasutajaliides 
öörežiimis puudutamisega aktiveeritakse 
ja seejärel kaks minutit ei puudutata, siis 
tumeneb ekraan automaatselt.

Vajutamisel öörežiim inaktiveeritakse.

Katkendlik 5/2 
Ravi SEES
125 mmHg

Patsiendi avakuva
11. jaan 2010

18:06

Sees/väljas Öörežiim

Öörežiim

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Patsiendi avakuva
11. jaan 2010

18:06

Sees/väljas Välju
öörežiimist

Välju
öörežiimist
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Patsiendirežiimi abimenüü kuva
Kui mõnel patsiendirežiimi kuval on see 
nupp, siis saab seda vajutades avada kuva 
abi menüü.

Vajutamisel kuvatakse kasutusjuhised.

Vajutamisel ilmub kuva Infot, millel 
kuvatakse teavet raviseadme INFOV.A.C.™ 
tarkvara kohta.

Vajutamisel aktiveerub klinitsistirežiim 
(hoidke kolm sekundit all).

Vajutamisel ilmub kuva Keel, millel saab 
valida sobiva keele.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale 
patsiendi avakuvale.

Tööjuhiste kuva
Tööjuhised annavad teavet raviseadme INFOV.A.C.™ 
kasutamiseks.

Vajutamisel avatakse abi menüüs kuva 
Tööjuhised, kus on kirjas lühijuhised seadme 
käitamise, puhastamise ja häirete kohta.

Abi menüü Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Töö
juhised

Infot

Arsti
režiim

Keel

Töö
juhised

Infot

Arsti
režiim

Keel

Välju

Tööjuhised Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Toiming

Puhastamine Häired

Töö
juhised
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Klinitsistirežiimi juhtkuvad

   

Üldkasutatavad ekraani juhtnupud

Vajutamisel avatakse klinitsistirežiimi abi menüü.

Vajutamisel aktiveerub ekraanikaitse, mis aitab vältida puuteekraani juhuslikku 
aktiveerimist. Seda funktsiooni tuleb kasutada puuteekraani puhastamisel. 
Ekraanikaitse väljalülitamiseks vajutage nuppu 1 ja seejärel nuppu 2; neid 
kuvatakse ekraanil, kui ekraanikaitse on sisse lülitatud.

Patsiendi avakuvale tagasi pöördumine

Vajutage nuppu Abi.

Vajutage kuval Abi menüü nuppu Patsiendirežiim.

Hoidke nuppu OK all, kuni ilmub uuesti Patsiendi avakuva.

Ravi olekuriba ja 
kuvaala

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Arsti avakuva
11. jaan 2010

18:06

Sees/väljas

Öörežiim

Ravi

UtiliididKuva Utiliidid

Käivita või peata 
V.A.C.®-ravi

Abi nupp

Kui seade on 
seinakontakti 

ühendatud, ilmub 
pistiku kujutis.

Ekraanikaitse

Aku taseme 
indikaator

Öörežiimi 
aktiveerimine

Kuva Ravi

Režiimi 
indikaator, 
käesolev 
kuupäev, 
käesolev kellaaeg 

Kui raviseade 
INFOV.A.C.™ 
rakendab 
alarõhku, siis see 
ikoon pöörleb.

Kuvatakse ravi olekuribal ja 
kuvaalal, kui patsiendi kirje 
on aktiivne.

Patsiendi 
režiim

OK

Valgustamata roheline 
poolkaar näitab, et režiim 
on välja lülitatud.

Valgustatud roheline poolkaar 
näitab, et režiim on sisse lülitatud.
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Ravi alguse kuva
Kuva Ravi algus avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Sees/väljas.

Roheline tulpdiagramm näitab, et 
ravisüsteem INFOV.A.C.™ töötab 
normaalselt.

Enne ravi alustamist veenduge, et 
V.A.C.®-i haavaside on haavale kinnitatud 
ja raviseadistused on arsti korralduste 
kohaselt määratud.

Sellel kuval saab klinitsist funktsiooni SEAL CHECK™ abil 
haavasideme V.A.C.® Dressing õhutihedust kontrollida 
või registreerida funktsiooni Logi abil kanistrivahetust või 
haavasideme vahetamisel kasutatud vahtplaastrite arvu.

Funktsiooni SEAL CHECK™ ülevaade
Funktsiooni SEAL CHECK™ kasutatakse vaakumilekete tuvastamiseks

Funktsioonil SEAL CHECK™ on järgmised osad.

• Helitoon, mille kõrgus muutub lekkimiskiiruse muutudes. Vajutades nuppu 
Tihenduse heli, saate heli sisse või välja lülitada.

• Reaalajas muutuv tulpdiagramm, mis näitab lekkimiskiirust visuaalselt.

Funktsiooni SEAL CHECK™ saab avada kolmel erineval viisil.

• Kui alustate ravi arsti avakuvalt, mida käsitletakse järgmistel lehekülgedel.

• Kui vajutate nuppu SEAL CHECK™ kuval Ravi.

• Kui vajutate nuppu SEAL CHECK™ kuval Lekke häire pärast seda, kui 
raviseade INFOV.A.C.™ on tuvastanud võimaliku lekke.

Patsiendid saavad funktsiooni SEAL CHECK™ kasutada 
kuval Lekke häire, kui raviseade INFOV.A.C.™ tuvastab 
võimaliku lekke.

Ravi algus Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Tihenduse
heli

Logi

Lekke määr
Kõrge

Madal

Sees/väljas
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Funktsiooni SEAL CHECK™ kasutamine (ravi alustades)

Kuva Ravi algus avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Sees/väljas.

Kui tulpdiagramm on oranž, on tegu tõsise lekkega.

Funktsiooni SEAL CHECK™ helisignaal ja tulpdiagramm aitavad lekkeid leida. 
Tooni kõrgus ja tulpdiagrammi kõrgus vastavad lekkimiskiirusele. Lekke 
leidmisel ja kõrvaldamisel toon alaneb ja tulpdiagrammi kõrgus väheneb.

Haavasideme esialgsel pingutamisel peaks tulpdiagramm 
muutuma oranžiks ja seejärel roheliseks, kui olulisi 
lekkeid pole.

Suurem osa leketest tekib kolmes kindlas kohas:

• kattesideme V.A.C.® Drape ja naha puutejoonel;

• padja SENSAT.R.A.C.™ Pad ja kattesideme V.A.C.® Drape kinnitusjoonel;

• voolikute liitmikel.

Lekke leidmine funktsiooniga SEAL CHECK™

1. Veenduge, et sidemevooliku ja kanistrivooliku vaheline liitmik on 
korralikult lukustatud.

2. Veenduge, et kanister on korralikult raviseadme külge paigaldatud. 
Kui kanister on korralikult paigaldatud, ei saa seda eemaldada kergelt 
seadmest eemale tõmmates.

3. Alustage ravi ning kergelt surudes liigutage kätt ja sõrmi mööda 
kattesideme ja padja SENSAT.R.A.C.™ Pad puutejoont. Tulpdiagrammi 
kõrgus väheneb ja helitoon alaneb (kui tihenduse heli on sisse lülitatud), 
kui lekke üles leiate.

4. Teavet kattesideme V.A.C.® Drape materjali kasutamise kohta lekke 
sulgemiseks leiate haavasidemetega V.A.C.® Dressings kaasasolevast 
paigaldusjuhendist.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Välju, et pöörduda tagasi 
arsti avakuvale. 

Ravi algus Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Tihenduse
heli

Logi

Lekke määr
Kõrge

Madal Tulpdiagrammi värvus vaheldub rohelisest 
oranžini ja vastupidi.

Lülitage tihenduse heli sisse või välja
Funktsioon SEAL CHECK™

Sees/väljas

Välju
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Logifunktsiooni ülevaade
Logifunktsiooniga saab pidada arvet: 

• sideme vahetamisel kasutatud vahtplaastrite arvu, ja

• kanistrivahetuste üle.

Logitud andmeid saab vaadata ja eksportida kuvadel Ravi ajalugu.

Logifunktsiooni kasutamine (ravi alustades)
Vajutage arsti avakuval nuppu Sees/väljas ja 
seejärel Logi, et avada kuva Logitav element. 

Vajutamisel saate logida kanistrivahetuse 
kellaaja ja kuupäeva.

Vajutamisel saate logida haavasideme 
vahetamisel kasutatud vahtplaastrite arvu.

Vajutamisel pöördute tagasi arsti avakuvale.

Kuva Kanister vahetatud
Kuva Kanister vahetatud avamiseks 
vajutage arsti avakuval nuppu Sees/väljas, 
seejärel Logi ja seejärel Kanister.

Vajutamisel logite kanistri vahetuse ja 
pöördute tagasi kuvale Logitav element. 
Salvestatakse kuupäev ja kellaaeg.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale Logitav 
element ilma kannet salvestamata.

Logitav element Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Sideme puhul arvestage ka vahtplaastrite
arvuga patsiendi kaardil ja linal.

SideKanister

Logi

Kanister

Side

Välju

Kanister vahetatud

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Vajutage "OK", et logida
kanistri vahetust

(Kasutab kehtivat aega ja kuupäeva)

OKTühista

Välju Kanister

OK

Tühista
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Kuva Vahtplaastrite arv
Kuva Vahtplaastrite arv avamiseks vajutage 
arsti avakuval nuppu Sees/väljas, seejärel 
Logi ja seejärel Side.

Kuvatakse viimast logi sissekannet.

Nuppudega + ja - saate valida 
vahtplaastrite arvu, mis kulus äsjaseks 
haavasideme vahetuseks.

Vajutamisel salvestate kasutatud 
vahtplaastrite arvu ja pöördute tagasi 
kuvale Logitav element. Salvestatakse 
kuupäev ja kellaaeg.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale Logitav 
element ilma kannet salvestamata.

Kasutatud vahtplaastrite arv tuleb alati kirja panna 
patsiendi kaardile ja kattesidemele V.A.C.® Drape.

Logitud andmeid esitatakse kuval Ravi ajalugu alljärgnevalt.

päev/kuu/aasta kellaaeg sündmus

11/Jan/10 15:54 Kanister vahetatud  
11/Jan/10 15:55 Side vahetatud, 4

Kande „Side vahetatud” järel kuvatav number tähistab ülalkujutatud kuval 
sisestatud vahtplaastrite arvu.

Vahtplaastrite arv

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Vajutage "OK", et logida vahtplaastrite arv
ja kellaaeg/kuupäev

6   Viimati salvestatud
on 01. jaan 2010

+
_2

Tühista OK

Side

+
_

OK

Tühista
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Ravi kuva
Kuval Ravi saavad klinitsistid muuta seadistusi, valida haavatüüpe, kontrollida 
sideme õhutihedust ja vaadata raviajalugu või patsiendi ajalugu.

Kuva Ravi avamiseks vajutage arsti avakuval 
nuppu Ravi.

Vajutamisel saate ravi käsitsi seadistada.

Vajutamisel avanevad seadistuste juhised 
koos ravi eelseadistustega.

Vajutamisel saate abi lekke leidmiseks.

Vajutamisel saate raviajalugu vaadata või 
eksportida.

Vajutamisel saate kuval Sisestage pääsukood 
vaadata või eksportida patsiendi ajalugu.

Seadistuste kuva (käsitsi)
Kuva Seadistused avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Ravi, seejärel OK ja seejärel 
Seadistused.

Vajutamisel saate muuta rõhu seadistusi.

Vajutamisel saate muuta intensiivsust.

