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FIGYELMEZTETÉS: A készülékhez fontos biztonsági tudnivalók
tartoznak
A V.A.C.® terápiás rendszer biztonsági tájékoztatója fontos javallatokat,
ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket, valamint egyéb
biztonsági tudnivalókat tartalmaz. Ezt a tájékoztatót mellékeltük a terápiás
egységhez, és megtalálható a V.A.C.® kötések dobozában is. A V.A.C.® terápia
alkalmazása előtt nézze át a V.A.C.® terápiás rendszer felhasználói kézikönyvét
és biztonsági tájékoztatóját. Ha kérdése van, vagy a tájékoztató hiányzik,
azonnal vegye fel a kapcsolatot a KCI helyi képviseletével.
A termékre vonatkozó további információkat a www.acelity.com (az USA-ban)
vagy a www.kci-medical.com (más országokban) oldalon talál.
Mint minden vényköteles orvostechnikai készülék esetében,
a termékre vonatkozó utasítások be nem tartása, vagy pedig a beállítások
a képzett klinikai ápoló kifejezett utasítása és/vagy felügyelete nélküli
módosítása vagy terápia utasítás/felügyelet nélkül történő kivitelezése
a készülék hibás működéséhez, illetve súlyos vagy halálos sérüléshez
vezethet. Orvosi kérdésekben, kérjük, konzultáljon orvossal.
Orvosi vészhelyzetben azonnal forduljon a helyi sürgősségi ellátóhoz.
FIGYELEM: Az Amerikai Egyesült Államok törvényei értelmében
ez a készülék kizárólag orvos számára vagy rendelvényére
értékesíthető vagy adható bérbe.

JÓTÁLLÁS ÉS A JOGORVOSLAT KORLÁTOZÁSA
A KCI EZENNEL ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST,
KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A JELEN KIADVÁNYBAN LEÍRT KCI TERMÉK(EK)
FORGALOMBA HOZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ
MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT. A KCI ÁLTAL
NYÚJTOTT MINDEN ÍRÁSOS JÓTÁLLÁST A JELEN KIADVÁNY TARTALMAZZA,
VAGY AZOK A TERMÉKHEZ VANNAK MELLÉKELVE. A KCI SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖZVETETT,
VÉLETLEN, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES KÁROSODÁSÉRT ÉS KÖLTSÉGÉRT,
IDEÉRTVE A SZEMÉLYI, ILLETVE TULAJDONI KÁROKAT IS, AMELYEK TELJES
EGÉSZÉBEN VAGY RÉSZBEN A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZNEK,
AMENNYIBEN A VONATKOZÓ TÖRVÉNY KIFEJEZETTEN NEM TILTJA A JÓTÁLLÁS
ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT. SEMMILYEN SZEMÉLY NEM JOGOSULT
A KCI VÁLLALATOT BÁRMILYEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA VAGY JÓTÁLLÁSRA
BÍRNI AZ ITT FOGLALTAKON KÍVÜL.
A KCI nyomtatott anyagaiban – ideértve a jelen dokumentumot is – található
leírások és műszaki jellemzők kizárólag a termék általános, a gyártás idejében
történő leírására szolgálnak, és nem képeznek semmilyen kifejezett jótállást,
kivéve a jelen kézikönyvben leírt korlátozott jótállásban foglaltakat. A jelen
dokumentumban található adatok bármikor megváltoztathatók. A frissítések
tekintetében forduljon a KCI-hez.
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Figyelmeztetések és fontos tudnivalók a felhasználók részére
A KCI termékek megfelelő működéséhez a KCI az alábbi feltételek meglétét
ajánlja. A feltételek be nem tartása érvénytelenít minden vonatkozó jótállást.
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

A terméket kizárólag a jelen kézikönyvben és a vonatkozó termékcímkéken
leírtaknak megfelelően használja.
A KCI vállalat által felhatalmazott, képzett személyzet szerelheti össze,
működtetheti, bővítheti, állíthatja be, módosíthatja, tarthatja műszakilag
karban, valamint javíthatja a készüléket. A felhatalmazott személyzet számára
a KCI kérés esetén biztosítja a javításhoz szükséges áramkördiagramokat,
a komponensek alkatrészeinek listáját stb.
A helyiség elektromos hálózatának meg kell felelnie a vonatkozó helyi
elektromos szabványoknak. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
a terméket földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ne használja a terméket, ha a tápkábele vagy csatlakozója megsérült. Ha ezek
a komponensek elhasználódtak vagy károsodtak, forduljon a KCI-hez.
A termék egyik nyílásába vagy vezetékébe se ejtsen vagy helyezzen
semmilyen tárgyat.
Ne csatlakoztassa a terméket vagy komponenseit a KCI által nem ajánlott
eszközökhöz.
A termékhez kizárólag V.A.C.® kötéseket és eldobható kiegészítőket használjon.
A terméket tartsa meleg felületektől távol.
Bár a termék elektromágneses kompatibilitás szempontjából megfelel
az IEC 60601‑1‑2 szabványnak, az elektromos készülékek kibocsáthatnak
zavaró jeleket. Interferencia gyanúja esetén különítse el a készüléket,
és forduljon a KCI vállalathoz.
Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön folyadék a termék egyik részére sem.
Az elektronikus kezelőszerveken maradt folyadék korróziót
okozhat, ami az elektronikus alkatrészek meghibásodásához
vezethet. A komponensek meghibásodása az egység
megjósolhatatlan működését okozhatja, ami a betegre
és a személyzetre nézve veszélyt jelenthet. Ha ez mégis
bekövetkezik, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból,
és tisztítsa meg nedvszívó törlővel. A tápfeszültség
visszakapcsolása előtt ellenőrizze, hogy nincs‑e nedvesség
a tápaljzatban vagy a tápcsatlakozón, illetve azok környékén.
Ha a termék nem működik megfelelően, forduljon a KCI-hez.
Ne használja a terméket fürdés/zuhanyozás közben, vagy olyan helyen,
ahol beleeshet vagy belerántható a kádba, zuhanyzóba vagy mosdóba.
Ne nyúljon a vízbe esett készülékhez. Azonnal húzza ki az egységet
a hálózati aljzatból, ha be van dugva. Válassza le az egységet a kötésről,
és forduljon a KCI vállalathoz.
Ne használja a terméket levegőt, oxigént vagy nitrogén-oxidot tartalmazó
gyúlékony altatószer-keverék jelenlétében, valamint oxigénben gazdag
környezetben.
Ne vigye a terméket MR-környezetbe. A termék használata MR-környezetben
nem biztonságos.
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Megjegyzés
A terméket a gyártó meghatározott feszültségi követelményeknek megfelelően állította be.
A feszültségértéket lásd a termék adatcímkéjén.

