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VAROITUS: Laitteen mukana toimitetaan tärkeät turvallisuusohjeet

Käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja muut turvallisuusohjeet on
lueteltu V.A.C.®-hoitojärjestelmän turvallisuusohjeissa. Tämä tiedotelehtinen
toimitetaan hoitojärjestelmän mukana ja V.A.C.®-sidospakkauksissa. Tutustu
V.A.C.®-hoitojärjestelmän käyttöoppaaseen ja turvallisuusohjeisiin ennen
V.A.C.®‑hoidon aloittamista. Jos sinulla on kysyttävää tai jos tämä ohje on
kadonnut, ota välittömästi yhteys paikalliseen KCI-edustajaan.
Lisätietoja tuotteesta on Internetissä, osoitteissa www.acelity.com (USA) ja
www.kci-medical.com (muut maat).
Lääkintälaitteen tuoteohjeiden noudattamatta jättäminen tai
asetusten muuttaminen ja hoitosovellusten suorittaminen ilman
koulutetun lääkärin opastusta ja/tai valvontaa saattaa johtaa
tuotteen virheelliseen toimintakykyyn ja aiheuttaa vakavan tai
kuolemaan johtavan vamman. Osoita sairaanhoidolliset kysymykset
lääkärille. Ota hätätilanteessa yhteys ensiapuun.
VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa
myydä tai vuokrata vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS
KCI SANOUTUU TÄTEN IRTI KAIKISTA TÄSSÄ JULKAISUSSA KUVATTUJA
KCI-TUOTTEITA KOSKEVISTA ILMAISTUISTA TAI IMPLISIITTISISTÄ TAKUISTA,
MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI MYYTÄVYYTTÄ JA SOPIVUUTTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT IMPLISIITTISET TAKUUT. KAIKKI KCI:N
TARJOAMAT KIRJALLISET TAKUUT ESITETÄÄN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ
JULKAISUSSA TAI SISÄLLYTETÄÄN TUOTTEESEEN. KCI EI MISSÄÄN
OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA
TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA JA KULUISTA, MUKAAN LUKIEN VAHINGOT
TAI VAMMAT HENKILÖLLE TAI OMAISUUDELLE, JOTKA JOHTUVAT KOKONAAN
TAI OSITTAIN TUOTTEEN MUUSTA KÄYTÖSTÄ KUIN NIISTÄ, JOIDEN TAKUUN
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN TAI VASTUUN RAJOITUKSEN SOVELTUVA
LAKI NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ. KENELLÄKÄÄN EI OLE OIKEUTTA SITOA
KCI:TÄ MIHINKÄÄN MUUHUN EDUSTUKSEEN TAI TAKUUSEEN KUIN TÄSSÄ
KAPPALEESSA ERITYISESTI ESITETÄÄN.
KCI:n painotuotteiden, mukaan lukien tämän julkaisun, kuvaukset ja
määritelmät on tarkoitettu ainoastaan kuvaamaan yleisesti tuotetta sen
valmistusaikaan eivätkä ne ole osa ilmaistuja takuita lukuun ottamatta tähän
tuotteeseen sisällytettyä kirjallista rajoitettua takuuta. Tämän julkaisun tiedot
voivat muuttua milloin vain. Kysy KCI:ltä lisätietoja päivityksistä.
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Varoitukset ja tärkeitä tietoja laitteen käyttäjille
KCI:n tuotteet toimivat moitteettomasti, kun noudatat seuraavia KCI:n
suosittelemia ohjeita. Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena on
takuiden raukeaminen.
•

Noudata laitteen käytössä käyttöoppaan ja soveltuvien, laitteeseen
kiinnitettyjen tarrojen ohjeita.

•

Vain KCI:n valtuuttamat asiantuntijat saavat koota, käyttää, laajentaa, säätää,
muokata, huoltaa ja korjata laitetta. KCI tarjoaa näiden valtuutettujen
asiantuntijoiden käyttöön pyynnöstä piirikaavioita ja komponenttien
osaluetteloita ynnä muita korjauksissa tarvittavia tarvikkeita.

•

Varmista, että laitteen käyttöhuoneen sähköasennukset vastaavat
soveltuvin osin kansallisia sähköistystä koskevia säädöksiä. Vältä
sähköiskut: tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

•

Älä koskaan käytä laitetta, jos sen virtajohto, virtalähde tai pistoke on
vioittunut. Mikäli osat ovat kuluneet tai vaurioituneet, ota yhteyttä KCI:hin.

•

Älä pudota tai työnnä laitteen aukkoihin tai letkuihin mitään.

•

Laitetta tai sen osia ei saa kytkeä muihin kuin KCI:n valtuuttamiin laitteisiin.

•

Käytä laitteen kanssa vain V.A.C.®-sidoksia ja -kertakäyttöosia.

•

Säilytä laite kaukana lämpimistä pinnoista.

•

Vaikka laite vastaa EU:n sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa
standardia IEC 60601‑1‑2, muut sähkölaitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä
laitteen toiminnassa. Jos häiriötä epäillään, aseta laitteet erilleen ja ota
yhteys KCI:hin.

•

Älä läikytä nestettä laitteen minkään osan päälle.
Elektronisiin ohjaimiin päässyt neste saattaa aiheuttaa korroosiota, joka voi vaurioittaa sähkökomponentteja. Komponenttivauriot saattavat johtaa laitteen virheelliseen toimintaan ja aiheuttaa vaaratilanteita potilaalle ja henkilöstölle.
Jos nestettä läikkyy, irrota laite välittömästi pistorasiasta ja
pyyhi läikkynyt neste imukykyisellä liinalla. Varmista ennen
virran uudelleenkytkemistä, ettei virtakytkimeen tai virtalähteen osiin tai niiden lähelle ole jäänyt kosteutta. Mikäli laite ei
toimi oikein, ota yhteyttä KCI:hin.

•

Älä käytä laitetta kylvyn/suihkun aikana tai tilanteissa, joissa se voi pudota
ammeeseen, suihkuun tai altaaseen.

•

Älä kosketa veteen pudonnutta laitetta. Irrota laite välittömästi
mahdollisesta virtalähteestä. Irrota laite sidoksesta ja ota yhteys KCI:hin.
Laite ei sovellu käytettäväksi tiloissa, joissa on helposti syttyvien ilmaa, happea
tai typpioksiduulia sisältävien anesteettien seoksia, tai happirikastetussa tilassa.
Laitetta ei saa tuoda magneettikuvausympäristöön (MRI). Tämä tuote ei
sovellu magneettikuvaukseen.

•
•

Huomautus
Valmistaja on rakentanut tämän laitteen vastaamaan tiettyä jännitettä.
Tarkista jännite laitteen tuotetiedoista.
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Johdanto
V.A.C.® on lyhenne sanoista Vacuum Assisted Closure®. Hoidon tavoitteena on luoda hallitusti
ohjatulla, jatkuvalla tai jaksottaisella alipaineimulla ympäristö, joka edistää haavan sekundaarista
tai tertiääristä (viivästynyttä välitöntä) paranemista
• valmistelemalla haavan pohjan sulkemista varten
• vähentämällä turvotusta
• edistämällä granulaatiokudoksen muodostumista ja perfuusiota
• poistamalla tulehdusnestettä ja infektion aiheuttajia.
INFOV.A.C.™on alipaineimuhoitojärjestelmä, jonka SENSAT.R.A.C.™järjestelmä soveltuu monenlaisten akuuttien ja kroonisten haavojen
hoitoon. Tämä edistyksellinen haavanparannustekniikka yhdistettynä
mikroprosessoriohjattuihin hoitoyksiköihin ja ensiluokkaiseen
tekniseen tukeen voidaan helposti liittää osaksi lääkärin käyttämää
haavanhoitomenetelmää, jolloin sen avulla voidaan pitää kustannukset
hallinnassa ja samalla tarjota potilaalle parhainta mahdollista hoitoa.

Onnettomuuksien ehkäiseminen
Hävitä kaikki hävitettävät tuotteet (letkut, liittimet, sulkimet, käytetyt säiliöt
ja sidokset sekä muut osat) paikallisten terveydenhuollon jätteitä koskevien
määräysten mukaan.
Kehon nesteitä ja jätteitä käsiteltäessä tulee noudattaa normaaleja varotoimia.
Kaikki osat tulee hävittää huolellisesti sairaalan menettelytapojen sekä
paikallisten ja kansallisten määräysten mukaan
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö ja yksikön virtalähde palautetaan niiden käyttöiän
päätyttyä KCI:hin hävitettäväksi.
Laitteen virtalähteeksi ja akun lataamiseen saa käyttää vain
INFOV.A.C.™-hoitoyksikön mukana toimitettua virtalähdettä.
Muun virtalähteen käyttö voi vahingoittaa INFOV.A.C.™hoitoyksikköä.
Käyttäjä ei saa huoltaa INFOV.A.C.™-hoitoyksikön akkua.
Jos akussa epäillään olevan ongelmia, järjestelmä on
palautettava KCI:hin huollettavaksi.
Virtajohdot ja letkut voivat aiheuttaa kompastumisvaaran.
Varmista, että mitään johtoja ja letkuja ei ole kulkuväylillä.
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INFOV.A.C.™-hoitoyksikön kiinnittäminen muihin laitteisiin
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö voidaan kiinnittää sairaalasängyn päätyyn,
useimpiin pyörätuoleihin tai IV‑telineeseen (lisätietoja on kohdassa Käytön
valmisteleminen). Tarvittaessa se voidaan asettaa kiinteälle, tasaiselle
alustalle, jossa se ei ole esteenä. Varmista, että yksikkö on sijoitettu haavaa
alemmas ja etteivät johdot tai letkut roiku.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö ei sovellu omatoimisesti
liikkuvan potilaan hoitoon. Neuvottele lääkärisi kanssa
ja ota yhteyttä paikalliseen KCI-edustajaan, joka voi
antaa lisätietoja omatoimisesti liikkuville potilaille
suunnitelluista V.A.C.®-hoitoyksiköistä.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön voidaan kytkeä seuraavia laitteita:
•
•
•

muistikortit
infrapunalaitteet (joissain yksiköissä)
USB-laitteet
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INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö - Osat

Virtapainike

Säiliön
vapautuspainike

Kosketusnäytön
käyttöliittymä

500 ml:n
INFOV.A.C.™-säiliö

Muistikorttipaikka
vain lääkärin
käyttöön
Piirrin
Tietoliikenneporttien
suojakansi

Infrapunatietoliikenneportti
(joissakin
yksiköissä, vain
lääkärin käyttöön)
USB-portti
vain lääkärin
käyttöön

Kantokahva
Akun latauksen
merkkivalo

Ripustimen
kiinnitysnuppi

Ripustusteline
Virtaliitäntä

INFOV.A.C.™-virtalähde
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Valmistelut käyttöä varten
Ennen kuin valmistelet INFOV.A.C.™-hoitoyksikön käyttöä varten, varmista, ettei laite
ole vaurioitunut eikä kontaminoitunut. Lisätietoja on tämän oppaan luvussa Huolto ja
puhdistaminen.

Akun latausohjeet
INFOV.A.C.™ -hoitoyksikössä on oma virtalähde ja ladattava akku. Käyttäjä ei pääse käsiksi akkuun,
eikä se ole käyttäjän itse huollettavissa. Virtalähteessä on kaksiosainen johto. Toinen pää kytketään
pistorasiaan ja toinen INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön. Verkkovirtajohdon seinäpistokkeet voivat
poiketa toisistaan eri maiden määräysten mukaisesti.
Laitteen virtalähteeksi ja akun lataamiseen saa käyttää vain
INFOV.A.C.™-hoitoyksikön mukana toimitettua virtalähdettä.
Muun virtalähteen käyttö voi vahingoittaa INFOV.A.C.™hoitoyksikköä.
Irrota hoitoyksikön virtajohto seinäpistorasiasta, jotta
laite ei saa virtaa. Älä rajaa pääsyä virtapistokkeelle tai
seinäpistorasialle.
Virtajohdot ja letkut voivat aiheuttaa kompastumisvaaran.
Varmista, että mitään johtoja ja letkuja ei ole kulkuväylillä.

1. Kytke verkkovirtajohto virtalähteeseen.
2. Kytke verkkovirtajohto seinäpistorasiaan.
3. Etsi INFOV.A.C.™-latausjohdon liittimen valkoinen nuoli.
4. Kytke INFOV.A.C.™-latausjohdon liitin INFOV.A.C.™hoitoyksikön takaosassa olevaan virtaliitäntään
valkoinen nuoli ylöspäin.
Akun latautuminen kestää noin
neljä tuntia. Järjestelmää voi käyttää
normaalisti, kun akku latautuu.
Akku pysyy ladattuna, kun laite on
kytkettynä verkkovirtaan.
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Akun latauksen merkkivalo
Kun INFOV.A.C.™-virtalähde on asianmukaisesti liitetty INFOV.A.C.™‑hoitoyksikköön, akun latauksen merkkivalo laitteen takaosassa on keltaruskea akun
latauksen aikana. Kun akku on täyteen ladattu, akun latauksen merkkivalo
on vihreä.
Akun varaustaso näkyy kosketusnäytön alaosassa.
Täysin ladattu
Käytössä
Akku tyhjä, lataa akku pian
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INFOV.A.C.™-hoitoyksikön kiinnittäminen IV‑telineeseen
1. Varmista, että vipu on vaakasuorassa.

2. Pidä INFOV.A.C.™-hoitoyksikköä kantokahvasta, tartu
kiinnitysnuppiin ja vedä kiinnitysvipu ulos.

3. Aseta vipu IV‑telineen ympärille ja varmista, että
teline on paikoillaan INFOV.A.C.™-hoitoyksikön
takana olevassa pystysuorassa, kumisessa urassa.
Anna vivun sulkeutua, jolloin yksikkö kiinnittyy
telineeseen.

4. Lukitse kiinnitysvipu paikoilleen kääntämällä
kiinnitysnuppia. Kun kiinnitysvipu on lukittu
paikoilleen, nupissa olevan lukon kuva asettuu
laitteessa olevan nuolen kanssa kohdakkain. Myös
selvästi kuuluva naksahdus ilmaisee, että mekanismi
on lukittu.
Voit vielä varmistaa INFOV.A.C.™hoitoyksikön kiinnityksen kiertämällä
kiinnitysnuppia lukitusasennon ohitse.
Kiristä ainoastaan käsin. Vältä liiallista
voimankäyttöä äläkä käytä työkaluja.
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INFOV.A.C.™-hoitoyksikön kiinnittäminen sängynpäätyyn
1. Varmista, että vipu on pystysuorassa.