Vajutamisel saate valida ravi tüübiks Pidev 
või Katkendlik.

Vajutamisel saate määrata Katkendliku ravi 
ajavahemikud.

Ravi Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Seadistused Seadistuste
juhised

Ravi
ajaluguSeal CheckTM Patsiendi

ajalugu

Ravi

Seadistused

Seadistuste
juhised

Seal CheckTM

Ravi
ajalugu

Patsiendi
ajalugu

Seadistused Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Rõhk Intensiivsus

Pidev Katkendlik

Seadistused

Rõhk

Intensiivsus

Pidev

Katkendlik
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Rõhu kuva
Kuva Rõhk avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, seejärel 
Seadistused ja seejärel Rõhk.

Soovitud rõhu valimiseks kasutage 
nuppe + ja -.

Rõhku saab valida vahemikus 25 kuni 200 mm Hg 
sammuga 25 mm Hg. Vajutage nuppu Välju, kui soovite 
minna kuvale Kinnitamine.

Vaikeseadistus on järgmine: 125 mm Hg 
(täpsus +/– 10 mm Hg).

Intensiivsuse muutmine
Nupu Intensiivsus kuvamiseks vajutage arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel OK 
ja seejärel Seadistused.

• Intensiivsus on seotud ajaga, mis pärast ravi alustamist kulub määratud 
ravirõhu saavutamiseks.

• Mida madalamaks intensiivsus on seadistatud, seda kauem aega kulub 
ravirõhu saavutamiseks.

• KCI soovitab uutel patsientidel alustada ravi madalaima võimaliku intensiivsu-
sega, kuna siis alaneb rõhk pärast vahu haavas kokkupressimist aeglasemalt.

• Soovi korral võib intensiivsus olla minimaalne kogu ravi kestel.

Vajutamisel saate taset muuta. Roheline sirp muutub vastavalt tasemele.

Madal

Keskmine

Kõrge

Vaikeseadistus on järgmine: Madal.

Rõhk Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

+
_125 mmHg

Rõhk

+
_

Intensiivsus

Intensiivsus

Intensiivsus
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Katkendliku ravi kuva
Kuva Katkendlik avamiseks vajutage arsti avakuval nuppu 
Ravi, seejärel OK, seejärel Seadistused ja seejärel Katkendlik.

Valige nuppude + ja - abil soovitud sisse- ja 
väljalülitumisaeg (minutites).

Sisse- ja väljalülitumisajaks saab valida 1 kuni 10 minutit, 
sammuga 1 minut.

Vajutage nuppu Välju, kui soovite minna 
kuvale Kinnitamine.

Katkendliku ravi intervallide muutused rakenduvad 
järgmises tsüklis.

Vaikeseadistus on järgmine: sisselülitumisaeg = 5 minutit, 
väljalülitumisaeg = 2 minutit. 

Seadistuste kinnitamine
Vajutage Välju, kui olete kuval Seadistused 
lõpetanud ja soovite kuval Kinnitamine jätkata.

Kui kuvatavad seadistused sobivad, vajutage OK, ilmub 
arsti avakuva. Vastasel juhul vajutage Tagasi, et valed 
seadistused korrigeerida.

Kui muutsite seadistusi ajal, kui V.A.C.®-ravi 
oli välja lülitatud, vajutage ravi alustami-
seks nuppu Sees/väljas kuval arsti avakuval.

Katkendlik Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Sisselülitumisaeg Väljalülitumisaeg

minutit minutit

+
_

+
_5 2 +

_

Välju

Kinnitamine

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Haava tüüp:
Rõhk
Režiim:
Intensiivsus:

Kroonilised haavandid
125 mmHg
Katkendlik 5/2
Madal

OKTagasi

Tühista Välju
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Seadistuste juhend
Seadistuste juhised aitavad klinitsistil valida eelseadistatud 
ravivahemike seast vastavalt haava tüübile ja raviarsti 
korraldustele. Valitavad ravivahemikud on loodud erinevatele 
haavatüüpidele sageli sobivate sätete põhjal. Patsientide 
individuaalsed seisundid võivad varieeruda. Rääkige arstiga 
ja kontrollige iga patsiendi jaoks kasutatavaid seadistusi.

Kui raviarsti korraldused ei ühildu ühegi eelseadistatud 
ravivahemikuga, valige selles režiimis Muu või kasutage 
käesoleva juhendi jaotises „Seadistuste kuva (käsitsi)” 
kirjeldatud ravi käsitsi seadistamist.

Haava tüübi valimise kuva
Vajutage arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, seejärel 
Seadistuste juhised, seejärel OK, et avada kuva Haava 
tüübi valimine.

Võimalike haavatüüpide vahel valimiseks 
kasutage nuppe + ja -.

Loobumiseks ja toimingust väljumiseks 
vajutage suvalisel kuval nuppu Tühista.

Rõhu valimise kuva
Kui olete kuval Haava tüübi valimine lõpetanud, vajutage 
Järgmine, et minna kuvale Rõhu valimine.

Võimalike rõhkude vahel valimiseks 
kasutage nuppe + ja -.

Rõhu valikud on antud vahemikena vastavalt eelmisel 
kuval valitud haavatüübile. 

Haava tüübi valimine

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Kroonilised haavandid

Tühista

+
_

JärgmineTagasi
+

_

Tühista

Rõhu valimine Tühista

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Saadaolevas vahemikus.

+
_

JärgmineTagasi

125 mmHg
+

_
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Režiimi valimise kuva
Kui olete kuval Rõhu valimine lõpetanud, vajutage 
Järgmine, et minna kuvale Režiimi valimine.

Valige nuppude + ja - abil ravirežiim Pidev 
või Katkendlik.

Kui olete sellel kuval lõpetanud, vajutage 
nuppu Järgmine.

Kui valitud haavatüübi puhul ei ole režiim Katkendlik 
võimalik, siis režiim ei muutu.

Režiimi Katkendlik võite käsitsi valida kuval Seadistused, alterna-
tiivselt võite vajutada nuppu Tagasi ja valida haavatüübiks Muu.

Katkendliku režiimi kuva
Kui valisite eelmisel kuval katkendliku ravirežiimi, siis 
ilmub see kuva.

Valige nuppude + ja - abil soovitud sisse- ja 
väljalülitumisaeg (minutites).

Sisse- ja väljalülitumisajaks saab valida 1 kuni 10 minutit, 
sammuga 1 minut. 

Kui olete sellel kuval lõpetanud, vajutage 
nuppu Järgmine.

Vaikeseadistus on järgmine: sisselülitumisaeg = 5 minutit, 
väljalülitumisaeg = 2 minutit. 

Seadistuste juhiste kinnitamine
Kui seadistused on valitud, ilmub kuva Kinnitamine.

Kui kuvatavad seadistused sobivad, vajutage OK, ilmub 
kuva Ravi. Vastasel juhul vajutage Tagasi, et valed 
seadistused korrigeerida.

Seadistused rakenduvad nupu OK 
vajutamisel.

Vaikimisi on seadistatud intensiivsuseks 
Madal. Intensiivsust saab muuta ainult 
ravi käsitsi seadistamisel (vt jaotist 
„Seadistuste kuva (käsitsi)”). 

Režiimi valimine Tühista

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

+
_

JärgmineTagasi

Katkendlik
+

_

Järgmine

Katkendlik

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Sisselülitumisaeg Väljalülitumisaeg

minutit minutit

Tühista

+
_

+
_5 2

JärgmineTagasi

+
_

Järgmine

Kinnitamine

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Haava tüüp:
Rõhk
Režiim:
Intensiivsus:

Kroonilised haavandid
125 mmHg
Katkendlik 5/2
Madal

OKTagasi

Tühista
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Kuva SEAL CHECK™
Kuval SEAL CHECK™ kujutatakse nähtavalt ja kuuldavalt 
süsteemi SENSAT.R.A.C.™ õhuvoolu kiirust. Lisateavet 
funktsiooni SEAL CHECK™ kohta leiate jaotisest 
„Funktsiooni SEAL CHECK™ ülevaade” .

Kuva SEAL CHECK™ avamiseks vajutage 
arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, 
seejärel SEAL CHECK™.

Nupuga Tihenduse heli saate tihenduse heli 
sisse või välja lülitada.

See funktsioon aitab kontrollida, kas 
haavasideme süsteem on piisavalt õhutihe.

Ravi ajaloo kuva
Kuval Ravi ajalugu on näha raviteave kuupäeva, kellaaja 
ja sündmuste tulpadena. Sündmused on järjestatud 
kuupäeva järgi ning kellaaega kuvatakse 24 tunni vormis.

Kuva Ravi ajalugu avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, seejärel 
Ravi ajalugu.

Teiste kannete juurde kerimiseks kasutage 
nuppe + ja -.

Kui haava ajalugu on salvestatud, saate kuval Patsiendi 
ajalugu vaadata haava paranemise ajalugu.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale Ravi

Patsiendi ajaloo kuva
Patsiendi ajaloo kuval saab klinitsist teha järgmist:

• luua uue pääsukoodi,

• kustutada praeguse patsiendi ajaloo,

• alustada uut patsiendi ajalugu,

• vaadata patsiendi ajalugu,

• eksportida ajalugu,

• vaadata haava pindalagraafikut,

• analüüsida haava fotosid.

Seal Check™ Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Tihenduse
heli

Lekke määr
Kõrge

Madal

Seal CheckTM

Tihenduse
heli

Ravi ajalugu Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Kuupäev Kellaaeg Sündmus

18. detsember 2009 07:41:20 Madal instensiivsus

18. detsember 2009 07:41:20 125 mmHg, katkendlik 5

18. detsember 2009 07:41:20 Ravi SEES (Arsti r

18. detsember 2009 07:20:00 Ravi inaktiivne (Arst

18. detsember 2009 07:41:59 Ravi SEES (Arsti režiim)

18. detsember 2009 17:51:51 Seade väljas (Arsti reži

+

_
Ravi

ajalugu

+
_

VäljuVälju
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Pääsukoodi sisestamise kuva
Kuva Sisestage pääsukood avamiseks 
vajutage arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel 
OK ja seejärel Patsiendi ajalugu.

Vajutamisel liigute järgmisele kuvale.

Vajutamisel saate luua uue pääsukoodi.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale Ravi.

Seda ikooni kuvatakse ravi olekuribal ja 
kuvaalal, kui patsiendi kirje on aktiivne.

Turvakaalutlused. 

• Raviseade INFOV.A.C.™ võimaldab korraga aktiveerida 
ainult ühe patsiendi ajaloo. Uue pääsukoodi 
sisestamisel kirjutatakse eelmine pääsukood üle ja 
kogu sellega seotud patsiendi ajalugu kustutatakse.

Kui seade KCI-sse tagastatakse, siis kustutatakse kõik 
selles sisalduvad andmed automaatselt.

• Kui kehtiva pääsukoodi sisestamisel tehakse viga, 
siis kuva Patsiendi ajalugu ei avane ja teid suunatakse 
automaatselt tagasi kuvale Ravi.

• Kui kümnel korral sisestatakse vale juurdepääsukood, 
süsteem lukustub. Võtke ühendust KCI kohaliku esindajaga.

Uue pääsukoodi loomine.