Bevezetés
A V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®, vákuumos zárás) terápia egy olyan rendszer, amely
szabályozott folyamatos vagy időszakos negatív nyomással (vákuummal) a másodlagos vagy
harmadlagos (késleltetett elsődleges) sebgyógyulást elősegítő környezetet alakít ki:
• a sebágy zárásra történő előkészítésével,
• az ödéma csökkentésével,
• a granulációs szövet kialakulásának és a perfúziónak az elősegítésével,
• a váladék és a fertőző anyagok eltávolításával.
Az INFOV.A.C.™ terápiás rendszer negatív nyomásos sebterápiát (Negative
Pressure Wound Therapy, NPWT) és terápiás, szabályozott, akut ellátást
(Therapeutic Regulated Acute Care, SENSAT.R.A.C.™) biztosít többféle krónikus
és akut sebtípusnál. Ez a fejlett sebgyógyító technológia a mikroprocesszorral
vezérelt terápiás egységekkel és az első osztályú műszaki támogatással
kiegészítve egyszerűen integrálható a klinikusok sebgyógyítási gyakorlatába,
és segít optimalizálni a betegellátást és a költségek kezelését.

Óvintézkedések a veszélyek ellen
Minden egyszer használatos cikket (minden vezetéket, a csatlakozókat,
a szorítókat, a használt tartályokat, a használt kötéseket stb.) az egészségügyi
hulladékokra vonatkozó helyi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítson.
A testnedvek vagy hulladékok kezelésekor tartsa be a szokásos óvintézkedéseket.
Minden összetevőt az intézményi irányelveknek, valamint a helyi és országos
szabályoknak megfelelően helyezzen a hulladékba.
Az INFOV.A.C.™ terápiás egységet és a tápegységet ártalmatlanításra juttassa
vissza a KCI vállalatnak az élettartamuk lejártakor.
A készülék árammal való ellátására és az akkumulátor
feltöltésére kizárólag az INFOV.A.C.™ terápiás egységhez
mellékelt tápegységet használja. Más tápegység használata
károsíthatja az INFOV.A.C.™ terápiás egységet.
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység akkumulátora a felhasználó által
nem javítható alkatrész. Az akkumulátor meghibásodásának
gyanúja esetén juttassa vissza a rendszert a KCI vállalatnak
szervizelésre.
A tápkábelek és a vezetékek botlásveszélyt jelenthetnek.
Ügyeljen arra, hogy a kábelek és vezetékek ne legyenek
azon a területen, ahol emberek járhatnak.
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Az INFOV.A.C.™ terápiás egység csatlakoztatása más készülékekhez
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység felszerelhető a kórházi ágy lábtámlájára,
a legtöbb kerekesszékre vagy egy infúziós állványra (lásd az Előkészítés
a használatra című részt). Szükség esetén stabil, vízszintes felületre
is helyezhető, ahol nincs útban. Ügyeljen arra, hogy az egység a sebnél
alacsonyabban legyen, és olyan helyen, ahol a kábelek és vezetékek nem
akadnak bele az elhaladó tárgyakba.
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység nem járóbeteg általi
hordozásra lett tervezve. A járóbetegek általi használatra
tervezett V.A.C.® terápiás egységekkel kapcsolatban
érdeklődjön az orvosánál és a KCI helyi képviseleténél.
Az INFOV.A.C.™ terápiás egységgel használható eszközök:
•
•
•

Memóriakártyák
Infravörös eszközök (csak bizonyos egységeken elérhető)
USB-eszközök
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INFOV.A.C.™ terápiás egység – A komponensek ismertetése

Főkapcsoló
gomb

Tartálykioldó
gomb

Érintőképernyős
felhasználói
felület

INFOV.A.C.™
500 ml‑es tartály

Infravörös (IR)
adatport
(Bizonyos
készülékeken
elérhető, csak klinikus
általi használatra)
USB-adatport
Csak klinikus
általi használatra

Memóriakártya nyílása
Csak klinikus általi
használatra
Ceruza
Adatcsatlakozó
fedele

Fogantyú
Az akkumulátor
töltésjelző lámpája

Rögzítőgomb

Rögzítőkar
Tápcsatlakozó

INFOV.A.C.™ tápegység
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Előkészítés a használathoz
Mielőtt előkészíti az INFOV.A.C.™ terápiás egységet a használathoz, vizsgálja meg
az egységet, hogy nem sérült vagy szennyeződött‑e. További tudnivalókért lásd
a jelen kézikönyv Karbantartás és tisztítás című részét.