2. Pidä INFOV.A.C.™-hoitoyksikköä kantokahvasta,
tartu kiinnitysnuppiin ja vedä kiinnitysvipu ulos.

3. Aseta kiinnitysvipu sängynpäädyn yli. Anna vivun
sulkeutua, jolloin yksikkö kiinnittyy päätyyn.

4. Lukitse kiinnitysvipu paikoilleen kääntämällä
kiinnitysnuppia. Kun kiinnitysvipu on lukittu
paikoilleen, nupissa olevan lukon kuva asettuu
laitteessa olevan nuolen kanssa kohdakkain. Myös
selvästi kuuluva naksahdus ilmaisee, että mekanismi
on lukittu.
Voit vielä varmistaa INFOV.A.C.™hoitoyksikön kiinnityksen kiertämällä
kiinnitysnuppia lukitusasennon ohitse.
Kiristä ainoastaan käsin. Vältä liiallista
voimankäyttöä äläkä käytä työkaluja.

INFOV.A.C.™-hoitoyksikön irrottaminen IV‑telineestä tai sängystä
1. Tartu INFOV.A.C.™-hoitoyksikön kantokahvaan.
2. Toista kiinnitysmenettely päinvastaisessa järjestyksessä.
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500 ml:n ja 1 000 ml:n säiliöiden asentaminen
1. Käynnistä INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö painamalla virtapainiketta.
2. Kiinnitä säiliö:
• Liu'uta säiliö kuvan mukaisesti INFOV.A.C.™-hoitoyksikön päätyyn.
• Työnnä säiliö tukevasti paikoilleen. Kun säiliö asettuu paikoilleen,
kuuluu napsahdus.

3. Liitä säiliön ja sidoksen letkut yhteen.
• Työnnä liittimet yhteen ja kierrä niin, että lukitussalvat loksahtavat kiinni.

4. Avaa kaikki letkun sulkimet kuvan osoittamalla tavalla.

Suljettu suljin

Avoin suljin
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500 ml:n ja 1 000 ml:n säiliöiden vaihtaminen
Säiliö voidaan vaihtaa normaalioloissa tai hälytystilassa.
Normaalioloissa säiliön vapautuspainike EI vilku.
Kun vaihdat säiliön normaalioloissa, ÄLÄ katkaise
INFOV.A.C.™ -hoitoyksiköstä virtaa.
Hälytystilassa säiliön vapautuspainike vilkkuu. Näyttöön
tulee hälytysikkuna ja hoito keskeytetään.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®-sidos
vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.

On/Off
(Päällä/Pois)

1. Pysäytä hoito kosketusnäytön hoidon
käynnistyspainikkeella.

2. Sulje kaikki letkujen sulkimet, kuten kuvassa.

3. Irrota säiliön ja sidoksen letkut toisistaan:
•
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Kierrä liittimiä, kunnes lukitussalvat aukeavat ja
vedä liittimet irti toisistaan.

500 ml:n ja 1 000 ml:n säiliöiden vaihtaminen (jatkoa)

4. Paina säiliön vapautuspainiketta. Säiliö
irtoaa, mutta pysyy kiinni alustassa.

5. Nosta säiliö irti alustasta.
6. Hävitä säiliö sairaalan omien ja/tai
paikallisten ympäristösäädösten mukaan.

VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®‑sidos
vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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300 ml:n ACTIV.A.C.™ -säiliön asentaminen
1. Kiinnitä säiliö:
•

Työnnä säiliö tukevasti paikalleen INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön,
kuten kuvassa.

2. Liitä säiliön ja sidoksen letkut yhteen.
• Työnnä liittimet yhteen ja kierrä niin, että lukitussalvat loksahtavat kiinni.

3. Avaa kaikki letkun sulkimet, kuten kuvassa.

Suljettu suljin
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Avoin suljin

300 ml:n ACTIV.A.C.™-säiliön irrottaminen
Kun säiliön vapautuspainiketta painetaan, 300 ml:n säiliö
EI pysy kiinni INFOV.A.C.™-hoitoyksikön alustassa. Kun irrotat
300 ml:n säiliön INFOV.A.C.™-hoitoyksiköstä, varmista, että
pidät TUKEVASTI kiinni säiliöstä ennen kuin painat säiliön
vapautuspainiketta.
1. Tartu tukevasti säiliöön.
2. Paina säiliön vapautuspainiketta.

Käyttö
Ennen kuin kytket virran hoitoyksikköön, varmista että
• V.A.C.®-sidos on asetettu V.A.C.®-sidoksen mukana tulevien
asettamisohjeiden mukaisesti
• INFOV.A.C.™-säiliö on kiinnitetty yksikköön tämän oppaan
säiliöiden asentamista koskevien lukujen ohjeiden mukaisesti.
• INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö on asetettu IV‑telineeseen, sängynpäätyyn tai sijoitettu käyttöoppaan Käytön valmistelut -kohdassa
kuvatulla tavalla.

INFOV.A.C.™-hoitoyksikön käynnistäminen ja sammuttaminen
Käynnistäminen:
1. Kytke aina INFOV.A.C.™ -hoitoyksikkö virtalähteeseen käyttöoppaan
Käytön valmistelut -kohdassa kuvatulla tavalla.
2. Käynnistä INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö pitämällä virtapainiketta painettuna
noin kahden sekunnin ajan. Virtapainikkeen merkkivalo syttyy ja
kosketusnäyttö aktivoituu.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikön käynnistyminen on hetken ajan
nähtävissä ohjausnäytöllä. Tämän jälkeen näyttöön tulee
varoitusikkuna.
Sammuttaminen:
Sammuta INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö pitämällä virtapainiketta painettuna noin
kahden sekunnin ajan.
Virtapainike vilkkuu kymmenen sekuntia ja sitten INFOV.A.C.™hoitoyksikkö sammuu.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®‑sidos
vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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Kosketusnäytön käyttö
Laitteen etuosassa on kosketusnäyttö, jossa näkyvät järjestelmän toimintaa
ja asetuksia koskevat tiedot. Asetuksia ja toimintoja myös muutetaan
kosketusnäytön kautta.
Lisätietoja kosketusnäytön käytöstä on seuraavilla sivuilla.
Kosketusnäyttöä saa käyttää VAIN sormella tai mukana
toimitetulla piirtimellä (katso INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö –
osat -kohta). Tavallisten kynien tai osoituslaitteiden käyttö
vahingoittaa näyttöä ja voi häiritä laitteen toimintaa.

Ohjausnäytöt

Potilastila

Ohjausnäytöissä on kolme tasoa: potilastila, lääkäritila ja rajoitettu käyttötila.

Lääkäri voi valita laitteen tilaksi potilastilan, jotta potilas pystyy säätämään
itse tiettyjä hoitovaiheita. Tässä tilassa potilas ei pääse hoitoasetuksiin eikä voi
muuttaa niitä.
Potilas voi valita yötilan, lukita näytön, avata ohjevalikot ja reagoida hälytyksiin.

Lääkäritila

Lääkäritilassa lääkäri voi määrittää ja muuttaa hoidon asetuksia, tarkastella
hoitohistoriaa ja siirtyä rajoitettuun käyttöön.

Rajoitettu käyttö (potilashistoria)
Rajoitetun käytön näytöt mahdollistavat pääsyn potilaan haavakuviin,
kuva-alueen käyrädiagrammeihin ja muihin lääkärin syöttämiin, potilaan
terveyttä koskeviin tietoihin. Rajoitetun käytön tilassa lääkäri voi säätää
vuotohälytyksen herkkyyttä ja viedä hoitohistorian ja sairauskertomukset
toiseen tallennusvälineeseen. Turvallinen salasana suojaa rajoitetun
käyttötilan luvattomalta käytöltä.
Turvallisen salasanan keksiminen on lääkärin, ei KCI:n, tehtävä. Kun salasanaa
vaihdetaan, kaikki edellisen salasanan alla luodut sairauskertomukset poistetaan.
Kaikki tiedot poistetaan automaattisesti, kun laite palautetaan KCI:lle.
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Potilastilan ohjausnäytöt
Äänen eston
ilmaisin ja laskuri

Patient Home Screen (Potilaan aloitusnäyttö)
11. tam 2010
18:06

58:23

V.A.C.®-hoidon
käynnistäminen ja
lopettaminen

On/Off
(Päällä/Pois)

Akun varaustason
ilmaisin

Käynnistää
yötilan

Yötila

Hoidon tilapalkki
ja näyttöalue

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Ohjepainike
Pistokkeen kuva
on näytössä,
kun laite on kytketty
verkkovirtaan.

Tilailmaisin,
Päivämäärä,
Aika

Näytön lukitus
Kuvake pyörii,
kun INFOV.A.C.™hoitoyksikkö
käyttää alipainetta.

Kuvake näkyy hoidon
tilapalkissa ja näyttöalueella,
kun potilastiedot ovat käytössä.

Vihreä puolikuu ilmaisee, että
toiminto on käytössä.

Valaisematon puolikuu ilmaisee,
ettei toiminto ole käytössä.

Näytön yleisohjauspainikkeet
Ohjepainikkeesta saa esiin ohjevalikon.
Näytön lukituksella voidaan estää tahattomat muutokset. Toimintoa on
käytettävä kosketusnäytön puhdistuksen yhteydessä. Poista näytön lukitus
painamalla ensin 1‑painiketta ja sitten 2‑painiketta. Numeropainikkeet ovat
näytössä, kun näytön lukitus on otettu käyttöön.

Ohjauspainikkeet
Exit
(Poistu)

Sulkee nykyisen näytön.

Peruuta

Keskeyttää käynnissä olevan
toiminnon.

Seuraava

Tuo näyttöön seuraavan ikkunan.

Takaisin

Palaa edelliseen näkymään.

OK

+

_

Vahvista, että toiminto
on suoritettu loppuun,
ja siirry seuraavaan
näyttöön.
Selaa käytettävissä olevia
vaihtoehtoja. Pidä painike
painettuna, jos haluat selata
nopeammalla vauhdilla.

15

Yötila
Patient Home Screen (Potilaan aloitusnäyttö)
11. tam 2010
18:06

Yötila-painike sijaitsee Potilaan aloitusnäytössä. Yötilassa
yksikön valot himmennetään yön ajaksi.

Yötila
On/Off
(Päällä/Pois)

Yötila

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Ota Yötila käyttöön painamalla Yötilapainiketta Potilaan aloitusnäytössä. Esiin
tulee vahvistusikkuna, ennen kuin Yötila
otetaan käyttöön.
Kun Yötila on käytössä, hoito jatkuu
normaalisti. Kosketusnäyttö pimenee ja
virtapainikkeen vihreä valo himmenee.
Yötila kytkeytyy pois, jos hälytys laukeaa.

Patient Home Screen (Potilaan aloitusnäyttö)
11. tam 2010
18:06

On/Off
(Päällä/Pois)

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg
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Yksikön ollessa Yötilassa näyttöön syttyy valo ja esiin tulee
Potilaan aloitusnäyttö, kun kosketusnäyttöä kosketetaan.
Jos kosketusnäyttöä kosketetaan
yksikön ollessa Yötilassa, mutta kahteen
minuuttiin ei tapahdu mitään, näyttö
pimenee automaattisesti uudelleen.

Exit (Poistu)
Yötila

Exit (Poistu)
Yötila

Poista yötila käytöstä.

Potilastilan ohjevalikko
Ohjevalikko

Kun tätä painiketta painetaan missä
tahansa potilastilan ikkunoista, esiin tulee
potilastilan ohjevalikko.

Exit
(Poistu)

Asettaminen

Lääkäritila

Kieli

Tietoja

Asettaminen

Tietoja

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Lääkäritila

Kieli
Exit
(Poistu)

Tuo esiin käyttöohjeet.
Tuo esiin tietoja INFOV.A.C.™-hoitoyksikön
ohjelmistoversiosta.
Ota lääkäritila käyttöön (painiketta
pidetään painettuna kolme sekuntia).
Tuo esiin Kieli-ikkuna ja valitse kieli.
Palaa Potilaan aloitusnäyttöön.

Käyttöohjeet-näyttö
Asettaminen

Exit
(Poistu)

Asettaminen

Käyttöohjeet

Puhdistus

Käyttöohjeista on apua INFOV.A.C.™-hoitoyksikön käytössä.

Hälytykset

Avaa Käyttöohjeet Asettaminen-valikossa.
Käyttöohjeissa on yksikön käyttöä,
puhdistusta ja hälytyksiä koskevat
perustiedot.

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg
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Lääkäritilan ohjausnäytöt
Clinician Home Screen (Lääkärin aloitusnäyttö)
11. tam 2010
18:06

V.A.C.®-hoidon
kaynnistaminen ja
lopettaminen
Tuo Apuohjelmatnaytto esiin
Akun varaustason
ilmaisin

On/Off
(Päällä/Pois)

-hoito

Apuohjelmat

Yötila

Tuo Hoitonaytto esiin
Kaynnistaa
yotilan
Hoidon tilapalkki
ja nayttoalue
Nayton lukitus

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Ohjepainike
Pistokkeen kuva
on naytossa, kun
laite on kytketty
verkkovirtaan.

Kuvake nakyy hoidon
tilapalkissa ja nayttoalueella,
kun potilastiedot ovat kaytossa.

Vihreä puolikuu ilmaisee, että
toiminto on käytössä.

Tila, paivamaara
ja aika

Kuvake pyorii,
kun INFOV.A.C.™hoitoyksikko
kayttaa alipainetta.

Valaisematon puolikuu ilmaisee,
ettei toiminto ole käytössä.

Näytön yleisohjauspainikkeet
Tuo esiin Lääkäritilan ohjevalikko.
Näytön lukituksella voidaan estää tahattomat muutokset. Toimintoa on
käytettävä kosketusnäytön puhdistuksen yhteydessä. Poista näytön lukitus
painamalla ensin 1‑painiketta ja sitten 2‑painiketta. Numeropainikkeet ovat
näytössä, kun näytön lukitus on otettu käyttöön.

Palaaminen potilaan aloitusnäyttöön
Paina ohjepainiketta.
PotilasTila

OK
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Valitse ohjevalikkonäytössä Potilastila.
Pidä OK‑painiketta painettuna, kunnes esiin tulee Potilaan aloitusnäyttö.

Therapy Start (Hoidon aloitus) -näyttö
Therapy Start (Hoidon aloitus)
Korkea

Leak Rate (Vuotoaste)

Exit
(Poistu)

On/Off
(Päällä/Pois)

Kirjaustyökalu

Seal Audio
(Tiivisteääni)

Tuo Therapy Start (Hoidon aloitus) -näyttö
esiin valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä
On/Off (Päällä/pois).
Vihreä pylväspalkki osoittaa, että
INFOV.A.C.™-hoitojärjestelmä toimii
normaalisti.