1. Vajutage nuppu Loo.

2. Sisestage oma neljanumbriline pääsu-
kood ekraanil kuvataval numbriklahvis-
tikul ning vajutage nuppu OK.

3. Sisestage oma neljanumbriline 
pääsukood uuesti.

4. Vajutage uue pääsukoodi kinnitamiseks 
OK; avaneb kuva Patsiendi ID muutmine.

Sisestage pääsukood Tühista

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

OKLoo

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Del

(maks 4
tähemärki)

****

Patsiendi
ajalugu

OK

Loo

Tühista

Sisestage pääsukood Tühista

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

OKLoo

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Del

(maks 4
tähemärki)

****

Loo

OK

OK
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Patsiendi ID muutmise kuva

Kui kasutaja ise ID-koodi ei sisesta, luuakse kuupäevast ja 
kellaajast automaatselt unikaalne kood.

1. Soovi korral võite uue patsiendi ID klaviatuuri abil 
sisestada.

2. Vajutage OK, kui olete sisestanud uue 
patsiendi ID või olete valmis siirduma 
kuvale Patsiendi ajalugu.

3. Vajutage nuppu Välju, et liikuda edasi 
kuvale Kinnitamine.

See nupp toimib tühikuklahvina.

See nupp toimib tagasivõtu- või 
kustutusklahvina.

Kui midagi ei muudeta, siis kasutatakse 
patsiendi ID-koodina automaatselt 
loodud numbrit.

Patsiendi ajaloo kuva
Kuva Patsiendi ajalugu avamiseks vajutage 
arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, 
seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel sisestage 
või looge pääsukood ja vajutage OK.

Vajutamisel saate patsiendi ajalugu vaadata 
ja märkusi lisada (kuni 30 tähemärki).

Vajutamisel saate kustutada patsiendi 
ajaloo faili.

Vajutamisel saate eksportida patsiendi 
ajalugu ja raviajalugu.

Vajutamisel saate näha haava mõõdetud 
pindala graafikut ajas.

Vajutamisel saate muuta lekke häire seadistusi.

Vajutamisel saate vaadata ja teha haavapildi 
analüüsi.

Patsiendi ID muutmine
(Kasutage klahvistikul pliiatsit) Välju

OK

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <-

Q W E R T Y U I O P

Z X C V B N M , .
A S D F G H J K LTõst

4567060905165844_

OK

Välju

<-

Patsiendi ajalugu

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

PildindusHäire
seadistamine

Vaata ajalugu

Vaata
graafikut

Kustuta
ajalugu

Ekspordi
ajalugu

Välju
Patsiendi
ajalugu

Vaata ajalugu

Kustuta
ajalugu

Ekspordi
ajalugu

Vaata
graafikut

Häire
seadistamine

Pildindus
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Ajaloo vaatamise kuva
Kuva Patsiendi ajalugu avamiseks vajutage 
arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, 
seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel sisestage 
või looge pääsukood, vajutage OK ning 
seejärel Vaata ajalugu.

Kuval Patsiendi ajalugu on näha arsti ja/või 
teiste meditsiinitöötajate lisatud lühike-
sed märkused (kuni 30 tähemärki). Uue 
patsiendi ajaloo puhul on see kuva tühi.

Märkuse lisamine ajaloole
Kuva Märkuse lisamine ajaloole avamiseks 
vajutage arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel 
OK, seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel 
sisestage või looge pääsukood ja vajutage 
OK, seejärel vajutage Vaata ajalugu ja 
seejärel vajutage nuppu Lisa märkus kuval 
Patsiendi ajalugu.

Sisestage märkus ekraaniklahvide abil (kuni 30 tähemärki).

Sisestatud märkusi kuvatakse klaviatuuri 
kohal olevas aknas.

Vajutamisel salvestatakse uus märkus ja 
avaneb uuesti kuva Patsiendi ajalugu.

See nupp toimib tühikuklahvina.

See nupp toimib tagasivõtu- või 
kustutusklahvina.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale 
Patsiendi ajalugu. 

Ajaloo kustutamise kuva
Kuva Ajaloo kustutamine avamiseks vajuta-
ge arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, 
seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel sisestage 
või looge pääsukood ja vajutage OK ning 
seejärel Kustuta ajalugu.

Kustutatud ajalugu ei saa taastada. 

Patsiendi ajaloo kannete kustutamiseks 
hoidke nuppu Kustuta kaks sekundit all. 
Kui patsiendi ajaloo kanded on kustutatud, 
avaneb uuesti kuva Ravi.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale Patsiendi 
ajalugu ilma patsiendi ajalugu kustutamata.

Patsiendi ajalugu Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Kuupäev Kellaaeg Sündmus

18. detsember 2009 23:42:30 Dsc_0002.jpg

18. detsember 2009 23:12:00 Edastatud pilt

18. detsember 2009 07:41:20 Pindala = 115,64 cm2

18. detsember 2009 07:20:00 ID = P242311.phi

+

_

Lisa
märkus

Vaata ajalugu

Lisa
märkus

Märkuse lisamine ajaloole
(Kasutage klahvistikul pliiatsit) Välju

Lisa
märk.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <-

Q W E R T Y U I O P

Z X C V B N M , .
A S D F G H J K LTõst

Lisa
märk.

<-

Välju

Kustuta
ajaluguAjaloo kustutamine

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Praeguse patsiendi ajaloo kustutamiseks vajutage "Kustuta".
Pärast kustutamist ei saa andmeid taastada.

Ajaloo kustutamise toimingu tühistamiseks vajutage "Tühista".

Tühista Kustuta

Tähelepanu!

Kustuta

Tühista
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Kui seade KCI-sse tagastatakse, siis kustutatakse kõik 
selles sisalduvad andmed automaatselt.

Patsiendi ajaloo eksportimise kuva

Kuva Ekspordi patsiendi ajalugu avamiseks 
vajutage arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel 
OK, seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel 
sisestage või looge pääsukood, vajutage  
OK ning vajutage seejärel Ekspordi  
patsiendi ajalugu.

Eksporditud patsiendi ajalugu hõlmab kaustu, milles 
sisaldub praeguse patsiendi raviajalugu, patsiendi ajalugu 
ning kõik haavapildid.

Pildifailid eksporditakse samade 
failinimedega, mis neile pildistamisel anti.

Faile saab eksportida mälukaardile, USB-
seadmele või IR-porti (kui seadmel on 
vastav varustus).

Avaneb kuva Mälukaardi ülekanne.

Avaneb kuva USB-ülekanne.

Avaneb kuva IR-i ülekanne.

Sideporte saavad kasutada ainult klinitsistid.

Ekspordi patsiendi ajalugu

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Ekspordi
USB-le

Ekspordi
mälukaardile

Ekspordi
IR-ile

Välju

Andmed eksporditakse määratud failinimega.

Ekspordi patsiendi ajalugu

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Ekspordi
USB-le

Ekspordi
mälukaardile

Välju

Andmed eksporditakse määratud failinimega.

Kui seadmel on infrapunaport Kui seadmel ei ole infrapunaporti

Ekspordi
ajalugu

USB andmeport

Infrapuna-andmeport (kui olemas)

Mälukaardi pesa

Ekspordi
mälukaardile

Ekspordi
USB-le

Ekspordi
IR-ile
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Mälukaardi ülekande kuva
Mälukaardi pesa tohivad kasutada ainult 
selleks volitatud klinitsistid. 

1. Sisestage mälukaart raviseadme INFOV.A.C.™ 
mälukaardi pessa. Kaardi õigel sisestamisel kostab klõps.

2. Kuva Mälukaardi ülekanne avamiseks 
vajutage arsti avakuval Ravi, seejärel 
OK, seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel 
sisestage või looge pääsukood ja 
vajutage OK, seejärel vajutage Ekspordi 
ajalugu ja seejärel Ekspordi mälukaardile. 

3. Jätkamiseks vajutage nuppu Järgmine.

Ülekande edenemist kuvab edenemisriba.

4. Kui ülekanne on lõppenud, vajutage 
jätkamiseks nuppu OK.

Kui mälukaardi pessa sisestamisel ilmub kuva Mälukaardi 
ülekande viga, siis failide ülekanne ei õnnestunud. 

Ülekande ebaõnnestumise võimalikud põhjused:

• kaarti ei sisestatud õigesti,

• kaart on vale vorminguga,

• süsteemis pole pildifaile.

Ekspordi
mälukaardile

Mälukaardi ülekanne

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Tühista

Palun sisestage mälukaart vastavasse pesasse,
mis asub INFOV.A.C.® raviseadme esiküljel

ning valige "Järgmine"

Järgmine

Järgmine

OK
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USB-ülekande kuva
USB-port on mõeldud kasutamiseks ainult 
selleks volitatud klinitsistidele. USB-
seadmed tuleb raviseadmega INFOV.A.C.™ 
ühendada vahetult; ühendada tohib 
ainult toiteta USB-massmäluseadmeid. 
Vahelduvvoolu- või akutoitega 
mäluseadmeid, arvuteid, arvutitarvikuid, 
muid seadmeid ega USB-pikendusjuhtmeid 
ei tohi selle seadmega ühendada.

1. Ühendage USB-seade raviseadme INFOV.A.C.™ 
USB-porti.

2. Kuva USB-ülekanne avamiseks vajutage 
arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, 
seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel sisestage 
või looge pääsukood ja vajutage OK, 
seejärel vajutage Ekspordi ajalugu, seejärel 
Ekspordi USB-le. 

3. Jätkamiseks vajutage nuppu Järgmine.

Ülekande edenemist kuvab edenemisriba.

4. Kui ülekanne on lõppenud, vajutage 
jätkamiseks nuppu OK.

Kui USB-seadme USB-porti sisestamisel ilmub kuva 
USB-ülekande viga, siis failide ülekanne ei õnnestunud.

Ülekande ebaõnnestumise võimalikud põhjused:

• USB-seade ei ole õigesti sisestatud,

• ühendatud on valet tüüpi seade.

USB-ülekanne

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Asetage USB-välkmäluseade USB-porti,
mis asub INFOV.A.C.® raviseadme esiküljel

ja valige "Järgmine".

NB! Ühendage USB-porti üksnes
KCI heakskiiduga mäluseadmeid.

JärgmineTühista

Ekspordi
USB-le

Järgmine

OK
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IR-ülekande kuva
Infrapuna-sideport on mõeldud 
kasutamiseks ainult selleks volitatud 
klinitsistidele

Kõigil seadmetel ei pruugi seda porti olla. 
Lisateavet teiste andmeülekande viiside 
kohta leiate jaotisest „Patsiendi ajaloo 
eksportimise kuva”.

1. Kuva IR-i ülekanne avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Ravi, seejärel OK,  
seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel sisestage 
või looge pääsukood ja vajutage OK, 
seejärel vajutage Ekspordi ajalugu,  
seejärel Ekspordi IR-ile. 

2. Avage andmeluuk ja asetage IR-seade raviseadme 
INFOV.A.C.™ ette.

3. Sihtige ülekandeseadme IR-andmeport raviseadme 
INFOV.A.C.™ infrapuna-andmepordi suunas.

4. Jätkamiseks vajutage nuppu Järgmine.

Raviseade INFOV.A.C.™ üritab 
ülekandeseadmega sidet luua; kui side on 
loodud, algab andmete ülekandmine.

Ülekande edenemist kuvab edenemisriba.

5. Kui ülekanne on lõppenud, vajutage 
jätkamiseks nuppu OK.

Kui ilmub kuva IR-i ülekande viga, siis ei tuvasta raviseade 
INFOV.A.C.™ IR-seadet või ei ühildu IR-seade raviseadmega. 
Failide ülekanne ei õnnestunud.