Az akkumulátor feltöltése
Az INFOV.A.C.™ terápiás egységnek saját tápegysége és újratölthető akkumulátora van. Az akkumulátor
a felhasználó által nem hozzáférhető és nem javítható. A tápegység tápkábele kétrészes; az egyik
a váltakozó áramú fali aljzatba csatlakozik, a másik az INFOV.A.C.™ terápiás egységhez. A váltakozó
áramú tápkábel fali csatlakozója az adott ország követelményei szerint különböző lehet.
A készülék árammal való ellátására és az akkumulátor
feltöltésére kizárólag az INFOV.A.C.™ terápiás egységhez
mellékelt tápegységet használja. Más tápegység használata
károsíthatja az INFOV.A.C.™ terápiás egységet.
A terápiás egység hálózati tápellátásról való leválasztásához
húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból.
Ne akadályozza a csatlakozóhoz vagy a fali aljzathoz való
hozzáférést.
A tápkábelek és a vezetékek botlásveszélyt jelenthetnek.
Ügyeljen arra, hogy a kábelek és vezetékek ne legyenek
azon a területen, ahol emberek járhatnak.
1. Dugja be a váltakozó áramú tápkábelt a tápegységbe.
2. Dugja be a váltakozó áramú tápkábelt a váltakozó
áramú fali aljzatba.
3. Keresse meg a fehér nyilat az INFOV.A.C.™ tápegység
töltőkábel-csatlakozóján.
4. Dugja az INFOV.A.C.™ tápegység töltőkábel-csatlakozóját
az INFOV.A.C.™ terápiás egység hátoldalán levő
tápcsatlakozóba úgy, hogy a fehér nyíl felfelé nézzen.
Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül
négy órát vesz igénybe. A rendszer az
akkumulátor töltése közben is használható.
Az akkumulátor maximális élettartama
érdekében hagyja az egységet bedugva.
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Az akkumulátor töltésjelző lámpája
Ha az INFOV.A.C.™ tápegysége helyesen van csatlakoztatva az INFOV.A.C.™
terápiás egységhez, az akkumulátor töltésjelző lámpája az egység hátoldalán
sárgán világít az akkumulátor töltése közben. Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, az akkumulátor töltésjelző lámpája zölden fog világítani.
Az akkumulátor töltöttségi szintje az érintőképernyős felhasználói felület alsó
részén látható:
Teljesen feltöltve
Használatban
Alacsony akkumulátorfeszültség, mielőbb töltse fel az akkumulátort
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Az INFOV.A.C.™ terápiás egység felszerelése infúziós állványra
1. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőkar vízszintes
helyzetben legyen.

2. Tartsa az INFOV.A.C.™ terápiás egységet
a fogantyújánál, fogja meg a rögzítőgombot,
és húzza ki a rögzítőkart.

3. Helyezze a rögzítőt az infúziós állványra úgy, hogy az
állvány az INFOV.A.C.™ terápiás egység hátoldalán lévő
függőleges gumi vájatban legyen. A terápiás egységet
az állványra húzva hagyja a rögzítőt záródni.

4. Fordítsa el a rögzítőgombot a rögzítőkar zárásához.
A rögzítőgombon lévő lakat szimbólum a terápiás
egységen lévő nyílhoz igazodik, ha a mechanizmus
zárva van. A mechanizmus záródását egy hallható
kattanás is jelzi.
A rögzítőgomb a zárópozíción túl is
tekerhető az INFOV.A.C.™ terápiás egység
erősebb rögzítéséhez. Csak kézzel szorítsa
meg; ne alkalmazzon túl nagy erőt vagy
szerszámot.
7

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység felszerelése az ágy lábtámlájára
1. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőkar függőleges
helyzetben legyen.

2. Tartsa az INFOV.A.C.™ terápiás egységet a fogantyújánál,
fogja meg a rögzítőgombot, és húzza ki a rögzítőkart.

3. Helyezze a rögzítőt az ágytámlára. A terápiás egységet
az ágytámlára húzva hagyja a rögzítőt záródni.

4. Fordítsa el a rögzítőgombot a rögzítőkar zárásához.
A rögzítőgombon lévő lakat szimbólum a terápiás
egységen lévő nyílhoz igazodik, ha a mechanizmus
zárva van. A mechanizmus záródását egy hallható
kattanás is jelzi.
A rögzítőgomb a zárópozíción túl is
tekerhető az INFOV.A.C.™ terápiás egység
erősebb rögzítéséhez. Csak kézzel szorítsa
meg; ne alkalmazzon túl nagy erőt vagy
szerszámot.

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység leszerelése az infúziós állványról vagy az ágyról
1. Tartsa az INFOV.A.C.™ terápiás egységet a fogantyújánál fogva.
2. Fordított sorrendben végezze el felszerelési műveletet.
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Az 500 ml‑es és 1000 ml‑es tartályok felszerelése
1. Nyomja meg a Főkapcsoló gombot az INFOV.A.C.™ terápiás egység
bekapcsolásához.
2. Szerelje fel a tartályt:
• Csúsztassa a tartályt az INFOV.A.C.™ terápiás egység végébe az alább
látható módon.
• Nyomja a tartályt erősen a helyére. Egy hallható kattanás jelzi a tartály
helyes beszerelését.

3. Csatlakoztassa a tartály vezetékét a kötés vezetékéhez:
• Nyomja egymásba a csatlakozókat, és fordítsa el, hogy a zárópeckek
teljesen illeszkedjenek.

4. Az ábrán látható módon nyissa ki az összes vezetékszorítót.

Zárt leszorító

Nyitott leszorító
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Az 500 ml‑es és 1000 ml‑es tartályok cseréje

A tartály normál körülmények között és riasztás esetén
is cserélhető.
Normál körülmények között a Tartálykioldó gomb NEM
villog. Ha a tartályt normál körülmények között cseréli,
NE áramtalanítsa az INFOV.A.C.™ terápiás egységet.
Riasztás esetén a Tartálykioldó gomb villog. Megjelenik egy
riasztási képernyő, és a terápia leáll.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.

Be/Ki

1. A terápia leállításához nyomja meg a Terápia Be/Ki
gombot az érintőképernyős felhasználói felületen.

2. Az ábrán látható módon zárja az összes vezetékszorítót.

3. Válassza le a tartály vezetékét a kötés vezetékéről:
•
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Fordítsa el a csatlakozókat, hogy a rögzítőpeckek
teljesen szétváljanak, és húzza szét a csatlakozókat.

Az 500 ml‑es és 1000 ml‑es tartályok cseréje (folyt.)

4. Nyomja meg a Tartálykioldó gombot.
A tartály kioldódik, de a foglalatban
marad.

5. Emelje ki a tartályt a foglalatból.
6. A tartály hulladékkezelését az
intézményi protokolloknak és/vagy
helyi szabályozásoknak megfelelően
végezze.

FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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A 300 ml‑es ACTIV.A.C.™ tartály felszerelése
1. Szerelje fel a tartályt:
•

Nyomja a tartályt erősen a helyére az INFOV.A.C.™ terápiás egységbe az
alábbi ábrán látható módon.