Matala
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Tarkista ennen hoidon aloittamista, että
käytettävä V.A.C.®-sidos on uusi ja hoito
on valittu lääkärin ohjeiden mukaan.
Tässä näytössä lääkäri voi SEAL CHECK™ -työkalun avulla
tarkistaa, että V.A.C.®-sidos on kunnossa, tai kirjata säiliön
vaihdon tai vaahtosidosten lukumäärän sidoksen vaihdon
aikana kirjaustyökalun avulla.

SEAL CHECK™ -toiminto
SEAL CHECK™ -toiminnon avulla etsitään vuotoja.
SEAL CHECK™ -toiminto:
•

antaa äänimerkin, jonka taajuus muuttuu vuodon määrän muuttuessa.
Äänimerkin voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla Seal Audio
(Tiivisteääni) -painiketta.

•

Reaaliaikainen pylväs näyttää vuotomäärän visuaalisesti.

SEAL CHECK™ -toiminnon saa näkyviin kolmella tavalla:
•

kun hoito käynnistetään Lääkärin aloitusnäytöstä (aihetta käsitellään
seuraavilla sivuilla)

•

kun SEAL CHECK™ -painiketta painetaan Hoito-näytössä.

•

kun SEAL CHECK™ -painiketta painetaan Vuotohälytys-näytössä sen
jälkeen, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö on havainnut mahdollisen vuodon.

Potilaat pääsevät käyttämään SEAL CHECK™ -toimintoa
Vuotohälytys-näytöstä vain, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö
havaitsee mahdollisen vuodon.
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SEAL CHECK™ -toiminnon käyttäminen (hoitoa aloitettaessa)
Tuo Therapy Start (Hoidon aloitus) -näyttö
On/Off
Therapy Start (Hoidon aloitus)
Exit
(Päällä/Pois)
(Poistu)
esiin valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä
Leak Rate (Vuotoaste)
On/Off (Päällä/pois).
Korkea
Kirjaustyökalu

SEAL CHECK™ -toiminto
Ota tiiviyden tarkistustoiminnon ääni
käyttöön tai poista se käytöstä.
Pylväässä oleva viiva osoittaa kohdan, jossa
vihreä muuttuu oranssiksi ja päinvastoin.

Seal Audio
(Tiiviste ääni)

Matala

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Oranssi pylväspalkki merkitsee huomattavaa vuotoa.
SEAL CHECK™ -toiminnon äänimerkki ja pylväskuvio auttavat vuotojen
löytämisessä. Äänimerkin taajuus ja pylvään korkeus ilmaisevat vuodon
määrää. Äänimerkki hidastuu ja pylväs madaltuu, kun vuoto on löydetty
ja korjattu.
Kun sidosta asetetaan, palkki muuttuu oranssiksi ja sitten
vihreäksi, jos huomattavia vuotoja ei ole.
Useimmiten vuodot esiintyvät
•

kohdassa, jossa V.A.C.®-kalvosidos koskettaa ihoon

•

kohdassa, jossa SENSAT.R.A.C.™-tyyny on kiinnitetty V.A.C.®-kalvosidokseen

•

letkuliitoksissa.

Vuodon havaitseminen SEAL CHECK™ -toiminnon avulla
1. Varmista, että sidoksen ja säiliön letkujen välinen liitin on lukittunut kunnolla.
2. Varmista, että säiliö on asennettu oikein hoitoyksikköön. Oikein asennettu
säiliö ei irtoa, kun sitä vedetään kevyesti suoraan irti yksiköstä.
3. Kun hoito on käynnissä, painele kädellä ja sormilla kevyesti sidoksen
ja SENSAT.R.A.C.™-tyynyn reunoja pitkin. Pylväspalkki alenee ja (jos
tiivisteääni on käytössä) äänimerkki harvenee, kun vuoto löytyy.
4. Lue sidoksen asettamisohjeista (toimitetaan V.A.C.®-sidosten mukana),
miten ylimääräistä V.A.C.®-kalvosidosmateriaalia käytetään vuotoalueen
tiivistämiseen.
Exit
(Poistu)
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5. Palaa Lääkärin aloitusnäyttöön valitsemalla Exit (Poistu).

Kirjaustyökalun yleiskuvaus
Kirjaustyökalun avulla voidaan seurata
•

sidoksen vaihdossa käytettyjen vaahtosidosten lukumäärää

•

säiliöiden vaihtojen määrää.

Kirjattuja tietoja voi katsoa ja ne voi viedä Therapy History
(Hoitohistoria) -näytöissä.

Kirjaustyökalun käyttäminen (hoitoa aloitettaessa)
Item to Log (Kirjattava)

Säiliö

Exit
(Poistu)

Kirjaustyökalu

Sidos

Säiliö

Kirjaa säiliön vaihdon ajankohta ja
päivämäärä.

Sidos

Kirjaa sidoksen vaihdossa käytettyjen
vaahtosidosten lukumäärä.

Kirjaa vaahtosidosten määrä myös
potilaskorttiin ja sidokseen.
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Exit
(Poistu)

Canister Replaced (Säiliö vaihdettu) -näyttö
Canister Replaced
(Säiliö vaihdettu)

Exit
(Poistu)

Säiliö

Valitse OK ja kirjaa
canister has been changed
(Paina OK merkitäksesi säiliön vaihdon)
(Will use the current time and date)
(Käytetään tätä aikaa ja pvm)
Peruuta

OK

Tuo Item to Log (Kirjattava) -näyttö esiin
valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä ensin
On/Off (Päällä/pois) ja sitten Kirjaustyökalu.

OK

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Peruuta

Palaa Lääkärin aloitusnäyttöön.

Tuo Canister Replaced (Säiliö vaihdettu)
-näyttö esiin valitsemalla Lääkärin
aloitusnäytössä ensin On/Off (Päällä/pois)
ja sitten Kirjaustyökalu ja Säiliö.
Kirjaa säiliön vaihto ja palaa Item to
Log (Kirjattava) -näyttöön. Kellonaika ja
päivämäärä kirjautuvat samalla.
Palaa Item to Log (Kirjattava) -näyttöön
tietoja tallentamatta.
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Vaahtosidoksia-näyttö
Vaahtosidoksia

Tuo Vaahtosidoksia-näyttö esiin valitsemalla
Lääkärin aloitusnäytössä On/Off (Päällä/pois),
Kirjaa ja sitten Sidos.

Sidos

Kirjaa vaahtosidosten määrä ja päiväys/aika
valitsemalla OK
2 siltasidosta

+
_

6 Viimeksi merkitty
vaihtokerralla 01. tam 2010

Peruuta

Näytössä näkyvät viimeksi kirjatut tiedot.

OK

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

+

_

OK

Peruuta

Määritä viimeisimmässä sidoksen vaihdossa
käytettyjen vaahtosidosten lukumäärä
nuolipainikkeilla + ja -.
Kirjaa käytettyjen vaahtosidosten lukumäärä
ja palaa Item to Log (Kirjattava) -näyttöön.
Kellonaika ja päivämäärä kirjautuvat samalla.
Palaa Item to Log (Kirjattava) -näyttöön
tietoja tallentamatta.

Merkitse aina käytettyjen vaahtosidosten määrä
potilaskorttiin ja V.A.C.®-kalvosidokseen.
Kirjatut tiedot näkyvät Therapy History (Hoitohistoria)
-näytössä seuraavasti:
Päiväys

Aika

Tapahtuma

11 tam 2010
11 tam 2010

15:54
15:55

Säiliö vaihdettu
Sidos vaihdettu, 4

Sidos vaihdettu -tekstin jälkeen oleva numero on edellä kuvatussa näytössä
kirjattujen vaahtosidosten määrä.

22

Hoito-näyttö
Hoito-näytössä lääkäri voi vaihtaa asetuksia, valita haavatyypin, tarkistaa
tiiviyden ja tarkastella hoito- ja potilashistoriaa.
-hoito

Exit
(Poistu)

Asetusopas

asetukset

Seal Check™

-hoito
Historia

-hoito

asetukset

PotilasHistoria

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Asetusopas

Seal Check™

-hoito
Historia

PotilasHistoria

Tuo Hoito-näyttö esiin valitsemalla Lääkärin
aloitusnäytössä Hoito.
Määritä hoito manuaalisesti.
Tuo esiin asetusopas, jossa näkyvät
valmiiksi määritetyt hoitoasetukset.
Työkalu vuotojen havaitsemiseen.
Tarkastele hoitohistoriaa tai vie se toiseen
tallennusvälineeseen.
Tarkastele hoitohistoriaa tai vie se toiseen
tallennusvälineeseen Syötä käyttäjätunnus
-näytössä.

Asetukset-näyttö (manuaalinen)
asetukset

Exit
(Poistu)

paine

Intensity (Teho)

Jatkuva

Intermittent
(Jaksottainen)

asetukset

paine

Intensity (Teho)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Jatkuva

Intermittent
(Jaksottainen)

Tuo Asetukset-näyttö esiin valitsemalla
Lääkärin aloitusnäytössä Hoito, OK ja
Asetukset.
Muuta paineasetuksia.
Muuta tehoa.
Valitse Jatkuva tai Intermittent
(Jaksottainen) hoito.
Valitse jaksottaisen hoidon hoito- ja taukoajat.
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Paine-näyttö
paine

Exit
(Poistu)

paine

+

125 mmHg

_

+

_

Tuo paine-näyttö esiin valitsemalla Lääkärin
aloitusnäytössä Hoito, OK ja Asetukset sekä
lopuksi paine.
Selaa valittavia painealueita
nuolipainikkeilla + ja -.

Paine voi olla vähintään 25 mmHg ja enintään 200 mmHg.
Jakoväli on 25 mmHg. Siirry Confirm (Vahvista) -näyttöön
valitsemalla Exit (Poistu).

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Oletusasetus: 125 mmHg
(tarkkuus + / -10 mmHg).

Tehonsäätö

Tuo Intensity (Teho) -painike esiin valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä ensin
Hoito, sitten OK ja lopuksi Asetukset.
•

Teho on suhteessa aikaan, joka kestää hoitotavoitteen saavuttamiseen
hoidon aloittamisesta luettuna.

•

Mitä alhaisempi on teho, sitä hitaammin saavutetaan hoidon tavoite.

•

KCI suosittelee aloittamaan uuden potilaan hoito alhaisimmalla
tehoasetuksella, koska näin alipainetta voidaan lisätä hitaammin,
kun vaahtosidos puristuu haavaan.

•

Teho voidaan haluttaessa pitää pienimmällä asetuksella koko hoidon ajan.

Vaihda tasoa painikkeilla. Vihreä merkkivalo muuttuu vastaamaan asetusta.
Intensity (Teho)

Matala

Intensity (Teho)

Keskitaso

Intensity (Teho)

Korkea

Oletusasetus on Matala.
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Intermittent (Jaksottainen) -näyttö
Intermittent (Jaksottainen)
On Time
(Päällä aika)
5

Minutes
(Minuutteina)

+
_

+
_

Exit
(Poistu)

Off Time
(Pois aika)

Tuo Intermittent (Jaksottainen) -näyttö esiin valitsemalla
Lääkärin aloitusnäytössä ensin Hoito, sitten OK, sitten
Asetukset ja lopuksi Intermittent (Jaksottainen).

2 siltasidosta

Minutes
(Minuutteina)

+

_

Valitse hoito- ja taukoajat
nuolipainikkeilla + ja -.

Sekä käytössä- että pois-aika voi olla 1–10 minuuttia
yhden minuutin välein.

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Exit
(Poistu)

Siirry Confirm (Vahvista) -näyttöön
valitsemalla Exit (Poistu).

Kun jaksottaisen hoidon aikajaksoja muutetaan, ne tulevat
käyttöön seuraavassa jaksossa.
Oletusasetuksena hoito on käynnissä 5 minuuttia ja pois
2 minuuttia.

Asetusten vahvistaminen
Confirm (Vahvista)
Haavatyyppi:
paine
Tila:
Teho:

Peruuta

Krooniset haavaumat
125 mmHg
Jaksottainen 5/2
Matala

OK

Takaisin
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Exit
(Poistu)

Kun tarvittavat muutokset on tehty
Asetukset-näytössä, jatka Confirm (Vahvista)
-näyttöön valitsemalla Exit (Poistu).

Jos näytön asetukset ovat oikein, jatka Lääkärin
aloitusnäyttöön valitsemalla OK. Jos asetuksia täytyy
muuttaa, palaa asetuksiin painamalla Takaisin-painiketta.
Jos asetuksia muutettiin, kun
V.A.C.®‑hoito ei ollut käynnissä, käynnistä
hoito painamalla On/Off (Päällä/pois)
-painiketta Lääkärin aloitusnäytössä.
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Asetusopas
Asetusoppaan avulla lääkäri voi tehdä valinnat
esimääritetyllä hoitoalueella haavatyypin ja hoitavan
lääkärin määräysten mukaan. Valitut alueet ovat perustana
eri haavatyyppien yleisille asetuksille. Potilaiden
tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä lääkäriä
vahvistamaan asetukset potilaskohtaisesti.
Jos lääkärin määräykset ovat esiasetusten rajojen
ulkopuolella, valitse Muu tässä tilassa tai käytä tämän
käyttöoppaan luvussa Asetukset-näyttö (manuaalinen)
käyttäminen määritettyjä asetuksia.
Valitse haavatyyppi -näyttö
Valitse haavatyyppi

Krooniset haavaumat

Peruuta

+
_

Takaisin

Seuraava
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Select Pressure (Valitse paine)

annetulta alueelta.

Takaisin
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Peruuta

+

_

Selaa käytettävissä olevia haavatyyppejä
nuolipainikkeilla + ja -.
Toiminnon voi keskeyttää ja lopettaa kaikissa
näkymissä painamalla Peruuta-painiketta.

Kun haavatyyppi on valittu Valitse haavatyyppi -näytössä,
siirry Select Pressure (Valitse paine) -näyttöön painamalla
Seuraava-painiketta.

_

Seuraava
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

+

Peruuta

Select Pressure (Valitse paine) -näyttö

125 mmHg

Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito ja valitse sitten
OK. Tuo Valitse haavatyyppi -näyttö esiin valitsemalla
seuraavaksi Asetusopas ja sitten OK.

+

_

Selaa valittavia painealueita
nuolipainikkeilla + ja -.

Valittavissa olevat painealueet sopivat edellisessä
näytössä valituille haavatyypeille.

Select Mode (Valitse toiminto) -näyttö
Select Mode (Valitse toiminto)

Peruuta

+

Intermittent
(Jaksottainen)

Kun paine on valittu Select Pressure (Valitse paine)
-näytössä, siirry Select Mode (Valitse toiminto) -näyttöön
painamalla Seuraava-painiketta.

_

Takaisin

Seuraava
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

+

_

Seuraava

Valitse nuolipainikkeilla + ja - jatkuva tai
jaksottainen hoito.
Kun asetus on valmis, valitse Seuraava.