Ülekande ebaõnnestumise võimalikud põhjused:

• IR-ülekandeseade ei ole raviseadme INFOV.A.C.™ infrapuna-andmepordi 
suunas sihitud,

• IR-ülekandeseadme IR-port ei ole aktiivne või ei ole vastuvõturežiimis,

• IR-seadme läätsed on kahjustatud või varjatud.

IR-i ülekanne

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Tühista

Avage InfoV.A.C.® raviseadme andmeluuk,
asetage IR-seade IR-akna ette

ja valige "Järgmine".

Järgmine

Ekspordi
IR-ile

Järgmine

OK
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Ekraan
Kuva Graafik avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, seejärel 
Patsiendi ajalugu, seejärel sisestage või 
looge pääsukood, vajutage OK ning 
vajutage seejärel Vaata graafikut.

Graafikul on kujutatud pildipindala muutumist ajas.

Kui patsiendi ajaloo fail on kustutatud, 
ei saa graafikut luua.

Graafikut ei saa luua, kui patsiendi ajaloo 
logisse pole eelnevalt pildipindala mõõt-
mistulemusi salvestatud. Graafiku (pildi-
pindala muutumine ajas) koostamiseks 
on vajalik vähemalt kahe erineval päeval 
tehtud pildipindala mõõtmistulemusi.

Lekke häire lävendi valimise kuva
Enne selle seadistuse muutmist 
konsulteerige klinitsistiga.

Kuva Lekke häire lävendi valimine avamiseks 
vajutage arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel 
OK, seejärel Patsiendi ajalugu, seejärel 
sisestage või looge pääsukood, vajutage OK 
ning vajutage seejärel Häire seadistamine.

Kasutage soovitud häirelävendi valimiseks 
nuppe + ja -.

Vaikimisi on lekke häire lävendiks seatud 
Kõrge (2 liitrit minutis); sellel kuval saab 
vajaduse järgi valida seadistuse Madal 
(1 liiter minutis).

 Häire seadistuse kinnitamine.

Vaata
graafikut

Graafik Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Mõõdetud kujutisala

Aeg (päevades)Dets 2009 Dets 2009
10 30

Pindala (cm²)

0.0

54.5

109.0

163.5

218.0

Lekkehäire lävendi valimine

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

NB! Kõrge on vaikeväärtus

+
_

OK

Kõrge

Tühista

Häire
seadistamine

+
_

OK
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Haavapildi analüüs

Haavapildinduse funktsioon aitab raviprotsessi jälgida.

Haavapildinduse pindala ja ruumala arvutused ei ole 
mõeldud täpsete tulemuste saamiseks ja neid ei tohiks 
kasutada haavade diagnoosimisel ega ravis.

Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalikud järgmised tarvikud.

• SD-/MMC-mälukaardiga digikaamera. Raviseadmesse INFOV.A.C.™ saab 
pilte laadida maksimaalselt 2 GB SD-/MMC-mälukaardilt. Kui SD-/MMC-
mälukaardi maht on suurem kui 2 GB, siis pilte laadida ei saa. Kontrollige 
enne piltide raviseadmesse INFOV.A.C.™ laadimist kasutatava SD-/MMC-
mälukaardi mahtu. 
 
Raviseadmes INFOV.A.C.™ kasutatavate piltide eraldusvõime võib olla 
maksimaalselt 2,2 megapikslit. Kui kasutate suurema eraldusvõimega 
kaamerat, siis peate kaamera eraldusvõimeks seadistama maksimaalselt 
2,2 megapikslit. Lisajuhiseid lugege kaamera kasutusjuhendist.

• SD-/MMC-mälukaart.

• Kalibreerimise referentsruut. See paikneb V.A.C.®-haavasideme pakendis 
oleval joonlaual. Referentsruut on vajalik selleks, et raviseade INFOV.A.C.™ 
saaks arvutada haava mõõtmeid.

• Kirjapulk. See asub andmeluugi taga (vt jaotist „Raviseade INFOV.A.C.™ 
– osade tuvastamine”). See on vajalik piirjoonte joonistamiseks.

Haavapildi analüüsimisfunktsiooni parima toimimise tagamiseks on soovitatav 
toimida järgmiselt.

• Steriilne kalibreerimise referentsruut tuleb igal pildistamisel asetada 
haavale samasse kohta.

• Kõik fotod tuleb teha otse haava kohalt.

• Haav ja kalibreerimise referentsruut peavad täitma kaadrist võimalikult 
suure osa.

• Foto tuleb teha hea valgustusega.

• Fotod tuleb üle kanda otse kaamerast; neid ei tohi arvutist kaardile üle 
kanda ega laadida.

Kuupäeva ja kellaaja funktsiooniga kaamera võimaldab 
fotosid hõlpsamini korrastada.

Kalibreerimisruut
L DWL DW

Die Line Does Not Print
Pink line indicates removable adhesive label.
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Tõrkeotsing

• Andmekandja pildimaht: jätke enne fotode raviseadmesse INFOV.A.C.™ 
laadimist andmekandjale võimalikult vähe fotosid. Soovitatav on enne 
uute haavafotode tegemist kõik vanad fotod andmekandjalt (SD-/MMC-
mälukaardilt või USB-mälupulgalt) arvutisse laadida. Kui andmekandjal on 
liiga palju fotosid, siis võite saada veateate „DSP Not Initialized”, misjärel 
seade hangub ja fotosid ei saa üles laadida.

• Veateade „DSP Not Initialized”: see tähendab, et fotode üleslaadimisega 
tekkis probleem ja raviseadmesse INFOV.A.C.™ ei saa fotosid laadida. Kui 
saate selle veateate, siis väljuge eelnevalt kuvalt ning lülitage seade välja ja 
uuesti sisse. Kui eelnevalt kuvalt ei õnnestu väljuda, siis lülitage seade lihtsalt 
välja ja uuesti sisse. Seejärel võite avada fotode üleslaadimiskuva vastavalt 
käesoleva juhendi jaotises „Pildinduse kuva” olevatele juhistele.

• Ekraan hangub fotode üleslaadimise ajal: see tähendab, et fotode 
raviseadmesse INFOV.A.C.™ laadimisel tekkis probleem. Sellise tõrke 
tekkimisel lülitage seade välja ja uuesti sisse. Seejärel võite avada fotode 
üleslaadimiskuva vastavalt käesoleva juhendi jaotises „Pildinduse kuva” 
olevatele juhistele.

• Fotode kustutamine seadmest: digifotosid ei saa raviseadmest 
INFOV.A.C.™ ühekaupa kustutada. Kui seadme mälumaht on täis ja 
laadida tuleb uusi fotosid, siis tuleb patsiendi ajalugu kustutada ja luua 
uus patsiendi ajalugu. Soovitatav on patsiendi ajalugu enne kustutamist 
eksportida, et kogu ajalugu ja kõik pildid alles jääksid. Lisateavet patsiendi 
ajaloo vaatamise, kustutamise, eksportimise ja loomise kohta leiate 
käesoleva juhendi jaotisest „Patsiendi ajaloo kuva”. 
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Pildinduse kuva
Kuva Pildindus avamiseks klõpsake arsti 
avakuval nuppu Ravi, seejärel OK, seejärel 
Patsiendi ajalugu, seejärel sisestage või 
looge pääsukood, vajutage OK ning 
vajutage seejärel Pildindus.

Vajutamisel saate SD-/MMC-mälukaardilt 
foto valida ja seda vaadata.

Vajutamisel saate USB-seadmelt foto valida 
ja seda vaadata.

Vajutamisel saate raviseadme INFOV.A.C.™ 
sisemälust foto valida ja seda vaadata.

Fotode laadimiseks seadme mälust või 
mälukaardilt kulub veidi aega. Selle 
protsessi toimumist tähistab vastavat 
nuppu ümbritsev roheline joon.

Kui raviseade INFOV.A.C.™ on valmis, siis ilmub kuva Faili valimine.

Kui uue patsiendi ajaloo jaoks on valitud INFOV.A.C.™-i mälu, 
siis ei ole ühtegi pilti saadaval ja pisipilt kuvatakse mustana.

PildindusPildindus

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

VAC
mälu

USB
mäluseade Mälukaart

Välju

Valige seade, kust soovite pilte vaadata

Mälukaart

USB
mäluseade

VAC
mälu
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Faili valimise kuva
Saadaolevate failide arvu ja hetkel vaadatava faili numbrit (nt 
9/10) näete kuva Faili valimine paremas ülemises nurgas.

Eelmise või järgmise foto saab valida 
nuppude + ja - abil.

Kui kuvatakse soovitud foto, vajutage 
nuppu Vali.

Mälukaardilt või USB-seadmelt 
avatud fotod laaditakse automaatselt 
raviseadme INFOV.A.C.™ sisemällu.

Vajutamisel alustate haava ala piiritlemise 
toimingut.

Vajutamisel arvutatakse joonistatud 
piirjoone sisse jääv haava pindala.

Vajutamisel alustatakse haava ruumala 
arvutamise toimingut.

Faili valimine Välju

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

+

_

Vali

9/10

failinimi.jpg

+
_

Vali
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Fotode kalibreerimine
Joonistage fotol olev kalibreerimisruut, et kalibreerida 
fotolt mõõdetav pindala ja ruumala.

Kasutaja juhendamiseks kuvatakse iga 
kuva all juhiseid.

Kasutage kalibreerimisruudu 
piiritlemiseks ainult seadme kirjapulka.

Vajutamisel alustatakse kalibreerimisprotsessi.

Puudutage kalibreerimisruudu igat nurka. Kui olete kalibreerimisruudu kõiki 
nurki puudutanud, siis ühendatakse nurgad selge joonega.

1. 2. 3. 4. 

Oluline on valida nurgad järjest kas päri- või vastupäeva. Kui 
valite nurgad vales järjestuses, siis kalibreerimine ei õnnestu.

Vajaduse korral vajutage kalibreerimisprotsessi uuesti 
alustamiseks.

Haava ala piiritlemine
Järgmiseks joonistage haavapinna piirjoon. Haava ala piiritlemise alustamiseks 
vajutage vasakul kujutatud nuppu. Ilmub kuva Vali kujutisala.

Haavapinna piirjoone joonistamiseks 
vajutage nuppu Kujutisala 1. Kõiki 
kujutisala 1 piirjooni ja tulemusi kuvatakse 
kollastena.

Raviseade INFOV.A.C.™ salvestab patsiendi 
logisse ainult kujutisala 1 pindala ja 
sügavuse. Neid patsiendi logi andmeid 
kasutatakse graafiku koostamiseks.

Teise ala joonistamiseks haava sees 
vajutage nuppu Kujutisala 2. Kõiki 
kujutisala 2 piirjooni ja tulemusi kuvatakse 
sinistena.

Veel ühe ala piiritlemiseks vajutage nuppu Kujutisala 3. Kõiki kujutisala 3 
piirjooni ja tulemusi kuvatakse roosadena.

Välju

Vajutage esiletõstetud nuppu, 
et kalibreerimisruut märgistada.

Vali kujutisala

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Välju

Valige kujutisala, mida soovite piiritleda.

Kujutisala 3Kujutisala 2

Kujutisala 1

Kujutisala 1

Kujutisala 2

Kujutisala 3
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Kui kujutisala on valitud, siis kuvatakse fotot täisekraanil. 

Piiritlege soovitud ala kirjapulgaga.

• Alguspunktis kuvatakse kollast ruutu. Piirjoon on valmis, kui kollane joon 
lõpeb alguspunkti ruudus.

Vea korrigeerimiseks puudutage kirjapulgaga alguspunkti 
ruutu. Niiviisi pöördute tagasi eelmisele kuvale, kus saate 
uuesti ala piiritlemise valida.