2. Csatlakoztassa a tartály vezetékét a kötés vezetékéhez:
• Nyomja egymásba a csatlakozókat, és fordítsa el, hogy a zárópeckek
teljesen illeszkedjenek.

3. Az ábrán látható módon nyissa ki az összes vezetékleszorítót.

Zárt leszorító
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Nyitott leszorító

A 300 ml‑es ACTIV.A.C.™ tartály eltávolítása
A Tartálykioldó gomb megnyomásakor a 300 ml‑es
tartály NEM marad az INFOV.A.C.™ terápiás egységen levő
foglalatban. Amikor eltávolítja a 300 ml‑es tartályt az
INFOV.A.C.™ terápiás egységről, ügyeljen arra, hogy a tartályt
ERŐSEN fogja, mielőtt megnyomja a Tartálykioldó gombot.
1. Tartsa a tartályt erősen.
2. Nyomja meg a Tartálykioldó gombot.

Kezelési utasítások
A terápiás egység bekapcsolása előtt ügyeljen a következőkre:
• A V.A.C.® kötést a V.A.C.® kötéshez mellékelt Alkalmazási utasítások
szerint helyezze fel.
• Az INFOV.A.C.™ tartályt a jelen kézikönyv A tartályok felszerelése
című részében leírtak szerint szerelje fel.
• Az INFOV.A.C.™ terápiás egységet a jelen kézikönyv Előkészítés
a használathoz című részében leírtaknak megfelelően szerelje
fel az infúziós állványra vagy az ágy lábtámlájára.

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység be- és kikapcsolása
Bekapcsolás:
1. Csatlakoztassa az INFOV.A.C.™ terápiás egységet a tápegységhez a kézikönyv
Előkészítés a használathoz című részében leírtaknak megfelelően.
2. Tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot körülbelül két másodpercig az
INFOV.A.C.™ terápiás egység bekapcsolásához. A Főkapcsoló gomb világít,
és az érintőképernyős felhasználói felület aktiválódik.
Rövid időre megjelenik az INFOV.A.C.™ terápiás egység indítási
folyamata, majd egy figyelmeztető képernyő lesz látható.
Kikapcsolás:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot körülbelül két
másodpercig az INFOV.A.C.™ terápiás egység kikapcsolásához.
A Főkapcsoló gomb tíz másodpercig villog, majd az
INFOV.A.C.™ terápiás egység automatikusan leáll.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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Az érintőképernyő kezelése
Az egység elején lévő érintésérzékeny képernyő jeleníti meg a rendszer
műveleteivel és beállításaival kapcsolatos adatokat, és biztosít kezelőfelületet
a beállítások módosításához és a használathoz.
Az érintőképernyő használatát az alábbi oldalakon ismertetjük.
Az érintőképernyőt KIZÁRÓLAG ujjal vagy a mellékelt
ceruzával szabad működtetni (lásd az INFOV.A.C.™ terápiás
egység – A komponensek ismertetése című részt). Tollak
vagy mutatóeszközök használatával károsítja a képernyőt,
és az egység helytelen működését okozhatja.

Vezérlőképernyők

Betegmód

A vezérlőképernyők három szintje a Betegmód, a Klinikai mód és
a Korlátozott mód.

A klinikus a Betegmód kiválasztásával lehetővé teheti a beteg számára
a terápia egyes elemeinek irányítását. Ez a mód nem engedi, hogy a beteg
a terápia beállításait megnyissa vagy módosítsa.
A beteg aktiválhatja az Éjszakai módot és a képernyőzárat, megnyithatja
a Súgó képernyőit, és válaszolhat a riasztásokra.

Klinikai mód

A Klinikai mód képernyőin a klinikus megadhatja és módosíthatja a terápiás
beállításokat, megtekintheti a terápiás előzményeket, és megnyithatja
a Korlátozott módot (lásd alább).

Korlátozott mód (Kórtörténet)
A Korlátozott mód képernyőin a beteg elérheti a seb képeit, a képterület
trendgrafikonjait és az ellátó által megadott egyéb egészségügyi adatokat.
Ebben a módban a klinikus beállíthatja a szivárgási riasztás érzékenységét,
valamint exportálhatja a terápiás előzményeket és a kórtörténetet. A Korlátozott
módot biztonságos jelszórendszer védi az illetéktelen hozzáféréstől.
A biztonságos jelszót az egészségügyi szakember hozza létre, nem a KCI.
Új jelszó létrehozásakor a korábbi jelszóhoz kapcsolódó minden kórtörténet
törlődik. Minden adat automatikusan törlődik, amikor a terápiás egységet
visszaküldi a KCI-nek.
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A Betegmód vezérlőképernyői
Hang
szüneteltetésének
jelzője
visszaszámlálóval

Beteg kezdőképernyője
11 jan 2010
18:06

58:23

A V.A.C.® terápia
indítása vagy
leállítása

Éjszakai mód

Be/Ki

Akkumulátor
töltöttségi
szintjének jelzője

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Súgó gomb

Az Éjszakai
mód
aktiválása
Terápiás állapotsáv
és a kijelzőterület
Képernyőzár

Az ikon megjelenik a terápiás
állapotsávban és a kijelzőterületen,
ha egy betegbejegyzés aktív.

A dugóikon
akkor látható,
ha a készülék
fali aljzathoz
csatlakozik.

Üzemmód
jelzése, aktuális
dátum és idő

A világító zöld ív azt jelzi, hogy
a funkció aktív.

Az ikon forog,
amikor az INFOV.A.C.™
terápiás egység
negatív nyomást
fejt ki.
A nem világító ív azt jelzi,
hogy a funkció nem aktív.

A képernyő közös vezérlőgombjai
Nyomja meg a Súgó menü megnyitásához.
Nyomja meg a képernyőzár funkció aktiválásához, amellyel megelőzheti
a képernyő szándékolatlan módosítását. Használja ezt a funkciót az
érintőképernyő tisztításakor. A képernyőzár feloldásához nyomja meg az 1‑es,
majd a 2‑es gombot, amely megjelenik a képernyőn, ha a képernyőzár aktív.