Jos Intermittent (Jaksottainen) -vaihtoehto ei ole
käytettävissä valitulle haavatyypille, tila ei muutu.
Intermittent (Jaksottainen) -asetuksen voi ottaa
manuaalisesti käyttöön Asetukset-näytössä, tai voit painaa
Takaisin-painiketta ja valita haavatyypiksi Muu.
Intermittent (Jaksottainen) -näyttö
Intermittent (Jaksottainen)
On Time
(Päällä aika)
5
Minutes
(Minuutteina)

+
_

+
_

Peruuta

Jos edellisessä näytössä valittiin Intermittent
(Jaksottainen) -hoito, tämä näyttö avautuu.

Off Time
(Pois aika)
2 siltasidosta

Minutes
(Minuutteina)

Takaisin

Seuraava
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

+

_

Valitse hoito- ja taukoajat nuolipainikkeilla + ja -.

Sekä käytössä- että pois-aika voi olla 1–10 minuuttia
yhden minuutin välein.
Seuraava

Kun asetus on valmis, valitse Seuraava.

Oletusasetuksena hoito on käynnissä 5 minuuttia ja pois
2 minuuttia.
Asetusoppaan vahvistaminen
Confirm (Vahvista)
Haavatyyppi:
paine
Tila:
Teho:

Peruuta

Krooniset haavaumat
125 mmHg
Jaksottainen 5/2
Matala

Jos näytön asetukset ovat oikein, jatka Hoito-näyttöön
valitsemalla OK. Jos asetuksia täytyy muuttaa, palaa
asetuksiin painamalla Takaisin-painiketta.
OK

Takaisin
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Kun asetukset on valittu, esiin tulee Confirm (Vahvista) -näyttö.

Asetukset tulevat käyttöön,
kun OK‑painiketta painetaan.
Asetusoppaassa tehon oletusasetus
on Matala. Tehoa voi muuttaa
vain muuttamalla hoitoasetuksia
manuaalisesti (lisätietoja on kohdassa
Asetukset-näyttö (manuaalinen).
27

SEAL CHECK™ -näyttö
Seal Check™
Korkea

Leak Rate (Vuotoaste)

Exit
(Poistu)

Seal Audio
(Tiiviste ääni)

SEAL CHECK™ -näytössä ilmavirtauksen määrä osoitetaan
sekä visuaalisesti että äänimerkillä SENSAT.R.A.C.™järjestelmässä. Lisätietoja SEAL CHECK™ -toiminnosta on
kohdassa SEAL CHECK™ -toiminto.
Seal Check™

Matala
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Seal Audio
(Tiiviste ääni)

Tuo SEAL CHECK™ -näyttö esiin valitsemalla
Lääkärin aloitusnäytössä ensin Hoito,
sitten OK ja lopuksi SEAL CHECK™ -painike.
Ota tiivisteen tarkistustoiminnon ääni
käyttöön tai pois käytöstä painamalla
Seal Audio (Tiivisteääni) -painiketta.

Tällä työkalulla voidaan tarkistaa
sidosjärjestelmän tiivisteet.

Therapy History (Hoitohistoria)
Therapy History (Hoitohistoria)

+
_

Päiväys

Aika

Exit
(Poistu)

Tapahtuma

18 jou 2009 07:41:20

Matala teho

18 jou 2009 07:41:20

125 mmHg, Jaksottainen 5

18 jou 2009 07:41:20

Hoito PÄÄLLÄ (lääkäritila)

18 jou 2009 07:20:00

Hoito ei aktiivinen (lääkäritila)

18 jou 2009 07:04:59

Yksikkö PÄÄLLÄ (lääkäritila)

17 jou 2009 17:51:51

Yksikkö pois (lääkäritila)

Potilaan hoitotiedot näkyvät Therapy History (Hoitohistoria)
-näytön päiväys-, aika- ja tapahtumasarakkeissa. Päivämäärä
on nousevassa järjestyksessä, ja kellonaika ilmaistaan
24 tunnin järjestelmän mukaan.
-hoito
Historia

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

+

_

Tuo Therapy History (Hoitohistoria) -näyttö
esiin valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä
ensin Hoito, sitten OK ja lopuksi Hoitohistoria.
Selaa luetteloa nuolipainikkeilla + ja-.

Jos haavan hoitotiedot kirjataan, ne ovat nähtävissä
Potilashistoria-näytössä.
Exit
(Poistu)

Palaa Hoito-näyttöön.

Potilashistoria-näytöt
Potilashistoria-näytöissä lääkäri voi
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•

luoda uuden käyttäjätunnuksen

•

poistaa nykyisen potilaan tiedot

•

aloittaa uuden potilaan tietojen kirjaamisen

•

tarkastella potilaan tietoja

•

viedä historiatiedot

•

tarkastella haavan kuva-alueen käyrää

•

analysoida haavan kuvia.

Syötä käyttäjätunnus -näyttö
Syötä käyttäjätunnus

(enint. 4 merkkiä)

****

Luo

Peruuta

1

siltasidosta

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

OK

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

PotilasHistoria

Tuo Syötä käyttäjätunnus -näyttö esiin
valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä ensin
Hoito, sitten OK ja lopuksi Potilashistoria.

OK

Siirry seuraavaan ikkunaan.

Luo

Luo uusi käyttäjätunnus.

Peruuta

Palaa Hoito-näyttöön.
Kuvake näkyy hoidon tilapalkissa ja näyttöalueella, kun potilastiedot ovat käytössä.

Turvallisuus:
•

Turvallisuussyistä INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön
voidaan kirjata kerrallaan vain yhden potilaan
tietoja. Jos potilaalle annetaan uusi käyttäjätunnus,
vanha tunnus poistuu ja kaikki siihen liittyvät
potilashistoriatiedot poistetaan.
Kaikki tiedot poistetaan automaattisesti, kun laite
palautetaan KCI:hin.

Syötä käyttäjätunnus

(enint. 4 merkkiä)

****

Luo

•

Jos järjestelmään annetaan väärä käyttäjätunnus,
Potilashistoria-näyttö ei tule esiin ja käyttäjä palaa
takaisin Hoito-näyttöön.

•

Jos väärä käyttäjätunnus annetaan kymmenen kertaa,
järjestelmä lukkiutuu. Ota yhteyttä paikalliseen
KCI‑edustajaan.

Peruuta

1

siltasidosta

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

Luo uusi käyttäjätunnus:
Luo

1. Valitse Luo.

OK

2. Anna numeronäppäimillä nelinumeroinen käyttäjätunnus ja valitse OK.

OK

3. Anna nelinumeroinen käyttäjätunnus
uudelleen.

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

OK

4. Hyväksy uusi käyttäjätunnus ja siirry
Muuta potilastunnus -näyttöön
valitsemalla OK.
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Muuta potilastunnus -näyttö
Yksilöllinen potilastunnus luodaan automaattisesti
päiväyksen ja kellonajan pohjalta, ellei mukautettua
tunnusta luoda erikseen.
Muuta potilastunnus

Exit
(Poistu)

(käytä piirrintä)

4567060905165844_
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1. Anna uusi potilastunnus tarvittaessa näppäimistön avulla.
2. Kun olet antanut uuden potilastunnuksen
tai olet valmis jatkamaan Potilashistorianäyttöön, valitse OK.

OK

.

Exit
(Poistu)

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

3. Siirry Confirm (Vahvista) -näyttöön
valitsemalla Exit (Poistu).
Välilyönti

<-

Askelpalautin
Jos muutoksia ei tehdä, potilastunnuksena
käytetään automaattisesti luotua numeroa.

Potilashistoria-näyttö
Potilashistoria

Exit
(Poistu)

View History
(Katso historia)

Poista
Historia

Export History
(Siirrä historia)

Näytä
käyrä

Hälytyksen
säätö

Kuvaus

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

PotilasHistoria

View History
(Katso historia)

Poista
Historia

Export History
(Siirrä historia)

Näytä
käyrä

Hälytyksen
säätö

Kuvaus
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Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja tuo
Potilashistoria-näyttö esiin valitsemalla OK.
Tarkastele potilashistoriaa ja lisää
huomautuksia (enintään 30 merkkiä).
Poista potilashistoriatiedosto.
Vie potilas- ja hoitohistoria toiseen
tallennusvälineeseen.
Näytä graafinen esitys mitatusta haavaalueesta koko mittausajalta.
Säädä vuotohälytyksen asetuksia.
Näytä tai suorita haavan kuva-analyysi.

Potilashistoria-näyttö
Potilashistoria

Exit
(Poistu)

Päiväys
18 jou 2009
18 jou 2009
18 jou 2009
18 jou 2009

+
Lisää
huom.

Aika
23:42:30
23:12:00
07:41:20
07:20:00

View History
(Katso historia)

Tapahtuma
Dsc_0002.jpg
Kuvan siirto
Alue = 115.64 cm2
Tunnus = P242311.phi

Potilashistoria-näytössä on lääkärin ja/tai
terveydenhuoltohenkilöstön lisäämiä
lyhyitä huomautuksia (enintään 30 merkkiä). Uudessa potilaskertomuksessa tämä
näyttö on tyhjä.

_
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Lisää historiaan huomautus -näyttö
Lisää historiaan huomautus

Exit
(Poistu)

(käytä piirrintä)
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Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse OK
ja tuo sitten Potilashistoria-näyttö esiin
valitsemalla View History (Katso historia).
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Lisää
huomautus

Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse OK.
Valitse sitten View History (Katso historia)
ja avaa Lisää historiaan huomautus -näyttö
painamalla Potilashistoria-näytön Lisää
huomautus -painiketta.

Kirjoita huomautus näytön näppäimistöllä
(enintään 30 merkkiä).

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Huomautus tulee näkyviin näppäimistön
yläpuolella olevaan tilaan.
Lisää
huomautus

Lisää uusi huomautus ja palaa
Potilashistoria-näyttöön.
Välilyönti

<Exit
(Poistu)

Poista historia -näyttö
Poista
Historia

Poista historia
Huomio!
Voit poistaa potilashistorian valitsemalla Poista.
Poistettuja tietoja ei voi palauttaa.
Peruuta historian poistaminen valitsemalla Peruuta.
Peruuta

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Askelpalautin
Palaa Potilashistoria-näyttöön.
Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse ensin
OK ja tuo sitten Poista historia -näyttö esiin
valitsemalla Poista historia.
Poistettuja potilaskertomustietoja ei
voi palauttaa.

Poista

Poista

Peruuta

Poista potilaskertomustiedot pitämällä
Poista-painiketta painettuna kahden
sekunnin ajan. Kun potilaskertomustiedot
on poistettu, Hoito-näyttö tulee esiin.
Palaa Potilashistoria-näyttöön poistamatta
potilaskertomustietoja.
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Kaikki tiedot poistetaan automaattisesti, kun laite
palautetaan KCI:hin.
Vie potilashistoria -näyttö
Vie potilashistoria

Vie potilashistoria

Exit
(Poistu)

Exit
(Poistu)

Vie
muistikortille

Vie USB-muistiin

Vie USB-muistiin

Vie IR-laitteeseen

Vietävien tietojen nimi on sama kuin tiedostonimi.

Vie
muistikortille

Vietävien tietojen nimi on sama kuin tiedostonimi.

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Jos yksikössä on infrapunaportti

Jos yksikössä ei ole infrapunaporttia
Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse ensin
OK ja tuo sitten Export History (Siirrä historia)
-näyttö esiin valitsemalla Vie historia.

Export History
(Siirrä historia)

Viety potilashistoria sisältää hoito- ja potilaskertomuskansiot sekä kaikki potilaan haavan kuvat.
Kuvatiedostot viedään toiseen
tallennusvälineeseen kuvauksen aikana
luoduilla tiedostonimillä.
Tiedostot voidaan siirtää muistikortille,
infrapunalaitteeseen tai USB-laitteeseen.
Vie
muistikortille

Tuo esiin Muistikorttisiirto-näyttö.

Vie USB-muistiin

Tuo esiin USB-siirto-näyttö.

Vie IR-laitteeseen

Tuo esiin IR‑siirto-näyttö.

USB-portti
Infrapunaportti (jos varusteena)
Muistikorttipaikka
Liitäntäportit on tarkoitettu vain
lääkäreiden käyttöön.

32

Muistikorttisiirto-näyttö

Muistikorttipaikka on tarkoitettu
ainoastaan lääkärin käyttöön.

1. Aseta muistikortti INFOV.A.C.™.-hoitoyksikön
muistikorttipaikkaan. Naksahdusääni osoittaa kortin
olevan oikein paikallaan.

Muistikorttisiirto

Vie
muistikortille

Aseta muistikortti korttipaikkaan
InfoV.A.C.®-hoitoyksikön etuosaan
ja valitse Seuraava

Peruuta

Seuraava

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Seuraava

2. Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse
ensin OK ja sitten Export History (Siirrä
historia) ja tuo sitten Muistikorttisiirtonäyttö esiin valitsemalla Vie
muistikortille.
3. Jatka valitsemalla Seuraava.

Siirron etenemistä voi seurata näytössä näkyvästä palkista.
OK

4. Kun siirto on valmis, jatka
valitsemalla OK.

Jos näyttöön tulee muistikorttisiirtoa koskeva virhesanoma, kun
muistikortti on korttipaikassa, tiedostoja ei voitu siirtää.
Mahdollisia tiedonsiirtovirheen syitä:
•

Kortti on asetettu väärin.

•

Kortti on vääränlainen.

•

Järjestelmässä ei ole kuvia.
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USB-siirto-näyttö

USB-portti on tarkoitettu vain
lääkäreiden käyttöön. USB-laitteet
kytketään suoraan hoitoyksikköön.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön ei saa
liittää verkkovirtakäyttöisiä USBmassamuistilaitteita. Hoitoyksikköön
ei saa kytkeä verkkovirralla toimivia tai
akkukäyttöisiä levyasemia, tietokoneita,
tietokoneen varusteita, muita laitteita tai
USB-jatkojohtoja.
1. Aseta USB-laite INFOV.A.C.™-hoitoyksikön USB-porttiin.

USB-siirto

Vie USB-muistiin

Aseta USB-muisti USB-porttiin
InfoV.A.C.® -hoitoyksikön etuosaan
ja valitse Seuraava.
Huomautus: kytke USB-porttiin vain KCI:n hyväksymiä
muistilaitteita.

Peruuta

2. Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse
ensin OK ja sitten Export History (Siirrä
historia) ja tuo sitten USB-siirto-näyttö
esiin valitsemalla Vie USB-muistiin.

Seuraava

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Seuraava

3. Jatka valitsemalla Seuraava.

Siirron etenemistä voi seurata näytössä näkyvästä palkista.