Kui haava kujutisala piirjoon on valmis, siis ilmuvad nupud 
uuesti nähtavale.

Kui vaja, vajutage teiste alade joonistamiseks uuesti nuppu Haavapinna 
piiritlemine.

Haava pindala arvutamine
Vasakul kujutatud nupu vajutamisel 
arvutatakse joonistatud piirjoone sisse jääv 
haava pindala.

Tulemusi kuvatakse sama värviga nagu vastava ala piirjoont.

Välju

Vajutage esiletõstetud nuppu, 
et arvutada piiritletud ala(d).

Area = 24.67 sq. cm
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Haava ruumala arvutamine
Kujutisala valimine sügavuse arvutamiseks

Eelnevalt joonistatud alade ja mõõdetud sügavuse järgi 
on võimalik arvutada haava ruumala.

Haava ruumala arvutamise alustamiseks 
vajutage vasakul kujutatud nuppu. Ilmub 
kuva Valige kujutisala sügavuse arvutamiseks.

Vajutamisel saate sisestada kujutisala 1 
sügavuse.

Raviseade INFOV.A.C.™ salvestab patsiendi 
logisse ainult kujutisala 1 pindala ja 
sügavuse. Neid patsiendi logi andmeid 
kasutatakse graafiku koostamiseks.

Vajutamisel saate sisestada kujutisala 2 sügavuse.

Vajutamisel saate sisestada kujutisala 3 sügavuse.

Sisestage kujutisala sügavus ekraaniklahvistikul. 

Kui olete kujutisala sügavuse sisestamise 
lõpetanud, vajutage OK. 

Piiritletud kujutisala pindala ja ruumala kuvatakse 
ekraanil vasakul.

Nupu Välju vajutamisel pöördute tagasi 
kuvale Patsiendi ajalugu.

Valige kujutisala sügavuse
arvutamiseks 

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Välju

Valige kujutisala, mille mahtu soovite arvutada.

Kujutisala 3Kujutisala 2

Kujutisala 1

Kujutisala 1

Kujutisala 2

Kujutisala 3

Sisestage kujutisala sügavus

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

1 2 3

4 5 6

7 8 9
. 0Del

cm

1.23456

OK

Välju

OK

Välju
Area = 24.67 sq. cm  Volume = 87.37 cubic cm

Välju
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Arstirežiimi utiliidid
Kuva Utiliidid avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Utiliidid.

Kuval Utiliidid saab klinitsist:

• kuupäeva ja kellaaega õigeks seada,

• piirkondlikke seadeid muuta,

• seadistada puuteekraani valgustuse heledust. 
Heleduse taset näitab nupu all olev roheline sirp.

Madal

Keskmine 

Kõrge

Vaikeseadistuseks on Keskmine

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale 
arsti avakuvale.

Kuupäeva ja kellaaja muutmine
Kuva Määra aeg/kuupäev avamiseks 
vajutage arsti avakuval nuppu Utiliidid ja 
seejärel Kellaaeg/kuupäev.

Vajutamisel saate määrata kohaliku kellaaja 
ja kuupäeva. Nende nuppude allhoidmisel 
keritakse võimalikke valikuid kiiremini.

Vajutamisel pöördute tagasi kuvale Utiliidid.

Utiliidid

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Välju

Kellaaeg/
Kuupäev

Piirkondlikud
seaded

Heledus

Utiliidid

Heledus

Heledus

Heledus

Välju

Määra aeg/kuupäev

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Välju

+ + + ++

- - - --

Aasta Kuu Päev Tund (24) Minut

2009 Dets 18 22 12

Kellaaeg/
Kuupäev

++ --

Välju
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Rõhuühikute ja kuupäevavormingu muutmine

Selle kuva avamiseks vajutage arsti 
avakuval nuppu Utiliidid ja seejärel 
Piirkondlikud seaded.

Vajutamisel vahetatakse ühikuid mmHg 
(millimeeter elavhõbedasammast) ja 
kPa (kilopaskal).

Raviseade INFOV.A.C.™ võimaldab 
kasutada kahte erinevat 
ühikusüsteemi, kusjuures vaikimisi 
kasutatav ühik on mmHg (millimeeter 
elavhõbedasammast). Kui eelistate 
ühikut kPa (kilopaskal), vajutage ühiku 
muutmiseks nuppu Rõhu ühikud.

Vajutamisel muudate kümnendmurdude 
kuvamise viisi.

Vajutamisel saate valida ühiku cm 
(sentimeeter) või in (toll).

Vajutamisel saate valida kasutajaliidese keele.

Vajutamisel saate vahetada 
kuupäevavormingut: DD/MMM/YYYY 
(päev-kuu-aasta) või MMM/DD/YYYY 
(kuu-päev-aasta).

Vaikeseaded: mmHg, DD/MMM/YYYY, 
cm ja English.

Nupu Välju vajutamisel pöördute tagasi 
kuvale Utiliidid.

Piirkondlikud seaded

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Keel

Välju

Kuupäeva
vorming

Numbrite
vorming

Rõhu
ühikudÜhikud

cm mmHgPP KKK AAAA

1234.5

Piirkondlikud 
seaded

Rõhu
ühikud

Numbrite
vorming

Ühikud

Keel

Kuupäeva
vorming

Välju
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Hoiatused ja häired

TÄHELEPANU! Oluline teave hoiatuste ja häirete kohta.

Kui raviseade INFOV.A.C.™ tuvastab patsiendi või hooldaja tähelepanu nõudva 
olukorra, kuvatakse puuteekraanil madala prioriteetsusega häire/hoiatus.

Hoiatustega kaasneb ühekordne helisignaal.

Kui raviseade INFOV.A.C.™ tuvastab olukorra, milles ettenähtud ravi 
tagamiseks on vajalik patsiendi või hooldaja kohene sekkumine, 
kuvatakse puuteekraanil keskmise prioriteetsusega häire.

Häiretega kaasneb korduv helisignaal.

Kui alarmi põhjust ei õnnestu kõrvaldada, võtke 
ühendust KCI-ga.

Nupu Heli paus vajutamisel vaigistatakse helisignaal kaheks minutiks.

Hoiatuse või häire kohta lisateabe saamiseks vajutage nuppu Abi.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui 
kaheks tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing 
mõne alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige 
klinitsistiga.

See kehtib kõikide häiretingimuste korral, millega 
kaasneb ravi katkemine.

Heli paus
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Aku tühjenemise hoiatus
Madala prioriteetsusega hoiatus – selle hoiatuse ilmumine tähendab, et akutoidet jätkub veel 
umbes kaheks tunniks. Selle hoiatusega kaasneb ühekordne helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajaks vaigistada, vajutades nuppu Heli paus.

Hoiatuse lahendamine.

1. Ühendage raviseade INFOV.A.C.™ toiteploki vahendusel 
vooluvõrku, et akut laadida. Toitepistmiku kohal süttiv 
kollane tuli näitab, et seadme akut laetakse. Lisateavet 
leiate käesoleva juhendi jaotisest „Aku laadimine”.

2. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta,  
et pöörduda tagasi avakuvale. 

V.A.C.®-ravi jätkub.

Aku kriitilise taseme häire
Keskmise prioriteetsusega häire – selle häire kuvamine tähendab, et akutoidet jätkub veel umbes 
30 minutiks. Selle häirega kaasneb korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajaks vaigistada, vajutades nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Ühendage raviseade INFOV.A.C.™ toiteploki vahendusel 
vooluvõrku, et akut laadida. Toitepistmiku kohal süttiv 
kollane tuli näitab, et seadme akut laetakse. Lisateavet 
leiate käesoleva juhendi jaotisest „Aku laadimine”.

2. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, et 
pöörduda tagasi avakuvale. 

3. Veenduge, et ravi on sisse lülitatud; 
sel juhul on nupu Sees/väljas) kohal 
roheline poolkaar valgustatud. Kui ravi 
ei ole sisse lülitatud, vajutage nuppu 
Sees/väljas, et ravi sisse lülitada.

V.A.C.®-ravi jätkub, kuid kui häire põhjust minuti jooksul ei 
kõrvaldata, katkeb ravi jälle.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Aku tühjenemise häire

Aku tühjeneb, vajalik laadimine.

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

LähtestaHeli paus

Heli paus

Lähtesta

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Aku tase kriitiline

Aku tase kriitiliselt madal, laadige kohe.

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

LähtestaHeli paus

Heli paus

Lähtesta

Sees/väljas
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Täis kanistri ja katkestatud ravi häire
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui kanister on täis ja tuleks asendada. Selle 
häirega kaasneb korduv helisignaal. 

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Kontrollige, kas kanister on täis, võrreldes vedeliku 
taset kanistril olevate mõõtekriipsudega (vt altpoolt).

2. Kui kanister ei ole täis, vajutage 
nuppu Lähtesta.

3. Kui kanister on täis, vahetage see 
välja ja vajutage nuppu Lähtesta, 
et pöörduda tagasi avakuvale. 

Lisateavet leiate käesoleva juhendi 
jaotisest „Kanistri vahetamine”.

4. Käivitage uuesti ravi, vajutades 
avakuval nuppu Sees/väljas.

HOIATUS. Kui ravi peatatakse enam kui kaheks tunniks, siis 
asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne alternatiivse 
sidemega; selleks konsulteerige klinitsistiga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Kanister täis
Ravi katkestatud

Vajutage väljutamisnupule ja vahetage kanister,
seejärel vajutage "Lähtesta".

HOIATUS! Asendage V.A.C.® side mõne teise
sidemega, kui ravi on välja lülitatud rohkem kui 2 tundi.

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

LähtestaHeli paus

Heli paus

Lähtesta

Lähtesta

Sees/väljas

500 ml kanister 1000 ml kanister

Mõõtekriipsud
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Ühendamata kanistri häire
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui kanister ei ole täielikult sisestatud ja/või 
korralikult lukustatud. Selle häirega kaasneb korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Eemaldage kanister, vajutades 
kanistri vabastusnuppu.

2. Kontrollige kanistrit ja raviseadet INFOV.A.C.™, et 
võõrkehad ja prügi ei takistaks kanistri ja raviseadme 
puutepindade liitumist.

3. Veenduge, et mõlemad tihendid on paigas. Kui tihendid 
on puudu või viga saanud, võtke ühendust KCI-ga.

4. Ühendage kanister uuesti raviseadmega INFOV.A.C.™ 
ja veenduge, et kanister on täielikult paigas ja 
lukustatud. Kanistri õigel paigaldamisel kostub klõps.

5. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, 
et pöörduda tagasi avakuvale.

6. Käivitage ravi uuesti, vajutades nuppu 
Sees/väljas.

7. Kui see häire kordub, korrake etappe 1 kuni 6 uue 
kanistriga. 

Kui alarmi põhjust ei õnnestu kõrvaldada, 
võtke ühendust KCI-ga.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse 
enam kui kaheks tunniks, siis asendage 
haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks 
konsulteerige klinitsistiga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Kanister
ühendamata

Veenduge, et kanister on paigas

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

LähtestaHeli paus

Heli paus

Tihendid

Lähtesta

Sees/väljas
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Lekke häire
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui tuvastatakse tõsine vaakumileke. Kui 
selle häire põhjust kolme minuti jooksul ei kõrvaldata, siis ravi katkeb. Selle häirega kaasneb 
ühekordne helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Veenduge, et sidemevooliku ja kanistrivooliku 
vaheline liitmik on korralikult lukustatud.