Navigációs gombok
Kilép

Nyomja meg az aktuális képernyő
elhagyásához.

Mégse

Nyomja meg a folyamatban lévő
művelet leállításához.

Tovább

Nyomja meg a következő képernyőre
lépéshez.

Vissza

Nyomja meg az előző képernyőre
visszatéréshez.

OK

+

_

Nyomja meg a művelet
befejezésének
megerősítéséhez és
a következő képernyő
megjelenítéséhez.
Nyomja meg
a rendelkezésre álló
választási lehetőségek
áttekintéséhez. Nyomja
meg és tartsa lenyomva
a gyors lapozáshoz.
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Az Éjszakai mód funkció
Beteg kezdőképernyője
11 jan 2010
18:06

A Beteg kezdőképernyője Éjszakai mód funkciójával
csökkentheti a terápiás egység zavaró fényeit az éjszakai
terápiás használat alatt.
Éjszakai mód

Be/Ki

Éjszakai mód

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Nyomja meg az Éjszakai mód funkció
aktiválásához a Beteg kezdőképernyője
képernyőn. Megjelenik egy megerősítő
képernyő, majd az Éjszakai mód azonnal
aktiválódik.

Ha az Éjszakai mód funkció aktív,
a terápia a normális módon folytatódik.
Az érintőképernyős felhasználói felület
elsötétül, és a zöld Főkapcsoló gomb
elhalványul.
Az Éjszakai mód funkció riasztás esetén
kikapcsol.
Beteg kezdőképernyője
11 jan 2010
18:06

Ha megérinti az érintőképernyős
felhasználói felületet, miközben az
éjszakai mód aktív, a képernyő két perc
tétlenség után automatikusan elsötétül.

Kilép az
éjszakai módból

Be/Ki

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg
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Az Éjszakai módban a képernyő érintésre világítani kezd,
és megjelenik a Beteg kezdőképernyője képernyő.

Kilép az
éjszakai módból

Nyomja meg az Éjszakai mód funkció
kikapcsolásához.

A Betegmód Súgó menü képernyője
Súgó menü

Nyomja meg a Betegmód Súgó menü
képernyőjének megnyitásához
a Betegmód bármely képernyőjén,
ahol ez a gomb megjelenik.

Kilép

Kezelési
utasítások

Klinikai
mód

Nyelv

Névjegy

Kezelési
utasítások

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Névjegy

Klinikai
mód

Nyelv

Kilép

Nyomja meg a Kezelési utasítások
képernyő megnyitásához.
Nyomja meg az Névjegy képernyő
megnyitásához, amelyen az INFOV.A.C.™
terápiás egység szoftverének adatai láthatók.
Nyomja meg a Klinikai mód megnyitásához
(nyomja meg és tartsa lenyomva három
másodpercig).
Nyomja meg a Nyelv képernyő
megnyitásához és a megfelelő nyelv
kiválasztásához.
Nyomja meg a Beteg kezdőképernyője
képernyő ismételt megjelenítéséhez.

A Kezelési utasítások képernyő
Kezelési utasítások

Kilép

Működtetés

Tisztítás

Kezelési
utasítások
Riasztások

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A Kezelési utasítások képernyő segítséget nyújt az
INFOV.A.C.™ terápiás egység használatához.
Nyomja meg a Súgó menü képernyőn
az Kezelési utasítások képernyő
megnyitásához és a működtetésre,
a tisztításra és a riasztásokra vonatkozó
alapvető utasítások megtekintéséhez.
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A Klinikus üzemmód vezérlőképernyői
Üzemmód
jelzése, aktuális
dátum és idő

Klinikus kezdőképernyője
11 jan 2010
18:06

A V.A.C.®
terápia indítása
vagy leállítása
A Beállítások
képernyő
megnyitása
Akkumulátor
töltöttségi
szintjének jelzője
Súgó gomb
A dugóikon
akkor látható,
ha a készülék
fali aljzathoz
csatlakozik.

Be/Ki

Terápia

Beállítások

Éjszakai mód

A Terápia
képernyő
megnyitása
Az Éjszakai mód
aktiválása
Terápiás állapotsáv
és a kijelzőterület

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Képernyőzár

Az ikon megjelenik a terápiás
állapotsávban és a kijelzőterületen,
ha egy betegbejegyzés aktív.

A világító zöld ív azt jelzi, hogy
a funkció aktív.

Az ikon forog,
amikor az
INFOV.A.C.™
terápiás egység
negatív nyomást
fejt ki.

A nem világító ív azt jelzi,
hogy a funkció nem aktív.

A képernyő közös vezérlőgombjai
Nyomja meg a Klinikai mód Súgó menü képernyőjének megnyitásához.
Nyomja meg a képernyőzár funkció aktiválásához, amellyel megelőzheti
a képernyő szándékolatlan módosítását. Használja ezt a funkciót az
érintőképernyő tisztításakor. A képernyőzár feloldásához nyomja meg az 1‑es,
majd a 2‑es gombot, amely megjelenik a képernyőn, ha a képernyőzár aktív.

Visszatérés a Beteg kezdőképernyőjére
Nyomja meg a Súgó gombot.
Betegmód

OK
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Nyomja meg a Betegmód gombot a Súgó menü képernyőn.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a Beteg kezdőképernyője
képernyő ismét meg nem jelenik.

A Terápia indítása képernyő
Terápia indítása
Magas

Be/Ki

Kilép

Szivárgási sebesség
Napló
Zárási
hang

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia Be/Ki gombot
a Terápia indítása képernyő megnyitásához.
Zöld oszlopgrafikon jelzi, hogy az
INFOV.A.C.™ terápiás rendszer normálisan
működik.

Alacsony
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A terápia megkezdése előtt győződjön
meg arról, hogy új V.A.C.® kötést
helyeztek‑e fel, és hogy a terápia
beállításait az orvos utasításainak
megfelelően adták‑e meg.
Ezen a képernyőn a klinikus a SEAL CHECK™ funkcióval
ellenőrizheti a V.A.C.® kötés épségét, illetve a Napló eszközzel
feljegyezheti a tartály cseréjét vagy a kötéscserekor használt
habdarabok számát.