OK

4. Kun siirto on valmis, jatka
valitsemalla OK.

Jos näyttöön tulee USB-siirtoa koskeva virhesanoma, kun USBlaite on kytketty USB-liittimeen, tiedostoja ei voitu siirtää.
Mahdollisia tiedonsiirtovirheen syitä:
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•

USB-laitetta ei kytketty oikein.

•

Laitteen tyyppi ei kelpaa.

IR‑siirto-näyttö

Infrapunaportti on tarkoitettu vain
lääkärin käyttöön.

IR-siirto
Avaa InfoV.A.C.® -hoitoyksikön dataportti,
aseta IR-laite infrapunaikkunan eteen
ja valitse Seuraava

Peruuta

Tätä porttia ei ole kaikissa laitteissa. Katso
vaihtoehtoiset tiedonsiirtomenetelmät
kohdasta Vie potilashistoria .

Seuraava

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Vie IR-laitteeseen

1.

Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse
ensin OK ja sitten Export History (Siirrä
historia) ja tuo sitten IR‑siirto-näyttö
esiin valitsemalla Vie IR‑laitteeseen.

2. Avaa tietoliikenneporttien suojakansi ja aseta
infrapunalaite INFOV.A.C.™-hoitoyksikön eteen.
3. Suuntaa tiedonsiirtolaitteen infrapunaportti
INFOV.A.C.™-hoitoyksikön infrapunaporttia kohti.
Seuraava

4. Jatka valitsemalla Seuraava.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö
yrittää muodostaa yhteyden
tiedonsiirtolaitteeseen. Siirto alkaa,
kun yhteys on muodostettu.

Siirron etenemistä voi seurata näytössä näkyvästä palkista.
OK

5. Kun siirto on valmis, jatka valitsemalla OK.

Jos näyttöön tulee IR‑siirtoa koskeva virhesanoma,
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö ei tunnista IR‑laitetta tai laitteet
eivät ole yhteensopivia. Tiedostoja ei voitu siirtää.
Mahdollisia tiedonsiirtovirheen syitä:
•

Infrapunalaitetta ei kohdistettu oikein INFOV.A.C.™-hoitoyksikön
infrapunaporttiin.

•

Infrapunalaitteen infrapunaportti ei ole aktiivinen tai sitä ei ole määritetty
vastaanottotilaan.

•

Infrapunalaitteen linssit ovat vioittuneet tai peitettyinä.
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Käyränäyttö
käyrä

Exit
(Poistu)

Mitattu kuva-alue

Näytä
käyrä

Alue (cm2)

218,0
163,5
109,0

Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse
ensin OK ja tuo sitten käyränäyttö esiin
valitsemalla Näytä käyrä.

54,5
0,0

10
jou 2009

Aika (päivää)

Käyrä kuvaa haava-aluetta koko mittausajalta.

30
jou 2009

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Käyrää ei voi muodostaa,
jos potilaskertomustiedosto on poistettu.
Käyrää ei voi muodostaa, jos kuvan
mittaustietoja ei ole tallennettu
potilaskertomukseen. Käyrän
muodostamiseen tarvitaan vähintään
kaksi mittausta eri päiviltä (kuvan alue
suhteessa aikaan).

Valitse vuotohälytysraja -näyttö
Valitse vuotohälytysraja

Korkea

Keskustele hoidon määränneen lääkärin
kanssa, ennen kuin teet muutoksia
näihin asetuksiin.

Peruuta

+
_

Hälytyksen
säätö

Oletusarvona on Korkea

OK
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

+

_

Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse ensin
OK ja tuo sitten Valitse vuotohälytysraja
esiin valitsemalla Hälytyksen säätö.
Säädä vuotohälytyksen raja-arvoa
nuolipainikkeilla + ja -.
Vuotohälytyksen oletusarvo on Korkea
(2 litraa minuutissa). Käyttäjä voi
tarvittaessa muuttaa tässä näytössä
asetukseksi Matala (1 litra minuutissa).

OK
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Vahvista hälytysasetukset.

Haavan kuva-analyysi
Haavan kuvaustoiminto auttaa seuraamaan hoidon edistymistä.
Haavan kuvan alue- ja tilavuuslaskelmia ei ole tarkoitettu
tarkkoihin mittauksiin. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäviksi
haavojen diagnosointiin tai hoitoon.
Toimenpiteeseen tarvittavat välineet:
•

Digitaalikamera, joka tukee SD/MMC-kortteja. Suurin SD/MMC-korttikoko,
jolla kuvia voidaan ladata INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön, on 2 GB. Yksikkö ei
lataa kuvia, jos käytetään yli 2 GB SD/MMC-korttia. Tarkista SD/MMC-kortin
koko, ennen kuin lataat kuvia INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön.
Suurin INFOV.A.C.™-hoitoyksikön hyväksymä kuvan tarkkuus on
2,2 megapikseliä. Jos kameran tarkkuus on tätä suurempi, muuta kameran
asetuksissa tarkkuudeksi 2,2 megapikseliä tai vähemmän. Lisätietoja
kameran asetusten muuttamisesta on kameran käyttöoppaassa.

•

SD/MMC-kortti.

•

Die Line Does Not Print
Kalibroinnissa käytettävä neliönmuotoinen
viitealue. Kalibrointineliö
line indicates removable adhesive label.
sijaitsee viivoittimessa,Pink
V.A.C.®-sidoksen
pakkauksessa. INFOV.A.C.™hoitoyksikkö laskee haavan mitat neliön perusteella.

Kalibrointineliö
L

•

W

D

L

W

D

Piirrin. Piirrin on tietoliikenneporttien suojakannen sisäpuolella (katso
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö - Osat) ja sitä käytetään kosketusnäyttöön
piirtämisessä.

Jotta haavan kuvaustoiminto toimisi mahdollisimman hyvin, on suositeltavaa
noudattaa seuraavia ohjeita:
•

Kalibroinnissa käytettävä steriili viiteneliö on asetettava haavaan aina
samaan paikkaan kuvaa otettaessa.

•

Kaikki kuvat on otettava suoraan haavan yläpuolelta.

•

Haavan ja kalibroinnin viiteneliön on täytettävä kuvasta mahdollisimman
suuri osa.

•

Kuva on otettava hyvässä valaistuksessa.

•

Kuvat on otettava suoraan kamerasta. Kuvia ei saa siirtää tai ladata kortille
tietokoneesta.
Kuvien seuranta on helpompaa, jos kamerassa on
päivämäärä- ja aikatoiminto.
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Toiminta ongelmatilanteissa:
• Kuvien tallennuskapasiteetti: Kortilla kannattaa aina olla
mahdollisimman vähän kuvia, ennen kuin ne ladataan INFOV.A.C.™hoitoyksikköön. SD/MMC-kortilla tai USB-tikulla jo valmiiksi olevat kuvat
kannattaa ladata tietokoneelle, ennen kuin otat uusia kuvia haavasta.
Jos kuvia on liikaa, järjestelmä saattaa ilmoittaa virheestä ("DSP Not
Initialized"), jolloin toiminnot keskeytetään eikä kuvia voida ladata.
• Virhesanoma “DSP Not Initialized”: Virhesanoman tuleminen
näyttöön on merkki kuvien lataamiseen liittyvästä ongelmasta. Kuvia ei
voida ladata INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön. Jos tämä virhesanoma tulee
näyttöön, palaa edelliseen näyttöön ja käynnistä järjestelmä uudelleen.
Ellet voi palata edelliseen näyttöön, käynnistä järjestelmä uudelleen.
Tuo kuvien latausnäyttö esiin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti (katso
Kuvaus-näyttö).
• Näyttö pysähtyy kesken kuvien latauksen: Tämä on merkki ongelmasta,
joka liittyy kuvien lataamiseen INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön. Jos havaitset
tämän virheen, käynnistä järjestelmä uudelleen. Tuo kuvien latausnäyttö esiin
tämän oppaan ohjeiden mukaisesti (katso Kuvaus-näyttö).
• Kuvien poistaminen yksiköstä: Digikuvia ei voida poistaa INFOV.A.C.™hoitoyksiköstä yksi kerrallaan. Kun yksikön sisäinen muisti on täynnä ja
kuvia täytyy ladata lisää, potilashistoria tyhjennetään poistamalla tietue ja
luomalla uusi potilashistoria. Ennen tyhjennystä potilashistoria kannattaa
viedä toiselle tallennusvälineelle, jolloin tietueen poistamisesta huolimatta
kaikki tiedot ja kuvat pysyvät silti tallessa. Lisätietoja potilashistorian
luomisesta, tarkastelemisesta, poistamisesta ja viemisestä toiseen
tallennusvälineeseen on kohdassa Potilashistoria-näytöt.
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Kuvaus-näyttö
Kuvaus

Exit
(Poistu)

Kuvaus

Valitse laite, jonka kuvia tarkastellaan
VACmuisti

USB-muistilaite

Muistikortti

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Muistikortti

USB-muistilaite

VACmuisti

Valitse Lääkärin aloitusnäytössä Hoito,
sitten OK ja seuraavaksi Potilashistoria.
Anna tai luo käyttäjätunnus ja valitse
ensin OK ja tuo sitten Kuvaus-näyttö esiin
valitsemalla Kuvaus.
Valitse ja tuo näkyviin kuva SD/MMC-kortilta.
Valitse ja tuo näkyviin kuva USB-tikulta.
Valitse ja tuo näkyviin kuva INFOV.A.C.™hoitoyksikön sisäisestä muistista.
Kuvien hakeminen tallennusvälineeltä
tai laitteen muistista kestää hetken aikaa.
Vastaava painike korostuu vihreällä
reunuksella, mikä osoittaa kyseisen
toiminnon olevan käynnissä.

Kun INFOV.A.C.™ on valmis, esiin tulee Tiedoston valinta -näyttö.
Jos INFOV.A.C.™-muisti valitaan uutta potilastiedostoa varten,
kuvia ei ole käytettävissä ja kuvan pienoiskuva on musta.
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Tiedoston valinta -näyttö
Tiedoston valinta

9 / 10

+

Exit
(Poistu)

Tiedoston valinta -näytön oikeassa yläreunassa on
tarkasteltavien tiedostojen lukumäärä sekä parhaillaan
tarkasteltavana olevan tiedoston numero (esimerkiksi "9 / 10").

Valitse

_

+

_

Valitse seuraava tai edellinen kuva
nuolipainikkeilla + ja-.

filename.jpg
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Valitse

Paina Valitse-painiketta, kun oikea kuva on
näytössä.
Muistikortilta tai USB-tikulta luetut kuvat
ladataan automaattisesti INFOV.A.C.™hoitoyksikön muistiin.
Käynnistä haava-alueen ääriviivan piirto.
Laske ääriviivalla rajatun haava-alueen
pinta-ala.
Laske haavan tilavuus.
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Kuvan kalibrointiviite
Exit
(Poistu)

Piirrä viiteneliön ääriviivat. Kuvan pinta-ala- ja
tilavuusmittaukset lasketaan viiteneliön perusteella.
Näytön alaosassa on ohjeet, jotka opastavat
käyttäjää koko toimenpiteen ajan.
Käytä viiteneliön merkitsemiseen
ainoastaan mukana toimitettua piirrintä.

Korostetulla painikkeella voit piirtää
kalibrointineliön.

Käynnistä kalibrointiviitteen sijoittaminen.

Kosketa jokaista viiteneliön nurkkaa. Kun viiteneliön viimeinen nurkka on
merkitty, nurkkien pisteet yhdistyvät korostetulla viivalla.
1.

2.

3.

4.

On tärkeää valita nurkat joko myötäpäivään tai
vastapäivään. Väärä järjestys aiheuttaa kalibrointivirheen.
Käynnistä toiminto tarvittaessa uudelleen painamalla
painiketta toisen kerran.

Haava-alueen piirto
Piirrä seuraavaksi koko haava-alueen ääriviivat. Käynnistä ääriviivojen piirto
painamalla vasemmalla kuvattua painiketta. Esiin tulee Valitse kuva-alue -näyttö.
Valitse kuva-alue

Exit
(Poistu)

Kuva-alue 1

Valitse rajattava alue.

Kuva-alue 1

INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö tallentaa
kuva-alueen 1 pinta-alan ja haavan
syvyyden potilaan kirjaustietoihin.
Potilaan kirjaustiedoissa olevaa tietoa
hyödynnetään käyrän luomisessa.

Kuva-alue 3

Kuva-alue 2

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Kuva-alue 2

Kuva-alue 3

Piirrä haava-alueen ääriviiva valitsemalla
Kuva-alue 1. Kaikki kuva-alueen 1 ääriviivat
ja tulokset näkyvät keltaisina.

Piirrä haava-alueen sisäpuolella olevan alueen
ääriviivat valitsemalla Kuva-alue 2. Kaikki
kuva-alueen 2 ääriviivat ja tulokset näkyvät
sinisinä.

Voit piirtää vielä yhden alueen ääriviivat valitsemalla Kuva-alue 3. Kaikki kuvaalueen 3 ääriviivat ja tulokset näkyvät vaaleanpunaisina.
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Kun kuva-alue on valittu, se näkyy koko näytössä.
Piirrä tarvittava alue piirtimellä.
•

Keltainen neliö tulee näkyviin aloituspisteeseen. Ääriviiva on valmis,
kun keltaisen viivan loppupää palaa aloituspisteeseen.

Jos teet virheen, napauta piirtimellä alkupisteessä olevaan
neliöön. Tällöin palaat edelliseen näyttöön, missä voit valita
alueen uudelleenpiirtämisen.
Kun haava-alueen ääriviivat ovat valmiit, painikkeet tulevat
uudelleen näkyviin.
Paina haavan ääriviivapainiketta uudelleen, jos haluat piirtää lisää alueiden
ääriviivoja.

Haavan pinta-alan laskeminen
Alue = 24.67 cm2

Exit
(Poistu)

Laske vasemmalla kuvatun painikkeen avulla
ääriviivalla rajatun haava-alueen pinta-ala.
Tulokset näkyvät kyseisen mittausalueen ääriviivan väreissä.

Korostetulla painikkeella voit laskea
piirretyt alueet.
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Haavan tilavuuden laskeminen
Valitse kuva-alue syv.laskentaan -näyttö
Valitse kuva-alue syv.laskentaan

Exit
(Poistu)

Haavan tilavuus voidaan laskea aiemmin piirretyistä
alueista ja mitatusta syvyydestä.

Valitse kuva-alue, jonka tilavuus lasketaan.

Käynnistä haavan tilavuuden laskenta
painamalla vasemmalla kuvattua
painiketta. Esiin tulee Valitse kuva-alue syv.
laskentaan -näyttö.