2. Veenduge, et kanister on täielikult paigas. (Vt jaotist 
„Ühendamata kanistri häire”.)

3. Vajutage nuppu SEAL CHECK™, et kasutada 
funktsiooni SEAL CHECK™ haavasideme lekete 
leidmiseks. Lisateavet funktsiooni SEAL CHECK™ 
kasutamise ja lekete kõrvaldamise kohta lugege 
käesoleva juhendi jaotisest „Lekke leidmine 
funktsiooniga SEAL CHECK™”.

Patsient saab funktsiooni SEAL CHECK™ kasutada ainult 
kuval Lekke häire.

4. Teavet kattesideme V.A.C.® Drape materjali kasutamise kohta lekke 
sulgemiseks leiate haavasidemetega V.A.C.® Dressings kaasas olevast 
paigaldusjuhendist.

5. Kui leke on suletud, vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, et pöörduda 
tagasi avakuvale.

6. Veenduge, et ravi on sisse lülitatud; sel juhul on nupu Sees/väljas kohal 
roheline poolkaar valgustatud. Kui ravi ei ole sisse lülitatud, vajutage 
nuppu Sees/väljas, et ravi sisse lülitada.

Kui selle häire põhjust kolme minutiga ei lahendata, siis 
kuvatakse häire Lekke häire; Ravi katkestatud ja ravi katkeb.

Ravi uuesti käivitamise kohta lugege jaotisest „Lekke häire; 
Ravi katkestatud”.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Lekke häire

Vajutage lisainfo saamiseks "?" või "SEAL CHECK™"

LähtestaHeli paus

Seal CheckTM

Heli paus

Lähtesta

Sees/väljas
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Lekke häire; Ravi katkestatud
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui tuvastatud vaakumileket ei kõrvaldata ja 
ravi katkeb. Selle häirega kaasneb korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, et 
pöörduda tagasi avakuvale.

2. Käivitage ravi uuesti, vajutades nuppu 
Sees/väljas.

Kui leke pole kõrvaldatud, kasutage teiste põhjuste 
otsimiseks funktsiooni SEAL CHECK™.

Arsti režiimi kuval avab nupp Sees/väljas 
kuva SEAL CHECK™ kuval Ravi algus.

või

Funktsiooni SEAL CHECK™ avamiseks 
vajutage arsti avakuval nuppu Ravi, seejärel 
OK, seejärel SEAL CHECK™.

Patsient saab funktsiooni SEAL CHECK™ kasutada ainult 
kuval Lekke häire.

Kui leket kolme minutiga ei kõrvaldata, siis kuvatakse häire 
uuesti ja ravi katkeb.

Kui alarmi põhjust ei õnnestu kõrvaldada, võtke 
ühendust KCI-ga.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Lekke häire
Ravi katkestatud

HOIATUS! Asendage V.A.C.® side
mõne teise sidemega, kui ravi on välja lülitatud

rohkem kui 2 tundi.

LähtestaHeli paus

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

Heli paus

Lähtesta

Sees/väljas

Sees/väljas

Seal CheckTM
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Ummistuse hoiatus
Madala prioriteetsusega häire – see hoiatus kuvatakse, kui raviseade INFOV.A.C.™ on tuvastanud 
võimaliku ummistuse. Selle hoiatusega kaasneb ühekordne helisignaal. 

Hoiatuse lahendamine.

1. Veenduge, et haavasideme ja kanistrivoolikute 
mõlemad klambrid on avatud.

2. Veenduge, et voolikud pole väänatud, kokku 
painutatud ega muul viisil ummistunud.

3. Kui ummistuse hoiatus ei lahene pärast 1. ja 2. etapi 
teostamist, siis langetage raviseade ja voolikud 
haavapiirkonna tasemele või madalamale. Kui 
seadme langetamisel hoiatust enam ei anta, võib 
seadet tavaviisil edasi kasutada.

4. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, et 
pöörduda tagasi avakuvale.

Raviseade INFOV.A.C.™ püüab selle 
hoiatuse ajal raviga jätkata.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Ummistuse häire

Tuvastatud võimalik ummistus.

Lähtesta

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

Lähtesta
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Ummistuse häire; Ravi katkestatud
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui raviseade INFOV.A.C.™ on tuvastanud 
ummistuse. Selle häirega kaasneb korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Veenduge, et haavasideme ja kanistrivoolikute 
mõlemad klambrid on avatud.

2. Veenduge, et voolikud pole väänatud, kokku 
painutatud ega muul viisil ummistunud.

3. Kui häire Ummistuse häire; Ravi katkestatud ei 
lahene pärast 1. ja 2. etapi teostamist, siis langetage 
raviseade ja voolikud haavapiirkonna tasemele või 
madalamale. Kui seadme langetamisel hoiatust enam 
ei anta, võib seadet tavaviisil edasi kasutada.

4. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, et pöörduda 
tagasi avakuvale.

HOIATUS. Raviseade töötab edasi, kuid haavale rakendatav 
vaakum ei saavuta raviks ettenähtud väärtust.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Kui alarmi põhjust ei õnnestu kõrvaldada, võtke 
ühendust KCI-ga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Ummistuse häire
Ravi katkestatud

Seade võib töötada, kuid ravi on katkestatud.
HOIATUS! Asendage V.A.C.® side

mõne teise sidemega, kui ravi on välja lülitatud
rohkem kui 2 tundi.

LähtestaHeli paus

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

Heli paus

Lähtesta
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Madala rõhu häire
Madala prioriteetsusega hoiatus – see hoiatus kuvatakse, kui raviseade INFOV.A.C.™ ei saavuta 
valitud ravirõhku. Selle hoiatusega kaasneb ühekordne helisignaal.

Hoiatuse lahendamine.

1. Veenduge, et haavasideme ja kanistrivoolikute 
mõlemad klambrid on avatud.

2. Veenduge, et voolikud pole väänatud, kokku 
painutatud ega muul viisil ummistunud.

3. Kui madala rõhu hoiatus ei lahene pärast 1. ja 2. 
etapi teostamist, siis langetage raviseade ja voolikud 
haavapiirkonna tasemele või madalamale. Kui 
seadme langetamisel hoiatust enam ei anta, võib 
seadet tavaviisil edasi kasutada.

4. Vajutage nuppu Lähtesta, et pöörduda tagasi 
avakuvale.

V.A.C.®-ravi teostatakse edasi, kuid seadistatust 
väiksema rõhuga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Madala rõhu häire

Mõõdetud haavasisene rõhk
on madalam kui seadistatud rõhk.

Lähtesta

Vajutage lisainfo saamiseks "?"
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Madala rõhu häire; Ravi katkestatud
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui raviseade INFOV.A.C.™ ei ole saavutanud 
raviks seadistatud rõhku ja vaakum haaval on raviväärtusest väiksem. Selle häirega kaasneb 
korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Veenduge, et haavasideme ja kanistrivoolikute 
mõlemad klambrid on avatud.

2. Veenduge, et voolikud pole väänatud, kokku 
painutatud ega muul viisil ummistunud.

3. Kui häire Madala rõhu häire; Ravi katkestatud ei 
kao pärast 1. ja 2. etapi teostamist, siis võib häire 
lahendada raviseadme ja voolikute haavapiirkonna 
tasemele või madalamale langetamine. Kui seadme 
langetamisel häiret enam ei anta, võib seadet 
tavaviisil edasi kasutada.

4. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, 
et pöörduda tagasi avakuvale.

HOIATUS. Raviseade jääb sisselülitatuks, kuid vaakum haaval 
võib olla seadistatust väiksem ega pruugi haava paranemist 
oodatud viisil mõjutada.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Kui alarmi põhjust ei õnnestu kõrvaldada, võtke 
ühendust KCI-ga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Madala rõhu häire
Ravi katkestatud

HOIATUS!  Seade võib töötada, aga ravi
on katkestatud. Vajutage lisainfo saamiseks "?"

LähtestaHeli paus

Heli paus

Lähtesta
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Inaktiivse ravi häire
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui V.A.C.®-ravi on olnud viisteist minutit 
välja lülitatud (sisselülitatud seadmega), ilma et puuteekraani oleks puudutatud. Selle häirega 
kaasneb korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, 
et pöörduda tagasi avakuvale.

2. Käivitage ravi uuesti, vajutades nuppu 
Sees/väljas.

3. Kui V.A.C.®-ravi ei soovita teostada, 
lülitage raviseade INFOV.A.C.™ välja, 
kasutades selleks seadme esipaneelil 
olevat toitenuppu.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Süsteemi viga; Ravi katkestatud
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui raviseadmes INFOV.A.C.™ on tekkinud 
tehniline tõrge. Võimalikke süsteemi vigu on erinevat tüüpi. Kollases häirekastis kuvatakse 
tehnilisele tõrkele vastavat diagnostikakoodi. Selle häirega kaasneb korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Pange diagnostikakood kirja.

2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, 
kasutades selleks seadme esipaneelil 
olevat toitenuppu.

3. Kui viga ei õnnestu kõrvaldada, võtke ühendust KCI-ga.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Ravi inaktiivne

Vajutage "Lähtesta" ja käivitage ravi uuesti.

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

LähtestaHeli paus

Heli paus

Lähtesta

Sees/väljas

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Süsteemi viga
Ravi katkestatud

Vea kood:  G - 0x00000000  C - 0X00000000
Tagastage see seade kohe KCI-sse

HOIATUS! Asendage V.A.C.® side
mõne teise sidemega, kui ravi on välja lülitatud

rohkem kui 2 tundi. 

Lähtesta

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

Heli paus
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Aegunud hooldustaimeri hoiatus
Madala prioriteetsusega hoiatus – see hoiatus kuvatakse, kui raviseadme INFOV.A.C.™ hooldusvälp 
on täis saanud. Kui hooldusvälp on täis, kuvatakse seda hoiatust iga kord, kui seade sisse lülitatakse. 
Kui parameeter Päevi jäänud jõuab nulli, siis kuvatakse seda hoiatust korrapäraselt ravi ajal.

Hoiatuse lahendamine.

1. Pöörduge KCI kohaliku esindaja poole uue 
hooldustaimeri koodi saamiseks.

2. KCI-st saadud koodi sisestamiseks 
vajutage nuppu Sisestage kood.

Sisetemperatuuri häire
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui raviseade INFOV.A.C.™ saavutab 
maksimumtemperatuuri. Selle häirega kaasneb korduv helisignaal.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

1. Viige raviseade INFOV.A.C.™ jahedamasse kohta.

2. Vajutage sellel kuval nuppu Lähtesta, et pöörduda 
tagasi avakuvale.

Aktiivse häire ajal ravi jätkub. Ekraan lülitub viie minuti järel 
välja, kuid lülitub puudutamisel uuesti sisse. Aku laadimine 
peatub.

Kui alarmi põhjust ei õnnestu kõrvaldada, võtke 
ühendust KCI-ga.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Võtke ühendust KCI-ga.
Päevi jäänud (0)

JätkaSisestage
kood

Hooldustaimer aegunud

Sisestage
kood

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Sisetemperatuur

Raviseadme sisetemperatuur ületas
lubatud piiri. Viige raviseade jahedamasse kohta.

Vajutage lisainfo saamiseks "?"

LähtestaHeli paus
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Rõhu hälve; Ravi katkestatud
Keskmise prioriteetsusega häire – see häire kuvatakse, kui haavarõhk väljub süsteemis kehtivatest 
piiridest. Selle häirega kaasneb korduv helisignaal.