A SEAL CHECK™ funkció áttekintése
A SEAL CHECK™ funkció a negatív nyomású szivárgások megtalálására szolgál.
A SEAL CHECK™ funkció az alábbiakat foglalja magában:
•

A szivárgás sebességének változása szerint változó gyakoriságú hangjelzés.
A Zárási hang gombot megnyomva kapcsolhatja be és ki a hangjelzést.

•

Valós idejű grafikon, amely vizuálisan jelzi a szivárgás sebességét.

A SEAL CHECK™ funkció három módon érhető el:
•

A terápiát a Klinikus kezdőképernyője képernyőn elindítva, ezt az alábbi
oldalakon részletezzük.

•

A SEAL CHECK™ gombot megnyomva a Terápia képernyőn.

•

A SEAL CHECK™ gombot a Szivárgási riasztás képernyőn megnyomva,
miután az INFOV.A.C.™ terápiás egység lehetséges szivárgást észlel.

A betegek a SEAL CHECK™ funkciót csak a Szivárgási riasztás
képernyőn érhetik el, ha az INFOV.A.C.™ terápiás egység
lehetséges szivárgást észlel.
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A SEAL CHECK™ funkció használata (a terápia indításakor)
A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
Terápia indítása
Be/Ki
Kilép
nyomja meg a Terápia Be/Ki gombot
Szivárgási sebesség
a Terápia indítása képernyő megnyitásához.
Magas
Napló

A SEAL CHECK™ funkció
A Zárási hang be- és kikapcsolása

Zárási
hang

Az oszlopon látható vonal a zöld és
a narancssárga közti átmeneti pontot jelzi.

Alacsony
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A narancssárga oszlop jelentős szivárgást jelez.
A SEAL CHECK™ funkció hangjelzéssel és egy oszlopgrafikonnal segíti a szivárgás
megtalálását. A hangjelzés gyakorisága és az oszlopgrafikon magassága
a szivárgás sebességére utal. A hangjelzés lelassul és az oszlopgrafikon magassága
csökken, ha megtalálta és megszüntette a szivárgást.
A kötés leszívásának elején az oszlopgrafikon színe
narancssárgára vált, majd ismét zöld lesz, ha nincs
jelentős szivárgás.
A legtöbb szivárgás három, jól behatárolható helyen történik:
•

ahol a V.A.C.® fólia a bőrrel találkozik;

•

ahol a SENSAT.R.A.C.™ tappancs a V.A.C.® fóliához rögzül;

•

a vezetékcsatlakozásoknál.

Szivárgás keresése a SEAL CHECK™ funkció segítségével
1. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek csatlakozása
megfelelően zárt legyen.
2. Győződjön meg arról, hogy a tartály biztosan rögzül‑e a terápiás
egységhez. A tartály megfelelő felszerelése esetén a tartályt nem lehet
eltávolítani, ha finoman elhúzza az egységtől.
3. Terápia közben finoman nyomja le, és a kezét és ujjait lassan mozgassa
a fólia szélein és a SENSAT.R.A.C.™ tappancson. Ha megtalálta a szivárgást,
az oszlopgrafikon magassága és a hangjelzés gyakorisága csökken (ha
a Zárási hang be van kapcsolva).
4. Lásd a V.A.C.® kötésekhez mellékelt Alkalmazási utasítások című
dokumentumot a V.A.C.® fólia felesleges anyagának a szivárgás lezárására
való felhasználását illetően.

Kilép
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5. Ha végzett, nyomja meg a Kilép gombot a Klinikus kezdőképernyője
képernyőre való visszalépéshez.

A Napló eszköz áttekintése
A Napló eszköz a következők nyomon követésére használható:
•

a kötéscserekor használt habdarabok száma;

•

a tartálycserék.

A naplózott adatok megtekinthetők és exportálhatók a Terápiás előzmények
képernyőkön.

A Napló eszköz használata (a terápia indításakor)
Naplózni kívánt elem

Tartály

Kilép

Napló

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia Be/Ki, majd a Napló
gombot az Naplózni kívánt elem képernyő
megnyitásához.

Kötés

Kötés esetén ellenőrizze a betegkartonon
és a kötszeren lévő habdarabok számát.
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Tartály

Nyomja meg a tartálycsere időpontjának és
dátumának naplózásához.

Kötés

Nyomja meg a kötéscserekor használt
habdarabok számának naplózásához.

Kilép

Nyomja meg a Klinikus kezdőképernyője
képernyőre való visszalépéshez.

A Tartály kicserélve képernyő
Tartály kicserélve

Kilép

Tartály

A tartály cseréjének naplózásához
nyomja meg az OK gombot.

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia Be/Ki, a Napló,
majd a Tartály gombot a Tartály kicserélve
képernyő megnyitásához.

(Az aktuális dátum/idő használata)
Mégse

OK

OK

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Mégse

Nyomja meg a tartálycsere naplózásához
és az Naplózni kívánt elem képernyőre
való visszalépéshez. A rendszer rögzíti az
aktuális időt és dátumot.
Nyomja meg az Naplózni kívánt elem
képernyőre való visszalépéshez az elem
naplózása nélkül.
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A Habdarabok száma képernyő
Habdarabok száma

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia Be/Ki, majd a Napló,
végül a Kötés gombot a Habdarabok száma
képernyő megnyitásához.

Kötés

A habdarabok száma és az idő/dátum
naplózásához: OK.

+

2

_

6 Utolsó rögzítés:
01 jan 2010

Mégse

A megjelenített információ az utolsó
naplózott tételre vonatkozik.

OK

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

+

_

OK

Mégse

A + és - gombokkal válassza ki a jelenlegi
kötéscserekor használt habdarabok számát.
Nyomja meg a használt habdarabok
számának naplózásához és a Naplózni
kívánt elem képernyőre való visszatéréshez.
A rendszer rögzíti az aktuális időt és dátumot.
Nyomja meg a Naplózni kívánt elem
képernyőre való visszalépéshez az elem
naplózása nélkül.