Kuva-alue 1

Kuva-alue 3

Kuva-alue 2

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Kuva-alue 1

Anna kuva-alueen 1 haavan syvyys.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö tallentaa
kuva-alueen 1 pinta-alan ja haavan
syvyyden potilaan kirjaustietoihin.
Potilaan kirjaustiedoissa olevaa tietoa
hyödynnetään käyrän luomisessa.

Syötä kuva-alueen syvyys

1
1,23456
cm

Anna kuva-alueen 2 haavan syvyys.

Kuva-alue 3

Anna kuva-alueen 3 haavan syvyys.

Exit
(Poistu)

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

.

0

siltasidosta

Kuva-alue 2

Anna syvyys näytön numeropainikkeilla.
OK

Kun syvyys on annettu, valitse OK.

OK

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Alue = 24.67 cm2 Tilavuus = 87.37 cm3

Exit
(Poistu)

Pinta-ala ja tilavuus näkyvät näytössä vasemmalla.
Exit
(Poistu)

Palaa Potilashistoria-näyttöön valitsemalla
Exit (Poistu).
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Apuohjelmat lääkäreille
Apuohjelmat

Exit
(Poistu)

kirkkaus

Time/Date
(Kello/Pvm)

Apuohjelmat

Tuo Apuohjelmat-näyttö esiin valitsemalla
Lääkärin aloitusnäytössä Apuohjelmat.

Apuohjelmat-näytössä lääkäri voi:
Asetukset

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

•

Määrittää oikean päivämäärän ja kellonajan.

•

Määrittää paikalliset asetukset.

•

Säätää kosketusnäytön kirkkautta. Painikkeen
alareunassa oleva puolikuun muotoinen vihreä valo
osoittaa kirkkaustason:
kirkkaus

Matala

kirkkaus

Keskitaso

kirkkaus

Korkea
Oletusasetus on Keskitaso

Exit
(Poistu)

Palaa Lääkärin aloitusnäyttöön.

Ajan ja päivämäärän muuttaminen
Set Time/Date (Aseta aika/pvm)

Exit
(Poistu)

Vuosi

Kuukausi

Päivä

2009

jou

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Time/Date
(Kello/Pvm)

Tunnit (24) Minuutit

++

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Exit
(Poistu)
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--

Tuo Set Time/Date (Aseta aika/pvm) -näyttö
esiin valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä
ensin Apuohjelmat ja sitten Time/Date
(Kello/Pvm).
Valitse kellonaika ja päivämäärä. Näiden
painikkeiden pitäminen painettuna selaa
käytettävissä olevia valintoja nopeasti.
Palaa Apuohjelmat-näyttöön.

Paineyksiköiden ja päivämäärän muodon muuttaminen
Asetukset

Exit
(Poistu)

PP KKK VVVV

cm

mmHg

Päiväys
Muoto

Yksiköt

paine
Yksiköt

paine
Yksiköt

1234,5

numero
Muoto

Asetukset

Kieli

Siirry tähän näyttöön valitsemalla Lääkärin
aloitusnäytössä ensin Apuohjelmat ja sitten
Alueasetukset.
Valitse paineen yksikkö (mmHg
[elohopeamillimetrit] tai kPa [kilopascalit]).
INFOV.A.C.™-hoitoyksikössä voidaan
käyttää kahta eri yksikköä paineen
mittaamiseen. Oletusasetuksena
on mmHg (elohopeamillimetrit).
Jos haluat vaihtaa paineen yksiköksi
kilopascalit (kPa), paina Paineyksikötpainiketta.

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

numero
Muoto

Muuta desimaalien esitystapaa.

Yksiköt

Valitse pituuden yksiköksi senttimetrit (cm)
tai tuumat (in).

Kieli

Päiväys
Muoto

Muuta näyttökieli.
Aseta päiväyksen näyttömuodoksi joko
PP/KKK/VVVV (päivä-kuukausi-vuosi)
tai KKK/PP/VVVV (kuukausi-päivä-vuosi).
Oletusasetukset ovat: mmHg,
PP/KKK/VVVV, cm ja englanti.

Exit
(Poistu)

Palaa Apuohjelmat-näyttöön valitsemalla
Exit (Poistu).

45

Hälytykset
HUOMIO: Tärkeitä tietoja hälytyksistä
Kosketusnäyttöön tulee alhaisen prioriteetin hälytys, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö havaitsee tilan, joka edellyttää potilaan tai hoitohenkilökunnan toimia.
Hälytystä seuraa yksi äänimerkki.
Kosketusnäyttöön tulee keskitason prioriteetin hälytys, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö havaitsee tilan, joka edellyttää välittömiä potilaan tai hoitohenkilökunnan toimia, jotta määrätty hoito varmasti annetaan asianmukaisesti.
Hälytyksiä seuraa toistuva äänimerkki.
Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei pystytä
korjaamaan, ota yhteys KCI:hin.
Äänen Esto

Äänimerkin voi vaimentaa kahdeksi minuutiksi painamalla Äänen Esto -painiketta.
Lisätietoja hälytyksestä saa painamalla ohjepainiketta.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti
V.A.C.®‑sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito
keskeytyy tai pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
Toimi näin kaikissa hälytystilanteissa, kun hoito
joudutaan keskeyttämään.
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Vähäisen akkuvirran hälytys
Alhaisen prioriteetin hälytys - Kun Vähäisen akkuvirran hälytys -näyttö tulee näkyviin, akun varaus
riittää vielä noin kahdeksi tunniksi. Hälytyksen yhteydessä kuuluu yksi merkkiääni.
Äänen Esto

Vähäisen akkuvirran
hälytys

Hälytyksen poistaminen:

Akku tyhjä, lataus välttämätön.
Äänen Esto

Äänimerkin voi vaimentaa vianmäärityksen
ajaksi painamalla Äänen Esto -painiketta.

Palauta

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

1. Kytke hoitoyksikkö seinäpistorasiaan. Käytä
INFOV.A.C.™-virtalähdettä akun lataamiseen.
Virtapistokkeen kuvan päällä oleva keltaruskea valo
ilmaisee latauksen olevan käynnissä. Lisätietoja on
tämän oppaan kohdassa Akun lataaminen.
Palauta

2. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla
Palauta.
V.A.C.®-hoitoa jatketaan.

Akku tyhjä
Keskitason prioriteetin hälytys - Kun näyttöön tulee Akku on vajaa -hälytys, akun lataus riittää vielä
noin 30 minuutiksi. Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.

Äänen Esto

Battery Critical
(Akku on vajaa)
Akku tyhjä. Lataa akku välittömästi.

Äänen Esto

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:

Palauta

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Äänimerkin voi vaimentaa vianmäärityksen
ajaksi painamalla Äänen Esto -painiketta.

1. Kytke hoitoyksikkö seinäpistorasiaan. Käytä
INFOV.A.C.™-virtalähdettä akun lataamiseen.
Virtapistokkeen kuvan päällä oleva keltaruskea valo
ilmaisee latauksen olevan käynnissä. Lisätietoja on
tämän oppaan kohdassa Akun lataaminen.
Palauta

On/Off
(Päällä/Pois)

2. Valitse tässä näytössä Palauta, jotta
palaat aloitusnäyttöön.
3. Varmista, että hoito jatkuu,
tarkistamalla, että On/off (Päällä/pois)
-painikkeen alareunassa palaa vihreä
valo. Mikäli valo ei pala, käynnistä hoito
uudelleen painamalla On/Off (Päällä/
pois) -painiketta.

V.A.C.®-hoito jatkuu, mutta jos hälytystä ei pystytä
poistamaan minuutin kuluessa, hoito keskeytyy.
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Säiliö täynnä Therapy Interrupted (Hoito keskeytynyt) -hälytys
Keskitason prioriteetin hälytys - Tämä hälytysnäyttö avautuu, kun säiliö on täynnä ja vaihdettava.
Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.
Säiliö täynnä
Therapy Interrupted
(Hoito keskeytynyt)

Valitse Poista ja vaihda säiliö. Valitse sitten Palauta.
VAROITUS: Vaihda V.A.C.® -sidos,
jos hoito on pois käytöstä
yli 2 tuntia.
Äänen Esto

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

Äänen Esto

Palauta

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:
1. Tarkista, onko säiliö täynnä, vertaamalla nestetasoa
säiliön merkintöihin (kuva alla).
2. Jos säiliö ei ole täysi, valitse Palauta.

Palauta

3. Jos säiliö on täynnä, vaihda säiliö ja
palaa aloitusnäyttöön painamalla
Palauta-painiketta.

Palauta

Lisätietoja on tämän käyttöoppaan
luvussa Säiliön vaihtaminen.
On/Off
(Päällä/Pois)

4. Käynnistä hoito uudelleen valitsemalla
aloitusnäytössä On/Off (Päällä/pois).

Tilavuusmerkinnät

500 ml:n säiliö

1 000 ml:n säiliö

VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®‑sidos
vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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Säiliö ei ole paikallaan
Keskitason prioriteetin hälytys - Hälytysnäyttö avautuu, jos säiliö ei ole kunnolla paikallaan ja/tai
lukittunut. Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.
Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

Äänen Esto

Säiliö ei ole
paikallaan
Varmista, että säiliö on paikallaan.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:
Äänen Esto

Palauta

1. Irrota säiliö painamalla säiliön
vapautuspainiketta.

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

2. Tarkista säiliö ja INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö. Säiliön ja
hoitolaitteen välissä ei saa olla vierasesineitä eikä roskia.
3. Varmista, että molemmat tiivisteet ovat paikoillaan.
Jos tiiviste puuttuu tai on vioittunut, ota yhteys
KCI:hin.
Tiivisteet

4. Kiinnitä säiliö uudestaan INFOV.A.C.™-hoitoyksikköön
ja varmista, että se on täysin kiinni ja lukkiutunut.
Napsahdus osoittaa, että säiliö on oikein asennettu.

Palauta

On/Off
(Päällä/Pois)

5. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla
Palauta.
6. Käynnistä hoito uudelleen valitsemalla
On/Off (Päällä/pois).

7. Jos hälytys tulee uudestaan näkyviin, toista vaiheet
1–6 uudella säiliöllä.
Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei
pystytä korjaamaan, ota yhteys KCI:hin.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen
mukaisesti V.A.C.®-sidos vaihtoehtoiseen
sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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Vuotohälytys
Keskitason prioriteetin hälytys - Hälytysnäyttö avautuu huomattavan alipainevuodon yhteydessä.
Jos hälytystä ei pystytä poistamaan kolmen minuutin kuluessa, hoito keskeytyy. Hälytyksen yhteydessä
kuuluu yksi merkkiääni.

Äänen Esto

Vuotohälytys
Lisätietoja: valitse ? tai Seal Check™

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:

SEAL CHECK™

Äänen Esto

Palauta

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

1. Varmista, että sidoksen ja säiliön letkujen välinen
liitin on lukittunut kunnolla.
2. Tarkista, että säiliö on täysin lukittunut. (Lisätietoja on
kohdassa Säiliö ei ole paikallaan.)
3. Etsi vuodot SEAL CHECK™ -toiminnon avulla
painamalla SEAL CHECK™ -painiketta. Lisätietoja
SEAL CHECK™ -toiminnon käytöstä on käyttöoppaan
kohdassa Vuodon havaitseminen SEAL CHECK™
-toiminnon avulla.
Potilas pääsee käyttämään SEAL CHECK™ -työkalua vain
silloin, kun Vuotohälytys-näyttö tulee esiin.

4. Lue V.A.C.®-sidosten mukana toimitetuista sidoksen asettamisohjeista,
miten ylimääräistä V.A.C.®-kalvosidosmateriaalia voidaan käyttää
vuotoalueen tiivistämiseen.
Palauta

On/Off
(Päällä/Pois)

5. Kun vuoto on korjattu, palaa aloitusnäyttöön valitsemalla Palauta.
6. Varmista, että hoito jatkuu, tarkistamalla, että On/Off (Päällä/pois)
-painikkeen alareunassa palaa vihreä valo. Mikäli valo ei pala, käynnistä
hoito uudelleen painamalla On/Off (Päällä/pois) -painiketta.
Jos hälytystä ei pystytä poistamaan kolmen minuutin
kuluessa, Vuotohälytys Therapy Interrupted (Hoito
keskeytynyt) -hälytys tulee näkyviin ja hoito keskeytyy.
Ohjeet hoidon uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa
Vuotohälytys Therapy Interrupted (Hoito keskeytynyt).
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.

50

Vuotohälytys Therapy Interrupted (Hoito keskeytynyt)
Keskitason prioriteetin hälytys - Hälytysnäyttö avautuu, jos alipainevuotoa ei ole korjattu ja hoito
on keskeytetty. Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.
Vuotohälytys
Therapy Interrupted
(Hoito keskeytynyt)

Äänen Esto

VAROITUS: Vaihda V.A.C.® -sidos,
jos hoito on pois käytöstä
yli 2 tuntia.
Äänen Esto

Palauta

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:
Palauta

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

On/Off
(Päällä/Pois)

1. Valitse tässä näytössä Palauta, jotta
palaat aloitusnäyttöön.
2. Käynnistä hoito uudelleen valitsemalla
On/Off (Päällä/pois).

Jos tilanne ei ratkennut, käynnistä vianmääritystyökalu
SEAL CHECK™:
On/Off
(Päällä/Pois)

Avaa Therapy Start (Hoidon aloitus) -näyttö,
josta SEAL CHECK™ -näyttö voidaan tuoda
esiin, valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä
On/Off (Päällä/pois)
tai

Seal Check™

Tuo SEAL CHECK™ -toiminto esiin
valitsemalla Lääkärin aloitusnäytössä ensin
Hoito, sitten OK ja lopuksi SEAL CHECK™.

Potilas pääsee käyttämään SEAL CHECK™ -toimintoa vain
silloin, kun Vuotohälytys-näyttö tulee esiin.
Jos vuotoa ei ole korjattu kolmen minuutin kuluessa,
hälytysnäyttö tulee uudestaan esiin ja hoito keskeytetään.
Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei pystytä korjaamaan,
ota yhteys KCI:hin.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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Tukoshälytys
Alhaisen prioriteetin hälytys – Hälytysnäyttö avautuu, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö havaitsee
mahdollisen tukoksen. Hälytyksen yhteydessä kuuluu yksi merkkiääni.
Hälytyksen poistaminen:
Tukoshälytys

1. Varmista, että sidoksen ja säiliön letkujen molemmat
puristimet ovat auki.

Mahdollinen tukos havaittu.
Palauta

2. Varmista, ettei letku ole taittunut, kiertynyt tai
tukkeutunut.

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

3. Jos Tukoshälytys ei poistu näytöstä, kun vaiheet
1 ja 2 on suoritettu, laske hoitoyksikkö ja letkut
haavan kanssa samalle tasolle tai haavaa alemmas.
Jos hälytys poistuu laskemalla yksikköä alemmas,
hoitoyksikön käyttöä voi jatkaa normaalisti.