Häiret on võimalik probleemi lahendamise 
ajal kaheks minutiks vaigistada, vajutades 
nuppu Heli paus.

Häire põhjuse kõrvaldamine.

Lülitage seade välja ja uuesti sisse, 
kasutades selleks seadme esipaneelil olevat 
toitenuppu.

Kui alarmi põhjust ei õnnestu kõrvaldada, võtke 
ühendust KCI-ga.

HOIATUS. Kui ravi katkeb või peatatakse enam kui kaheks 
tunniks, siis asendage haavaside V.A.C.® Dressing mõne 
alternatiivse sidemega, selleks konsulteerige klinitsistiga.

Katkendlik 5/2
Ravi SEES
125 mmHg

Rõhu hälve
Ravi katkestatud

Haavasisene rõhk on hälbinud
süsteemi piirväärtustest. Ravi katkestatud.

Võtke ühendust KCI-ga

HOIATUS   Vajutage lisainfo saamiseks "?"

Heli paus

Heli paus
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Hooldus ja puhastamine

Standardsed ohutusnõuded
Alljärgnevalt kirjeldatakse KCI soovitatavaid igapäevaseid ja iganädalasi puhastus- ja 
nakkuskontrollitoiminguid raviseadme INFOV.A.C.™ jaoks.

Järgige alati standardseid ohutusnõudeid.

Standardsete ohutusnõuete eesmärk on vähendada mikroorganismide 
ülekandmise riski nii tuntud kui ka tundmatutest nakkusallikatest. Need 
ohutusnõuded kehtivad kõikide patsientide puhul, olenemata sellest, kas neil 
on diagnoositud või on arvatavalt mõni nakkus, ning neid tuleb järgida alati, 
kui võimalik on kokkupuude vere või muude kehavedelikega. Nende hulka 
kuuluvad ka sekreedid ja ekskreedid (välja arvatud higi), olenemata nähtava 
vere olemasolust, katkine nahk (st avatud haavad) ja limaskestad.

Jäätmete kõrvaldamine
Kõrvaldage kõik ühekordselt kasutatavad esemed (kõik voolikud, liitmikud, 
klambrid, kasutatud kanistrid, kasutatud haavasidemed jne) meditsiiniliste 
jäätmete kõrvaldamist puudutavate kohalike eeskirjade kohaselt. 
Mittenõuetekohane utiliseerimine võib olla ebaseaduslik.

Raviseadme INFOV.A.C.™ puhastamine
Raviseadme INFOV.A.C.™ puhastamine hõlmab kõikide selle kõvade 
pinnadetailide puhtakspühkimist. Järgige oma asutuses kehtivaid eeskirju, mis 
puudutavad teiste kõva pinnaga vastupidavate meditsiiniseadmete puhastamist 
ja desinfitseerimist. Raviseadet INFOV.A.C.™ tuleb puhastada ja desinfitseerida:

• kui see määrdub patsiendi kasutuses,

• vähemalt kord nädalas,

• patsiendi vahetumisel.

Enne igasuguste puhastusvedelike kasutamist kontrollige,  
et raviseade INFOV.A.C.™ oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust 
lahutatud.

KCI soovitused KCI V.A.C.®-ravi seadmete puhastamiseks on järgmised.

• Nakkusohu ning vere ja kehavedelikega kokkupuutumise riski 
vähendamiseks kasutage isikukaitsevahendeid, muu hulgas meditsiinilisi 
kummikindaid.

• Enne desinfitseerimist puhastage raviseade igasugusest orgaanilisest 
materjalist (nähtav mustus või kehaeritised).
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• Kasutage haiglas kasutamiseks mõeldud puhastus- ja 
desinfitseerimisvahendeid.

• Raviseadet ei tohi vedelikesse kasta ega liigse hulga vedelikuga puhastada, 
kuna elektroonika võib viga saada.

• Ärge kasutage alkoholipõhiseid lahuseid puuteekraani äärte, tihendi 
ega toitelülitite läheduses, kuna alkoholipõhised lahused võivad kergesti 
seadme sisse imbuda ja rikkeid tekitada.

Puuteekraani puhastamine

1. Ekraanikaitse aktiveerimiseks vajutage avakuval nuppu Ekraanikaitse (vt 
jaotis „Patsiendirežiimi juhtkuvad”). Tabalukuga nupu ikoon kaob ja 
ilmub kuva Ekraanikaitse.

2. Puhastage puuteekraani ettevaatlikult pehme mitteabrasiivse lapiga.

Puuteekraani puhastamiseks ei tohi kasutada vedelikke.

Puuteekraani puhastamiseks ei tohi kasutada liigset jõudu. 
Liiga kõvasti vajutamine võib ekraani vigastada.

3. Puuteekraani lukustusest vabastamiseks vajutage kuval Ekraanikaitse 
nuppu 1 ja seejärel nuppu 2; avaneb avakuva.



61

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ)

Järgnevad raviseadme INFOV.A.C.™ tootjapoolne EMÜ juhend ja avaldused.

• Raviseadme INFOV.A.C.™ EMÜ jaoks tuleb täita teatud nõudeid ning selle 
paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda järgmistel lehekülgedel kirjas 
olevast EMÜ teabest.

Seadet tohivad kasutada ainult nõutava pädevusega 
tervishoiutöötajad. Nagu kõik elektroonilised meditsiiniseadmed 
võib ka see seade põhjustada raadiosageduslikke häireid ja 
võib segada lähedalasuvate seadmete tööd. Võib osutuda 
vajalikuks võtta häirevastaseid meetmeid, näiteks raviseadme 
INFOV.A.C.™ ümberpaigutamine või -asetamine või kasutuskoha 
varjestamine.

Seadme kiirguslike omaduste tõttu sobib see 
kasutamiseks tööstusaladel ja haiglates (CISPR 11 klass 
A). Kui seda kasutatakse elamiskeskkonnas (milleks on 
tavaliselt vaja CISPR 11 klassi B-d), ei pruugi seade tagada 
piisavat kaitset raadiosageduse sideteenuste eest.

• Kaasaskantavad ja mobiilsed raadiosideseadmed, raadiosageduse 
ID lugejad, elektroonilised (vargusvastased) jälgimisseadmed ja 
metallidetektorid võivad mõjutada raviseadme INFOV.A.C™ toimimist. 
Järgige tabelites 204 ja 206 toodud suuniseid ja soovitusi.

• Teised meditsiiniseadmed ja -süsteemid võivad tekitada elektromagnetilist 
kiirgust ja seega häirida raviseadme INFOV.A.C.™ tööd. Kui kasutate 
raviseadet INFOV.A.C.™ teiste seadmete kõrval või peal/all, tuleb olla väga 
ettevaatlik. Kui kõrval/peal/all kasutamine on vältimatu, tuleb raviseadme 
INFOV.A.C.™ ja muude seadmete tööd alguses kontrollida, et veenduda, kas 
raviseade töötab antud konfiguratsioonis nõuetekohaselt.

• Selles kasutusjuhendis loetletud või nimetatud elektrijuhtmed, välised 
toiteallikad ja tarvikud vastavad järgmistes tabelites toodud katsenõuetele. 
Raviseadmega INFOV.A.C.™ tohib kasutada ainult tootja soovitatud 
kaableid, toiteplokke ja lisaseadmeid. Kui mõni teine tarnija pakub 
raviseadmega INFOV.A.C.™ kasutamiseks kaableid, väliseid toiteplokke 
või elektrilisi lisaseadmeid, mida ei ole käesolevas juhendis loetletud ja 
millele ei ole käesolevas juhendis viidatud, siis on see tarnija kohustatud 
kontrollima nende vastavust järgmistes tabelites kirjas olevatele 
standarditele ja katsenõuetele.

• Kui kasutatakse teisi elektrikaableid ja/või lisaseadmeid peale käesolevas 
juhendis või viidatud dokumentides loetletute, võib raviseadme 
INFOV.A.C.™ elektromagnetiline kiirgus tugevneda või raviseadme 
INFOV.A.C.™ elektromagnetiline häirekindlus väheneda. 
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Tabel 201
Juhend ja tootja avaldus – elektromagnetiline kiirgus

Raviseade INFOV.A.C.™ on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Raviseadme 
INFOV.A.C.™ soetaja või lõppkasutaja peab tagama, et seda kasutatakse ainult sellises keskkonnas.

Kiirguskatse Maksimum-
tase

Elektromagnetiline keskkond – juhend

Raadiosageduslik kiirgus – CISPR 11
(Kiirguslik ja juhtivuslik)

Rühm 1 Raviseadme INFOV.A.C.™ kasutav raadiosageduslik energia 
ei välju normaalse töö käigus seadmest. Seetõttu on selle 
raadiosageduslik kiirgus väga nõrk ega põhjusta tõenäoliselt 
lähedalasuvates elektroonikaseadmetes häireid.

Raadiosageduslik kiirgus – CISPR 11
(Kiirguslik ja juhtivuslik)

Klass A Raviseade INFOV.A.C.™ sobib kasutamiseks kõikides asutustes 
peale elamute ning asutuste, mis on otse ühendatud elamuid 
varustava avaliku madalpingevõrguga.Harmooniline kiirgus

IEC 61000-3-2
Klass A

Pingekõikumised/väreluskiirgus
IEC 61000-3-3

Vastab

Tabel 202
Juhend ja tootja avaldus – elektromagnetiline häirekindlus

Raviseade INFOV.A.C.™ on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Seadme soetaja või 
kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse ainult neile nõuetele vastavas keskkonnas.

Häirekindluse 
katse

EN / IEC 60601  
katsetase

Nõutav tase Ettenähtud elektromagnetiline 
keskkond

Elektrostaatiline 
lahendus (ESD) 

IEC 61000-4-2

±6 kV kontaktil

±8 kV üle õhuvahe

±8 kV kontaktil

±15 kV üle õhuvahe

Põrandapind peaks olema puidust, 
betoonist või kaetud keraamiliste 
plaatidega. Kui põrandad on kaetud 
sünteetilise materjaliga, peab suhte-
line õhuniiskus olema vähemalt 30%.

Vastuvõtlikkus kiire-
tele voolumuutus-
tele / impulsipakett 

IEC 61000-4-4

±2 kV toitekaablites

±1 kV sisend-/
väljundkaablites

±2 kV toitekaablites
100 kHz kordussagedus

±1 kV sisend-/väljundkaablites
100 kHz kordussagedus

Elektritoite kvaliteet peaks vastama 
tavapärastele kaubanduslikele ja 
haiglakeskkondadele.

Pingemuhk

IEC 61000-4-5

±1 kV erifaasiliselt (liin-liin)

± 2kV samafaasiliselt (liin-maa)

±1 kV erifaasiliselt (liin-liin)

± 2kV samafaasiliselt (liin-maa)

Elektritoite kvaliteet peaks vastama 
tavapärastele kaubanduslikele ja 
haiglakeskkondadele.

Pingelohud, lühi-
ajalised katkestu-
sed ja pingekõiku-
mised toiteploki 
sisendjuhtmetes 

IEC 61000-4-11

< 5% Ut (> 95% Ut langus) 
0,5 tsükli vältel

40% Ut (60% Ut langus) 
5 tsükli vältel

70% Ut (30% Ut langus) 
25 tsükli vältel

< 5% Ut (> 95% Ut langus) 
5 sekundi vältel

Langus: 0% Ut 1 tsükli vältel
70% Ut 25 tsükli vältel 
sagedusel 50 Hz või 30 tsükli 
vältel sagedusel 60 Hz

Ühefaasiline: 0°

Katkestused: 0% Ut 250 
tsükli vältel sagedusel  
50 Hz või 300 tsükli vältel 
sagedusel 60 Hz

Tootel on varutoiteks sisemine aku.