Mindig jegyezze fel a felhasznált habdarabok számát
a kórlapon és a V.A.C.® fólián.
A naplózott adatok a Terápiás előzmények képernyőn
jelennek meg az alábbi módon:
nn/hhh/éé

Időpont

Esemény

11/Jan/10
11/Jan/10

15:54
15:55

Tartálycsere
Kötéscsere, 4

A „Kötéscsere” után álló szám a habdarabok fenti képernyőn feljegyzett száma.
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A Terápia képernyő
A Terápia képernyőn a klinikus módosíthatja a beállításokat, kiválaszthatja
a sebtípust, ellenőrizheti a szivárgást és megtekintheti a terápiás
előzményeket vagy a kórtörténetet.
Terápia

Kilép

Terápia

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia gombot a Terápia
képernyő megnyitásához.

Beállítási
segéd

Beállítások

Beállítások
Terápiás
előzmény

Seal CheckTM

Kórtörténet

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Beállítási
segéd

Seal CheckTM

Terápiás
előzmény

Kórtörténet

Nyomja meg a terápia manuális
beállításához.
Nyomja meg az előre megadott
terápiabeállítások beállítási segédjének
megnyitásához.
Nyomja meg, ha segítségre van szüksége
a szivárgások kereséséhez.
Nyomja meg a terápiás előzmények
megtekintéséhez vagy exportálásához.
Nyomja meg a kórtörténet
megtekintéséhez vagy exportálásához
a Hozzáférési kód megadása képernyőn.

A Beállítások képernyő (Manuális)
Beállítások

Kilép

Nyomás

Intenzitás

Folyamatos

Időszakos

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Beállítások

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Beállítások gombot a Beállítások
képernyő megnyitásához.

Nyomás

Nyomja meg a nyomás beállításainak
módosításához.

Intenzitás

Nyomja meg az intenzitás módosításához.

Folyamatos

Időszakos

Nyomja meg a Folyamatos és az Időszakos
terápia közötti váltáshoz.
Nyomja meg az Időszakos terápia
időértékeinek beállításához.
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A Nyomás képernyő
Nyomás

Kilép

Nyomás

+

125 mmHg

_

+
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

_

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, az OK, majd
a Beállítások, végül a Nyomás gombot
a Nyomás képernyő megnyitásához.
A + és - gombokkal állítsa be a kívánt
nyomást.

A nyomás 25 és 200 Hgmm között adható meg
25 Hgmm‑es lépésekben. Nyomja meg a Kilép gombot
a Megerősítés képernyőre lépéshez.
Az alapértelmezett beállítás: 125 Hgmm
(pontosság: +/- 10 Hgmm).

Az intenzitás szabályozása
A Klinikus kezdőképernyője képernyőn nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Beállítások gombot az Intenzitás gomb eléréséhez.
•

Az intenzitás ahhoz az időtartamhoz kapcsolódik, amely a terápia
megcélzott szintjének eléréséhez szükséges a terápia indítása után.

•

Minél alacsonyabb az intenzitás beállítása, annál hosszabb időbe telik
a terápia megcélzott szintjének elérése.

•

A KCI azt javasolja, hogy az új betegek a legalacsonyabb beállítással
kezdjék a terápiát, mivel ez lehetővé teszi a negatív nyomás lassabb
növelését a hab sebre helyezése után.

•

Az intenzitás igény szerint a kezelés teljes ideje alatt a legalacsonyabb
beállításon maradhat.

Nyomja meg a szint módosításához. A zöld ív a beállítás szerint változik.
Intenzitás

Alacsony

Intenzitás

Közepes

Intenzitás

Magas

Az alapértelmezett beállítás: Alacsony.
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Az Időszakos képernyő
Időszakos

Bekapcsolt
5

percig

Kilép

+
_

+
_

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn nyomja meg
a Terápia, majd az OK, a Beállítások, végül az Időszakos
gombot az Időszakos képernyő megnyitásához.

Kikapcsolt
2

percig

+

_

A + és - gombokkal módosítsa a kívánt beés kikapcsolási időket (percben megadva).

A be- és kikapcsolási időket 1 perctől 10 percig adhatja
meg 1 perces lépésközzel.

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Kilép

Nyomja meg a Kilép gombot a Megerősítés
képernyőre lépéshez.

Az Időszakos terápia időközeinek beállítása a következő
ciklusban lép érvénybe.
Az alapértelmezett beállítás: bekapcsolási idő = 5 perc,
kikapcsolási idő = 2 perc.

Beállítások megerősítése
Megerősítés
Sebtípus:
Nyomás:
Üzemmód:
Intenzitás:

Mégse
Krónikus fekély
125 mmHg
Intermittent 5/2
Alacsony

OK

Vissza
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Kilép

Nyomja meg a Kilép gombot, ha végzett
a Beállítások képernyőn, hogy továbblépjen
a Megerősítés képernyőre.

Ha a kívánt beállítások láthatók, nyomja meg az OK
gombot a Klinikus kezdőképernyője képernyőre lépéshez.
Ellenkező esetben nyomja meg a Vissza gombot
a helytelen beállítások módosításához.
Ha a beállításokat akkor módosítja,
amikor a V.A.C.® terápia ki van kapcsolva,
nyomja meg a Terápia Be/Ki gombot
a Klinikus kezdőképernyője képernyőn
a terápia indításához.
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Beállítási segéd
A Beállítási segéd segít a klinikusnak kiválasztani egy
előre beállított terápiás tartományt a seb típusának és
a kezelőorvos rendelésének megfelelően. A kiválasztott
tartományok a különböző sebtípusok gyakori beállításain
alapuló iránymutatások. A betegek egyéni állapota ezektől
eltérhet. Az egyes betegek beállításainak megerősítésével
kapcsolatban konzultáljon az orvossal.
Ha az orvos rendelése az előre beállított terápiás tartományon
kívül esik, válassza ki az Egyéb lehetőséget ebben a módban,
vagy használja a jelen kézikönyv Beállítások képernyő
(Manuális) című részében leírt manuális terápiabeállításokat.
A Sebtípus kiválasztása képernyő
Sebtípus kiválasztása

Krónikus fekély

Mégse

+
_

Vissza

Tovább
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Nyomás kiválasztása

Mégse

Az elérhető tartományon belül.