Palauta

4. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla
Palauta.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö yrittää jatkaa
hoitoa hälytyksen aikana.

52

Tukoshälytys Therapy Interrupted (Hoito keskeytynyt)
Tämä hälytysnäyttö tulee näkyviin, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö havaitsee, että järjestelmässä on
tukos. Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.

Tukoshälytys
Therapy Interrupted
(Hoito keskeytynyt)

Äänen Esto

Hoito voi olla keskeytynyt, vaikka yksikkö on käynnissä.
VAROITUS: Vaihda V.A.C.® -sidos,
jos hoito on pois käytöstä
yli 2 tuntia.
Äänen Esto

Palauta

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:
1. Varmista, että sidoksen ja säiliön letkujen molemmat
puristimet ovat auki.
2. Varmista, ettei letku ole taittunut, kiertynyt tai
tukkeutunut.
3. Jos Tukoshälytys Therapy Interrupted (Hoito
keskeytynyt) -hälytys ei poistu näytöstä, kun vaiheet
1 ja 2 on suoritettu, laske hoitoyksikkö ja letkut
haavan kanssa samalle tasolle tai haavaa alemmas.
Jos hälytys poistuu laskemalla yksikköä alemmas,
hoitoyksikön käyttöä voi jatkaa normaalisti.

Palauta

4. Valitse tässä näytössä Palauta, jotta palaat
aloitusnäyttöön.

VAROITUS: Hoitoyksikkö on edelleen käynnissä, mutta
haavan alueen negatiivinen paine on terapeuttisen arvon
alapuolella.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei pystytä korjaamaan,
ota yhteys KCI:hin.
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Low Pressure Alert (Alhainen paine) -hälytys
Alhaisen prioriteetin hälytys – Tämä hälytys tulee näyttöön, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö ei ole
saavuttanut hoidolle määritettyä painetta. Hälytyksen yhteydessä kuuluu yksi merkkiääni.
Hälytyksen poistaminen:

Low Pressure Alert
(Alhainen paine)

1. Varmista, että sidoksen ja säiliön letkujen molemmat
puristimet ovat auki.

Haavan paine on
asetetun rajan alapuolella.

2. Varmista, ettei letku ole taittunut, kiertynyt tai
tukkeutunut.

Palauta
Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

3. Jos Low Pressure Alert (Alhainen paine) -hälytys ei
poistu näytöstä, kun vaiheet 1 ja 2 on suoritettu, laske
hoitoyksikkö ja letkut haavan kanssa samalle tasolle
tai haavaa alemmas. Jos hälytys poistuu laskemalla
yksikköä alemmas, hoitoyksikön käyttöä voi jatkaa
normaalisti.
4. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla Palauta.
V.A.C.®-hoito jatkuu, mutta valittua painetta alhaisemmalla
paineella.
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Alhainen paine Therapy Interrupted (Hoito keskeytynyt)
Tämä hälytysnäyttö tulee näkyviin, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö ei ole saavuttanut hoidolle
määritettyä painetta ja haavan alueen negatiivinen paine on terapeuttisen arvon alapuolella.
Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.
Äänen Esto

Alhainen paine
Therapy Interrupted
(Hoito keskeytynyt)
VAROITUS: Yksikkö voi olla käynnissä mutta hoito
on keskeytetty. Press ‘?’ for more information
(Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Äänen Esto

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Palauta

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:
1. Varmista, että sidoksen ja säiliön letkujen molemmat
puristimet ovat auki.
2. Varmista, ettei letku ole taittunut, kiertynyt tai
tukkeutunut.
3. Jos Alhainen paine Therapy Interrupted (Hoito
keskeytynyt) -hälytys ei häviä vaiheiden 1 ja
2 suorittamisen jälkeen, hoitoyksikön ja letkujen
laskeminen samalle tasolle haavan kanssa tai sitä
alemmas voi poistaa hälytyksen. Jos hälytys ratkeaa
laskemalla yksikköä alemmas, hoitoyksikön käyttöä
voi jatkaa normaalisti.

Palauta

4. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla
Palauta.

VAROITUS: Hoitoyksikkö toimii edelleen. Alipaine haavassa
voi kuitenkin olla alle määritetyn tason, mikä mahdollisesti
vaarantaa hoidosta saatavan hyödyn.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei pystytä korjaamaan,
ota yhteys KCI:hin.
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Therapy Inactive (Hoito inaktiivinen) -hälytys
Keskitason hälytys – Tämä hälytysnäyttö tulee näkyviin, kun V.A.C.® -hoito on ollut pois käytöstä
viidentoista minuutin ajan (kun yksikön virta on kytkettynä) eikä kosketusnäyttöön ole koskettu.
Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.
Äänen Esto

Therapy Inactive
(Hoito inaktiivinen)
Valitse Palauta ja käynnistä hoito uudelleen
Äänen Esto

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:

Palauta

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

Palauta

On/Off
(Päällä/Pois)

1. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla
Palauta.
2. Käynnistä hoito uudelleen valitsemalla
On/Off (Päällä/pois).
3. Jos V.A.C.®-hoitoa ei haluta antaa,
sammuta INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö
yksikön etuosassa olevalla
virtapainikkeella.

VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.

System Error (Järjestelmävirhe) Therapy Interrupted (Hoito keskeytynyt)
Tämä hälytysnäyttö tulee näkyviin, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikössä on tekninen vika. Useita
erilaisia virheitä voi esiintyä. Keltaiseen hälytysruutuun tulee numero, joka ilmaisee teknisen vian
diagnostisen koodin. Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.
System Error (Järjestelmävirhe)
Therapy Interrupted
(Hoito keskeytynyt)

Virhekoodi: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Palauta yksikkö heti KCI:lle
VAROITUS: Vaihda V.A.C.® -sidos,
jos hoito on pois käytöstä
yli 2 tuntia.

Äänen Esto

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:
1. Tallenna virheen numero.

Palauta
Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

2. Sammuta hoitoyksiköstä virta ja
käynnistä laite uudelleen yksikön
etuosassa olevalla virtapainikkeella.
3. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä KCI:hin.

VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®‑sidos
vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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Huoltoajastin nollautunut
Tämä hälytysnäyttö tulee näkyviin, kun INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö on saavuttanut huoltoaikarajan.
Kun huoltoajastin on sammunut, hälytys tulee näkyviin joka kerta, kun yksikköön kytketään virta.
Kun Päiviä-kohdan arvona on nolla, hälytys tulee ajoittain uudestaan näkyviin hoidon aikana.
Hälytyksen poistaminen:

Huoltoajastin nollautunut

1. Pyydä uusi huoltoajastimen tunnus paikalliselta
KCI‑edustajalta.

Ota yhteys KCI:hin.
Päiviä jäljellä (0)
Syötä
koodi

Jatkuva

Syötä
koodi

2. Anna KCI:ltä saamasi tunnus
valitsemalla Syötä koodi.

Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Sisäinen lämpötila
Keskitason hälytys – Tämä hälytysnäyttö tulee näkyviin, kun INFOV.A.C.™ -hoitoyksikön sisäinen
lämpötila on saavuttanut sille määritetyn enimmäisrajan. Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva
äänimerkki.
Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:
Sisäinen lämpötila

1. Siirrä INFOV.A.C.™ -hoitoyksikkö viileämpään paikkaan.

Yksikön sisäinen lämpötila ylitti
sallitun rajan. Siirrä hoitoyksikkö viileään paikkaan.
Äänen Esto

2. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla Palauta.

Palauta

Press ‘?’ for more information (Paina ? saadaksesi lisätietoja.)
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Hoito jatkuu, kun hälytys on aktiivisena. Näyttö sammuu
viiden minuutin kuluttua, mutta syttyy kosketettaessa
uudelleen. Akun lataaminen loppuu.
Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei pystytä korjaamaan,
ota yhteys KCI:hin.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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Painepoikkeama Therapy Interrupted (Hoito keskeytynyt)
Keskitason hälytys – Tämä hälytysnäyttö tulee näkyviin, kun haavan paine ylittää järjestelmän
asetetut rajat. Hälytyksen yhteydessä kuuluu toistuva äänimerkki.

Painepoikkeama
Therapy Interrupted
(Hoito keskeytynyt)

Äänen Esto

Haavan paine on kohonnut
järjestelmärajojen yli. Hoito on lopetettu.
Ota yhteys KCI:hin

Tämän hälytyksen voi mykistää kahdeksi
minuutiksi vianetsinnän aikana valitsemalla
Äänen Esto.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:

Äänen Esto

VAROITUS Lisätietoja: valitse ?
Jaksottainen 5/2
Hoito PÄÄLLÄ
125 mmHg

Sammuta hoitoyksiköstä virta ja käynnistä
laite uudelleen yksikön etuosassa olevalla
virtapainikkeella.
Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei pystytä korjaamaan,
ota yhteys KCI:hin.
VAROITUS: Vaihda lääkärin ohjeen mukaisesti V.A.C.®sidos vaihtoehtoiseen sidokseen, jos hoito keskeytyy tai
pysäytetään yli kahden tunnin ajaksi.
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Huolto ja puhdistus
Varotoimet
Seuraavassa on kuvattu KCI:n suosittelemat, INFOV.A.C.™ -hoitoyksikön päivittäiset ja viikoittaiset
puhdistusta ja tartuntavaarallisten aineiden käsittelyä koskevat toimenpiteet.
Noudata aina varotoimia.
Varotoimien tarkoituksena on vähentää mikro-organismien siirtyminen
tunnetuista ja tuntemattomista tartuntalähteistä. Varotoimia tulee soveltaa
kaikkiin potilaisiin diagnoosista ja oletetusta infektiotilasta riippumatta.
Varotoimia on noudatettava, kun kosketus veren ja ruumiinnesteiden kanssa
on todennäköistä. Tämä koskee siis myös eritteitä ja kuona-aineita (hikeä
lukuun ottamatta) riippumatta siitä, onko verta näkyvissä vai ei, rikkoutunutta
ihoa (ts. avoimet haavat) ja limakalvoja.

Jätehuolto
Hävitä kaikki hävitettävät tuotteet (letkut, liittimet, sulkimet, käytetyt säiliöt
ja sidokset sekä muut osat) paikallisten terveydenhuollon jätteitä koskevien
määräysten mukaan. Jätteiden vääränlainen hävittäminen saattaa olla lakien
ja säädösten vastaista.

INFOV.A.C.™-hoitoyksikön puhdistaminen
INFOV.A.C.™-hoitoyksikön puhdistaminen ja desinfioiminen tapahtuu
pyyhkimällä kaikki laitteen kovat pinnat. Noudata sairaalan ohjeita
kovapintaisten, kestokäyttöisten, elektronisten lääkintälaitteiden
puhdistamisesta ja desinfioimisesta. Puhdista ja desinfioi INFOV.A.C.™hoitoyksikkö seuraavissa tilanteissa:
•

jos laite likaantuu potilaskäytössä

•

vähintään kerran viikossa.

•

aina, kun potilas vaihtuu.
Huolehdi nestemäisiä puhdistusaineita käyttäessäsi,
ettei INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö ole päällä eikä se ole
kytkettynä pistorasiaan.

KCI suosittelee noudattamaan seuraavia KCI V.A.C.® -hoitolaitteiden puhdistusja desinfiointiohjeita:
•

Pienennä infektioriskiä ja vältä koskettamasta potilaan verta ja muita
nesteitä käyttämällä henkilösuojaimia, kuten suojakäsineitä.

•

Puhdista orgaaninen aines (näkyvä lika, eritteet) yksiköstä ennen desinfiointia.

•

Käytä sairaalatason puhdistus- ja desinfiointiaineita.
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•

Hoitoyksikköä ei saa upottaa nesteisiin eikä kyllästää nesteillä. Nesteet
voivat vaurioittaa laitteen sähköosia.

•

Älä puhdista kosketusnäytön reunoja tai pyyhi tiivisteitä tai virtakytkintä
spriipohjaisilla liuoksilla, koska ne voivat nousta kapillaarivoimalla näyttöön
ja aiheuttaa laitteen toimintaan häiriöitä.

Kosketusnäytön puhdistaminen
1. Ota näytön lukitus käyttöön painamalla aloitusnäytössä näytön
lukituspainiketta (katso Potilastilan ohjausnäytöt). Kuvakkeen lukko
sulkeutuu. Seuraavaksi näyttöön tulee Näytön lukitus -näyttö.
2. Puhdista kosketusnäyttö kevyesti pehmeällä hankaamattomalla liinalla.
Älä käytä kosketusnäytön puhdistamisessa nesteitä.
Älä käytä kosketusnäytön puhdistamisessa liikaa voimaa.
Näyttö saattaa vaurioitua, jos sitä painetaan liian kovasti.
3. Poista näytön lukitus ja palaa aloitusnäyttöön valitsemalla Näytön lukitus
-näytössä ensin 1 ja sitten 2.
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Seuraavissa ohjeissa ja valmistajan lausunnoissa annetaan tietoja INFOV.A.C.™hoitoyksikön sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.
•

INFOV.A.C.™-hoitoyksikön sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota ja hoitoyksikkö on asennettava ja
otettava käyttöön seuraavilla sivuilla kuvattujen sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaisesti.
Laite on tarkoitettu vain lääketieteen alan ammattilaisten
käytettäväksi. Kuten kaikki sähköiset lääkintälaitteet, tämä
laite saattaa aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä tai haitata
lähellä olevien laitteiden toimintaa. Varotoimena INFOV.A.C.™hoitoyksikkö on ehkä siirrettävä toiseen paikkaan, sen asentoa
on muutettava tai sen käyttöpaikka suojattava.
Päästöominaisuuksiensa ansiosta laite soveltuu
käytettäväksi teollisissa ympäristöissä ja sairaaloissa
(CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä
(johon vaaditaan yleensä CISPR 11 luokan B
vaatimustenmukaisuutta), tämä laite ei ehkä tarjoa
riittävää suojaa radiotaajuisille viestintäpalveluille.

•

Siirrettävät ja kannettavat radiotaajuiset viestintälaitteet, RFID-lukijat,
tuotehälyttimet (varkaudenestolaitteet) ja metallinpaljastimet saattavat
häiritä INFOV.A.C.™-hoitoyksikön toimintaa. Noudata taulukoissa 204 ja 206
annettuja ohjeita ja suosituksia.

•

Muut lääkintälaitteet tai -järjestelmät saattavat aiheuttaa
sähkömagneettisia häiriöitä ja haitata siten INFOV.A.C.™-hoitoyksikön
toimintaa. Käytettäessä INFOV.A.C.™-hoitoyksikköä muiden laitteiden
vieressä tai niiden kanssa pinottuna on oltava erityisen huolellinen. Jos
laitteiden pinoaminen tai käyttö INFOV.A.C.™-hoitoyksikön vieressä on
välttämätöntä, tulee hoitoyksikköä ja muita laitteita aluksi seurata, jotta
voidaan varmistaa, että ne toimivat kokoonpanossa oikein.