Kui raviseadme INFOV.A.C.™ kasutaja 
soovib raviseadet voolukatkestuste 
ajal edasi kasutada, on soovitatav 
seadet toita katkematu toite allika 
(UPS) või aku abil.

Vahelduvvoolusage-
dusega (50/60 Hz) 
magnetväli

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m Võrgusageduslikud magnetväljad 
peavad olema tavapärase 
kaubandus- või haiglakeskkonna 
tüüpilise asukoha tasemel.

MÄRKUS. Ut tähendab vahelduvvooluvõrgu pinge enne katsetaseme rakendamist.
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Tabel 204
Juhend ja tootja avaldus – elektromagnetiline häirekindlus

Raviseade INFOV.A.C.™ on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Seadme soetaja või 
kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse neile nõuetele vastavas keskkonnas.

Häirekindluse katse EN / IEC 60601  
katsetase

Nõutav tase Elektromagnetilise  
keskkonna juhised

 
 
 
 
 

Raadiosageduslik vool 
IEC 61000-4-6

Raadiosageduslik kiirgus
IEC 61000-4-3

 
 
 
 
 

3 V RMS
150 kHz kuni 80 MHz

3 V/m
80 MHz kuni 2,5 GHz

 
 
 
 
 

3 V RMS
150 kHz kuni 80 MHz

6 Vrms ISM-ribadel
vahemikus
150 kHz kuni 80 MHz
80% AM sagedusel 
1 kHz

3 V/m
80 MHz kuni 2,7 GHz

Kaasaskantavate ja mobiilsete 
raadiosideseadmete kasutamisel 
tuleb nende ja raviseadme 
INFOV.A.C.™ kõikide osade, muu 
hulgas kaablite, vahele jätta 
soovitatav minimaalne kaugus, 
mis arvutatakse saatja sagedusele 
vastava valemi järgi.

Soovitatav miinimumkaugus
d = 1,2√P

d = 1,2√P 80 MHz kuni 800 MHz

d = 2,3√P 800 MHz kuni 2,5 GHz

P on saatja maksimaalne 
kiirgusvõimsus vattides (W) vastavalt 
saatja tootja esitatud andmetele, 
ning d on soovitatav minimaalne 
vahekaugus meetrites (m).

Kasutuskoha elektromagnetilise 
keskkonna uuringusa määratud 
paiksete raadiosageduslike saatjate 
väljatugevused peaksid olema 
igas sagedusvahemikus kehtivast 
maksimumtasemest madalamadb.

Järgmise sümboliga tähistatud 
seadmete läheduses võib esineda 
häireid:

MÄRKUS 1. Sageduste 80 MHz ja 800 MHz puhul tuleb arvestada kõrgema sagedusvahemiku piirtaset.

MÄRKUS 2. Need juhised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetlainete levimist mõjutab nende neeldumine ja 
peegeldumine esemetelt, ehitistelt ja inimestelt.

a Paiksete saatjate, näiteks raadiotelefonide (mobiiltelefonide ja juhtmeta lauatelefonide) ja raadiosaatjate, 
amatöörraadio, AM-/FM-raadio ja televisiooni tugijaamade väljatugevusi ei ole võimalik täpselt teoreetiliselt hinnata. 
Paiksete raadiosageduslike saatjate tekitatud elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb kaaluda kasutuskoha 
elektromagnetilise keskkonna uuringu teostamist. Kui raviseadme INFOV.A.C.™ paigalduskohas ületab mõõdetud 
väljatugevus eespool toodud raadiosagedusliku kiirguse piirtaset, siis tuleb seadme normaalset tööd kontrollida. Kui 
seade ei tööta nõuetekohaselt, võib osutuda vajalikuks võtta tarvitusele häirevastaseid meetmeid, näiteks raviseadme 
INFOV.A.C.™ ümberpaigutamist või -asetamist või kasutuskoha varjestamist.

b 150–80 MHz sageduspiirkonnas peaks väljatugevus olema vähem kui 3 V/m.

Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosideseadmeid (sh välisseadmed, nagu antennikaablid ning välised antennid) tohib kasutada 
mitte vähem kui 30 cm (12 tolli) kaugusel raviseadme INFOV.A.C.™ mis tahes osast, sh tootja määratletud kaablid. Muidu 
võib seadme töö kannatada. Täpsemalt tuleb väikseim soovituslik vahemaa arvutada saatja sagedusel põhineva valemi järgi.

MÄRKUS. Seadme katsetamisel leiti, et see jääb meditsiiniseadmetele ette nähtud piiridesse, mis on kehtestatud 
standardiga IEC 60601-1-2: 2014, 4. trükk. Need piirväärtused ja katsetasemed on antud eesmärgiga tagada seadme 
kasutamisel tüüpilises meditsiinilises keskkonnas mõistlik ohutus elektromagnetiliste häirete osas.
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Tabel 206
Soovitatavad minimaalsed kaugused kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete ning raviseadme INFOV.A.C.™ vahel

Raviseade INFOV.A.C.™ on mõeldud kasutamiseks kontrollitud kiirguslike raadiosageduslike häiretega elektromagnetilises 
keskkonnas. Raviseadme INFOV.A.C.™ soetaja või klient võib elektromagnetiliste häirete tekke võimalust vähendada, 
hoides seadet kaasaskantavatest ja mobiilsetest raadiosideseadmetest (saatjad) vähemalt minimaalsel soovitataval 
kaugusel, mis arvutatakse järgmise valemi järgi sideseadme maksimaalsest kiirgusvõimsusest.

Saatja maksimaalne 
kiirgusvõimsus vattides (W) tootja 
andmete kohaselt

Minimaalne vahekaugus meetrites (m) vastavalt saatja sagedusele

150 kHz kuni 80 MHz
d = 1,2√P

80-800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz kuni 2,5 GHz
d = 2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Saatjate puhul, mille maksimaalne kiirgusvõimsus ei ole ülalloetletute hulgas, võib soovitatavat minimaalset vahekaugust 
d hinnata meetrites (m), kasutades saatja sagedusele vastavat valemit, kus P on saatja maksimaalne kiirgusvõimsus 
vattides (W) vastavalt saatja tootja esitatud andmetele.

MÄRKUS 1. Sagedustel 80 MHz ja 800 MHz kehtib kõrgema sagedusvahemiku minimaalne vahekaugus.
MÄRKUS 2. Need juhised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetlainete levimist mõjutab nende neeldumine ja 
peegeldumine ehitistelt, esemetelt ja inimestelt.

Kaasasolevad toiteallikad
Detaili nr Kirjeldus Tootja Max pikkus

M6266106 Toiteplokk Astec Power või ICC 3,05 m

M4268882 Elec / Con USA pistikuga toitekaabel – INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,03 m

M4268883 Elec / Con Austraalia pistikuga toitekaabel – 
INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

M4268880 Elec / Con UK pistikuga toitekaabel – INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

M4268881 Elec / Con ELi pistikuga toitekaabel – INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

4103864 Hiina toitekaabel, INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,51 m

4103847 India toitekaabel, INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,54 m

4103887 Toitekaabel, Brasiilia Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

350084 Toitekaabel, V.A.C.ULTA™ vahelduvvool Erinevad 2,0 m

350753 UK toitekaabel, V.A.C.ULTA™ Erinevad 2,0 m

360074 EL-i toitekaabel, V.A.C.VIA™ Erinevad 2,05 m

360076 AU/NZ-i toitekaabel, V.A.C.VIA™ Erinevad 2,05 m

414655 Jaapani toitekaabel, ACTIV.A.C.™ Erinevad
0,91 m kuni 2,44 m  
(eelistatult 1,0 m)

415568 KR-juhtmekomplekt Consolidated Electronics 2,05 m

Kui kasutatakse teisi elektrikaableid ja/või lisaseadmeid 
peale kaasasolevates juhendites või viidatud dokumentides 
loetletute, võib raviseadme INFOV.A.C.™ elektromagnetiline 
kiirgus tugevneda või raviseadme INFOV.A.C.™ 
elektromagnetiline häirekindlus väheneda.
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Spetsifikatsioon

Ette teatamata muutuda võivad spetsifikatsioonid

Liigitus
Seade ei sobi kasutamiseks õhust, hapnikust või lämmastikoksiidist koosneva süttiva anesteetikumi juuresolekul.

Raviseade INFOV.A.C.™
Pidev töö 
B-tüüpi seade 
I klassi või sisemise toitega 

Toiteplokk
I klassi seade 
Tavaseade 

Raviseade INFOV.A.C.
Mõõtmed .............................................................................................................. 23 cm × 22 cm × 17,5 cm  (9,05 tolli × 8,6 tolli × 6,8 tolli)
Kaal ................................................................................................................................................................................................... 2,89 kg (6,37 naela)

Elektrisüsteemi andmed (toiteplokk)
Pinge  ..........................................................................................................................................................................................................100 – 240 VAC
Sagedus  .....................................................................................................................................................................................................50 Hz – 60 Hz
Võimsus  ...................................................................................................................................................................................................................... 60 W

Keskkonnatingimused
Temperatuurivahemik säilitamisel/transportimisel .................................................................... –10 °C kuni +50 °C (14 °F kuni 122 °F)
Töötemperatuurivahemik ........................................................................................................................–10 °C kuni +30 °C (50 °F kuni 86 °F)
Suhteline õhuniiskus .................................................................................................................................. 10% kuni 85%, mittekondenseeruv
Õhurõhu vahemik  ................................................................................................................................................................700 hPa kuni 1060 hPa

V.A.C.®-ravisüsteemi ühekordselt kasutatavad osad on kehale paigaldatavad detailid standardi IEC 60601-1 kolmanda 
redaktsiooni definitsiooni kohaselt.
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Kasutatud tingmärkide tähendused

Hoiatus- või ettevaatusteatised, mis puudutavad võimalikke ohte seadmele, 
patsiendile või personalile. 

Oluline tööteave.

Ettevaatust: lugege kaasasolevaid juhendeid.

Komistamisoht.

Seadme sisse- või väljalülitamine. See nupp valgustub, kui seade on sisse lülitatud.

Kanistri vabastamine. See nupp vilgub, kui kanister on täis või vajab vahetamist.

See toode tuleb viia utiliseerimiseks selleks ettenähtud jäätmekogumiskohta. Ärge 
visake seda olmejäätmete hulka

Lugege kasutusjuhendit.

Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses.

Tootja.

Seerianumber.

!

SN



Kaitse vedelike sissetungimise eest.

Hoidke kuivana.

B-tüüpi patsiendile rakendatav osa.

Katalooginumber.

Ei tohi kasutada vannis ega dušši all.

Temperatuuripiirangud.

ETTEVAATUST! USA föderaalseadus lubab seda seadet  
müüa/rentida vaid arstidele või arsti korraldusel.

Kontaktandmed kliendile

Kui teil tekib küsimusi selle toote, tarvikute või hoolduse kohta või kui soovite lisateavet KCI 
toodete ja teenuste kohta, siis pöörduge KCI või KCI volitatud esindaja poole või:

USA-s helistage numbrile 1 800 275 4524 või külastage veebilehte 
www.acelity.com.  
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249

Väljaspool USA-d külastage veebilehte www.kci-medical.com.
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