•

Tässä oppaassa mainitut sähkökaapelit, ulkoiset virtalähteet ja lisävarusteet
ovat seuraavissa taulukoissa lueteltujen testivaatimusten mukaisia.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikön kanssa saa käyttää vain valmistajan suosittelemia
kaapeleita, virtalähteitä ja lisävarusteita. Jos INFOV.A.C.™-hoitoyksikön
kanssa käytettäviksi tarjotaan muun valmistajan kaapeleita, virtalähteitä
tai sähkövarusteita, joita ei mainita tässä käyttöoppaassa, niiden
yhteensopivuuden varmistaminen seuraavissa taulukoissa lueteltujen
standardien ja testien kanssa on tuotteiden myyjän vastuulla.

•

Muiden kuin tässä oppaassa tai viiteasiakirjoissa mainittujen sähkökaapelien
ja -lisävarusteiden käyttö saattaa lisätä INFOV.A.C.™-laitteen muihin
laitteisiin aiheuttamia häiriöitä tai altistaa INFOV.A.C.™-hoitoyksikön
sähkömagneettisille häiriöille.
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Taulukko 201
Ohjeet ja valmistajan lausunto - sähkömagneettiset häiriöt
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö soveltuu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai
INFOV.A.C.™-hoitoyksikön käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö täyttää sille asetetut vaatimukset.
Häiriötesti

Vaatimustenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeita

Radiotaajuushäiriöt - CISPR 11
(säteilevät ja johdetut)

Ryhmä 1

INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö käyttää radiotaajuusenergiaa vain
sisäiseen toimintaansa. Sen vuoksi radiotaajuushäiriöt ovat hyvin vähäisiä, eivätkä ne todennäköisesti aiheuta mitään lähellä
olevaan sähkölaitteeseen.

Radiotaajuushäiriöt - CISPR 11
(säteilevät ja johdetut)

Luokka A

Harmoniset päästöt
IEC 61000‑3‑2

Luokka A

INFOV.A.C.™ sopii käytettäväksi kaikissa laitoksissa, myös kotitalouksissa ja laitoksissa, jotka on kytketty suoraan kotitalouksille
virtaa antavaan julkiseen matalajännitteiseen verkkovirtaan.

Jännitteen vaihtelu / flikkerit
IEC 61000‑3‑3

Standardin
mukainen

Taulukko 202
Ohjeet ja valmistajan lausunto - sähkömagneettinen immuniteetti
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö soveltuu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai
hoitoyksikön käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö täyttää sille asetetut vaatimukset.
Immuniteettitesti

EN / IEC 60601 -testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö

Sähköstaattinen
purkaus (ESD)

±6 kV kosketus

±8 kV kosketus

±8 kV ilma

±15 kV ilma

Lattioiden on oltava puuta, betonia
tai kaakelia. Jos lattian pinta on
synteettistä materiaalia, suhteellisen
kosteuden on oltava vähintään 30 %.

Nopea transientti/
purske

±2 kV virransyöttö

±2 kV virransyöttö
100 kHz:n toistotaajuus

IEC 61000‑4‑4

±1 kV tulo/-lähtölinjat

±1 kV tulo/-lähtölinjat
100 kHz:n toistotaajuus

Ylijännite

±1 kV differentiaalitila
(johto-johto)
±2 kV yleistila (johto-maa)

±1 kV differentiaalitila
(johto-johto)
±2 kV yleistila (johto-maa)

Verkkovirran on oltava tyypillistä
yritys- tai sairaalatasoa.

Jännitteen
pudotukset, lyhyet
keskeytykset ja
jännitteen vaihtelut
päävirransyötössä

<5 % Ut (>95 %:n pudotus
Ut:ssa) 0,5 toimintajaksolle

Pudotukset: 0 % Ut
1 jakson ajan
70 % Ut
25 jakson ajan 50 Hz:ssä tai
30 jakson ajan 60 Hz:ssä

Tuotteessa on sisäinen vara-akku.

IEC 61000‑4‑11

70 % Ut (30 %:n pudotus
Ut:ssa) 25 toimintajaksolle

IEC 61000-4-2

IEC 61000‑4‑5

Verkkotaajuuden
(50/60 Hz)
magneettikenttä

40 % Ut (60 %:n pudotus
Ut:ssa) 5 toimintajaksolle

Yksi vaihe: 0˚:ssa

<5 % Ut (>95 %:n pudotus
Ut:ssa) 5 sekunnille

Keskeytykset: 0 % Ut
250 jakson ajan 50 Hz:ssä tai
300 jakson ajan 60 Hz:ssä

3 A/m

30 A/m

IEC 61000‑4‑8
HUOMAUTUS: Ut on verkkovirtajännite ennen testitason käyttöönottoa.
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Verkkovirran on oltava tyypillistä
yritys- tai sairaalatasoa.

Jos INFOV.A.C.™-hoitoyksikön on
toimittava verkkovirran katkosten
aikana, on suositeltavaa, että
hoitoyksikön virtalähteenä
käytetään keskeytymätöntä
virtalähdettä tai akkua.

Verkkotaajuisen magneettikentän
voimakkuuden tulee vastata
tavanomaista voimakkuutta
tyypillisessä kaupallisessa tai
sairaalaympäristössä.

Taulukko 204
Ohjeet ja valmistajan lausunto - sähkömagneettinen immuniteetti
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö soveltuu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai
hoitoyksikön käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö täyttää sille asetetut vaatimukset.
Immuniteettitesti

Johdettu radiotaajuushäiriö
IEC 61000‑4‑6

Säteilevä radiotaajuushäiriö
IEC 61000‑4‑3

EN / IEC 60601 -testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

6 Vrms ISM-kaistoilla
välillä
150 kHz – 80 MHz
80 % AM 1 kHz:ssä
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

Sähkömagneettista
ympäristöä koskevia ohjeita
Kannettavia radiotaajuisia laitteita
ei saa käyttää lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä
laskettua suositusetäisyyttä lähempänä INFOV.A.C.™-hoitoyksikköä tai
sen osia, kaapelit mukaan lukien.
Suositeltu etäisyys
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P

80 MHz – 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz – 2,5 GHz

P on lähettimen valmistajan
ilmoittama enimmäislähtöteho
watteina (W) ja d sen suositeltu
vähimmäisetäisyys metreinä (m).
Kohdepaikan sähkömagneettisen
tutkimuksena mukaan kiinteiden
lähettimien kentän voimakkuuden
on oltava pienempi kuin kunkin
taajuusalueen vaatimustenmukaisuustasob.
Häiriöitä saattaa ilmetä seuraavalla
symbolilla merkittyjen laitteiden
läheisyydessä:

HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan suuremmalle taajuusalueelle määritettyä etäisyyttä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Esineet, rakenteet ja henkilöt vaikuttavat
sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen absorboimalla ja heijastamalla sitä.
a

b

Kiinteiden lähettimien, kuten matkapuhelinten, langattomien puhelinten, amatööriradioiden, AM- ja
FM‑radiolähetysten ja TV‑lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida ennustaa teoreettisen tarkasti.
Kiinteistä radiotaajuisista lähettimistä johtuvien sähkömagneettisten häiriöiden selvittämistä varten on harkittava
sähkömagneettista kenttätutkimusta. Jos mitatut kentän voimakkuudet INFOV.A.C.™-hoitoyksikön käyttöpaikassa
ylittävät yllä mainitut vaatimustenmukaisuustasot, hoitoyksikön asianmukainen toiminta on varmistettava laitetta
tarkkailemalla. Jos INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö ei toimi oikein, sitä on ehkä siirrettävä tai sen asentoa on muutettava.
Taajuusalueella 150 kHz–80 MHz kentän voimakkuuden on oltava alle 3 V/m.

Siirrettäviä ja kannettavia radiotaajuisia viestintälaitteita (mukaan lukien erillislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset
antennit) ei saa käyttää 30 cm (12 tuumaa) lähempänä mitään INFOV.A.C.™-hoitoyksikön osaa, mukaan lukien valmistajan
määrittämät kaapelit. Muutoin seurauksena saattaa olla tämän laitteen suorituskyvyn heikkeneminen. Tarkemmin
sanottuna suositeltu vähimmäiserotusetäisyys tulee laskea lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä.
HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan lääkintälaitteita koskevan standardin IEC 60601-1-2:
2014 4. painoksen rajoitusten mukainen. Näiden rajojen ja testitasojen tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja
sähkömagneettisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään tyypillisessä lääketieteellisessä asennuksessa.
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Taulukko 206
Kannettavien radiotaajuisten laitteiden ja INFOV.A.C.™-hoitoyksikön välinen suositusetäisyys
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuushäiriöt
ovat hallinnassa. Asiakas tai INFOV.A.C.™-hoitoyksikön käyttäjä voi vähentää sähkömagneettisia häiriöitä sijoittamalla
kannettavat radiotaajuiset laitteet (lähettimet) ja hoitoyksikön seuraavassa suositellulla tavalla tiedonsiirtolaitteiden
enimmäislähtövirran mukaisesti.
Lähettimen määritetty
enimmäislähtövirta (W)

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)

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

150 kHz – 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz – 2,5 GHz
d = 2,3 √P

Jos lähettimen enimmäislähtövirtaa ei ole mainittu yllä, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida lähettimen
taajuuteen sovellettavan yhtälön mukaan, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäislähtöteho
watteina (W).
HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan suuremmalle taajuusalueelle määritettyä etäisyyttä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Pinnat, esineet ja henkilöt vaikuttavat
sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen absorboimalla ja heijastamalla sitä.

Mukana toimitettavat sähkövarusteet
Osan numero

Kuvaus

Valmistaja

Enimmäispituus

M6266106

Virtalähde

Astec Power tai ICC

3,05 m

M4268882

Virta-/liitäntäjohtosarja Yhdysvallat - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,03 m

M4268883

Virta-/liitäntäjohtosarja Australia - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268880

Virta-/liitäntäjohtosarja Iso-Britannia - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268881

Virta-/liitäntäjohtosarja EU - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

4103864

Virtajohto, INFOV.A.C.™, Kiina

Electri-Cord Mfg. Co.

2,51 m

4103847

Virtajohto, INFOV.A.C.™, Intia

Electri-Cord Mfg. Co.

2,54 m

4103887

Virtajohto, Brasilia

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

350084

Verkkovirtajohto, V.A.C.ULTA™

Erilaisia

2,0 m

350753

Verkkovirtajohto, V.A.C.ULTA™, Iso-Britannia

Erilaisia

2,0 m

360074

Verkkovirtajohto, V.A.C.VIA™, EU

Erilaisia

2,05 m

360076

Verkkovirtajohto, V.A.C.VIA™, Australia/Uusi-Seelanti

Erilaisia

2,05 m

414655

Virtajohtosarja - ACTIV.A.C.™, Japani

Erilaisia

0,91 m – 2,44 m
(mieluiten 1,0 m)

415568

KR-johtosarja

Consolidated Electronics

2,05 m

Muiden kuin näissä käyttöohjeissa tai viiteasiakirjoissa
mainittujen sähkökaapelien ja -lisävarusteiden käyttö
saattaa lisätä INFOV.A.C.™-laitteen aiheuttamia
sähkömagneettisia häiriöitä tai heikentää INFOV.A.C.™hoitoyksikön sähkömagneettista häiriönsietoa.
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Tekniset tiedot
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Luokka
Laite ei sovellu käytettäväksi tiloissa, joissa on tulenarkojen anesteettien ja ilman, hapen tai typpioksiduulin seoksia.
INFOV.A.C.™-hoitoyksikkö
Jatkuva toiminta
B‑tyypin laite
I‑luokan laite tai laitteessa on sisäinen virtalähde
Virtalähde
I‑luokan laite
Tavallinen laite
INFOV.A.C. -hoitoyksikkö
Mitat .................................................................................................................................................. 23 x 22 x 17,5 cm (9,05 x 8,6 x 6,8 tuumaa)
Paino....................................................................................................................................................................................................... 2,89 kg (6,37 lb)
Sähkötiedot (virtalähde)
Jännite .......................................................................................................................................................................................................100 – 240 VAC
Taajuus .............................................................................................................................................................................................................. 50 – 60 Hz
Teho .............................................................................................................................................................................................................................. 60 W
Säilytys- ja käyttöolosuhteet
Kuljetus- ja säilytyslämpötila.............................................................................................................................. -10 °C – +50 °C (14 °F – 122 °F)
Käyttölämpötila........................................................................................................................................................ +10 °C – +30 °C (50 °F – 86 °F)
Suhteellinen kosteus......................................................................................................................................................... 10 – 85 %, tiivistymätön
Ilmanpaine .................................................................................................................................................................................... 700 hPa – 1060 hPa
V.A.C.®-hoitojärjestelmän kertakäyttöiset osat ovat potilasta koskettavia osia standardin IEC 60601‑1 kolmannen
painoksen mukaisesti.
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Käytettyjen symbolien selitykset
Varoitus mahdollisesta järjestelmää, potilasta ja henkilökuntaa uhkaavasta
vaaratilanteesta.

Tärkeitä käyttöä koskevia tietoja

!

Varoitus: Lue mukana toimitetut asiakirjat

Kompastumisvaara

Käynnistyspainike. Painikkeeseen syttyy valo, kun laitteeseen on kytketty virta.

Irrota säiliö. Painikkeen valo vilkkuu, kun säiliö on täynnä ja se on vaihdettava.

Käytetty tuote on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa
hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Katso käyttöopas.

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella

Valmistaja

SN
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Sarjanumero

Suojaustaso

Pidettävä kuivana

Potilasta koskettava B-tyypin osa

Tuotenumero

Älä käytä kylvyn tai suihkun aikana

Lämpötilarajat

VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tätä laitetta
saa myydä tai vuokrata vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Yhteystiedot asiakkaille
Jos sinulla on tuotetta, varusteita tai huoltoa koskevia kysymyksiä tai haluat lisätietoja KCI:n
tuotteista ja palveluista, ota yhteyttä KCI:hin tai KCI:n valtuutettuun edustajaan. Voit myös soittaa
tai käydä www-sivuillamme:
Yhdysvalloissa soita numeroon 1‑800‑275‑4524 tai käy osoitteessa
www.acelity.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249, Yhdysvallat
Yhdysvaltojen ulkopuolella käy osoitteessa www.kci-medical.com

67

Valmistuttaja:
KCI USA, Inc.
12930 IH10 West
San Antonio, Texas 78249 USA
www.acelity.com

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