Vissza
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+

A + és - gombokkal tekintheti át
a rendelkezésre álló sebtípusokat.
Bármely képernyőn megnyomhatja
a Mégse gombot a visszavonáshoz és
a műveletből való kilépéshez.

Ha végzett a Sebtípus kiválasztása képernyőn, nyomja meg
a Tovább gombot a Nyomás kiválasztása képernyőre lépéshez.

+

_

Tovább
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

+

_

Mégse

A Nyomás kiválasztása képernyő

125 mmHg

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn nyomja meg
a Terápia, majd az OK, azután a Beállítási segéd, majd
az OK gombot a Sebtípus kiválasztása képernyő
megnyitásához.

_

A + és - gombokkal tekintheti át
a nyomásbeállításokat.

A nyomás választható értékei megfelelnek az előző
képernyőn kiválasztott sebtípusnak.

Az Üzemmód kiválasztása képernyő
Üzemmód kiválasztása

Mégse

+

Időszakos

Ha végzett a Nyomás kiválasztása képernyőn, nyomja
meg a Tovább gombot a Üzemmód kiválasztása
képernyőre lépéshez.

_

Vissza

Tovább
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

+

_

Tovább

A + és - gombokkal válassza ki a Folyamatos
vagy az Időszakos terápiát.
Ha végzett ezen a képernyőn, nyomja meg
a Tovább gombot.

Ha az Időszakos opció nem áll rendelkezésre a kiválasztott
sebtípusnál, az üzemmód nem változik.
Az Időszakos lehetőséget manuálisan beállíthatja
a Beállítások képernyőn, vagy nyomja meg a Vissza gombot,
és válassza ki az Egyéb sebtípust.
Az Időszakos képernyő
Időszakos
Bekapcsolt
5

percig

Mégse

+
_

+
_

Vissza

Ha az előző képernyőn az Időszakos terápiát választotta
ki, akkor ez a képernyő jelenik meg.

Kikapcsolt
2

percig

Tovább
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

+

_

A + és - gombokkal módosítsa a kívánt beés kikapcsolási időket (percben megadva).

A be- és kikapcsolási időket 1 perctől 10 percig adhatja
meg 1 perces lépésközzel.
Tovább

Ha végzett ezen a képernyőn, nyomja meg
a Tovább gombot.

Az alapbeállítás: bekapcsolási idő = 5 perc,
kikapcsolási idő = 2 perc.
A beállítások megerősítése
Megerősítés
Sebtípus:
Nyomás:
Üzemmód:
Intenzitás:

Mégse
Krónikus fekély
125 mmHg
Intermittent 5/2
Alacsony

OK

Vissza
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A beállítások kiválasztása után megjelenik a Megerősítés
képernyő.
Ha a kívánt beállítások láthatók, nyomja meg az OK
gombot a Terápia képernyőre lépéshez. Ellenkező
esetben nyomja meg a Vissza gombot a helytelen
beállítások módosításához.
A beállítások az OK gomb
megnyomásakor lépnek életbe.
A Beállítási segéd intenzitás értékének
alapértelmezett beállítása Alacsony.
Az Intenzitás csak a manuális
terápiabeállításoknál módosítható (lásd
a Beállítások képernyő (Manuális) című részt).
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A SEAL CHECK™ képernyő
Seal Check™
Magas

Kilép

Szivárgási sebesség

Zárási
hang

A SEAL CHECK™ képernyő vizuális- és hangjelzést
nyújt a SENSAT.R.A.C.™ rendszerben áramló levegő
sebességéről. A SEAL CHECK™ funkcióról további
információkat talál a SEAL CHECK™ funkció
áttekintése című részben.
Seal CheckTM

Alacsony
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, az OK, majd
a SEAL CHECK™ gombot a SEAL CHECK™
funkció képernyő megnyitásához.
Nyomja meg a Zárási hang gombot a zárási
hang be- vagy kikapcsolásához.

Zárási
hang

Ez az eszköz használható annak
biztosítására, hogy a kötésrendszer
megfelelően szigetelt legyen.

A Terápiás előzmények képernyő
Terápiás előzmények

+
_

Kilép

Dátum
Idő
18 dec 2009 07:41:20

Esemény
Low Intensity

18 dec 2009 07:41:20

125 mmHg, Intermittent 5

18 dec 2009 07:41:20

Terápia BE (Klinikai mód)

18 dec 2009 07:20:00

Terápia inaktív (Klinikai mód)

18 dec 2009 07:04:59

Egység be (Klinikai mód)

17 dec 2009 17:51:51

Egység ki (Klinikai mód)

A Terápiás előzmények képernyőn láthatók a terápia
adatai dátum, időpont és esemény oszlopokban.
A dátumok emelkedő sorrendben vannak, és az időpont
24 órás formátumban jelenik meg.
Terápiás
előzmény

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

+

_

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, az OK, majd
a Terápiás előzmények gombot a Terápiás
előzmények képernyő megnyitásához.
A + és - gombokkal léphet a lista további
elemeire.

Ha a seb előzményei rögzítve vannak, a Kórtörténet
képernyőn megtekintheti a sebgyógyulás folyamatát.
Kilép

Nyomja meg a Terápia képernyőre való
visszalépéshez.

A Kórtörténet képernyői
A Kórtörténet képernyőin a klinikus:
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•

Új hozzáférési kódot hozhat létre.

•

Törölheti az aktuális betegbejegyzést.

•

Új betegbejegyzést kezdhet.

•

Megtekintheti a betegbejegyzést.

•

Exportálhatja az előzményeket.

•

Megtekintheti a sebterület grafikonját.

•

Elemezheti a seb képeit.

A Hozzáférési kód megadása képernyő
Hozzáférési kód megadása

(Max. 4 szám)

****
Létrehoz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tör

0

Mégse

Kórtörténet

OK
OK
Létrehoz

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Mégse

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Kórtörténet gombot az Hozzáférési
kód megadása képernyő megnyitásához.
Nyomja meg a következő képernyőre lépéshez.
Nyomja meg új hozzáférési kód
létrehozásához.
Nyomja meg a Terápia képernyőre való
visszalépéshez.
Az ikon megjelenik a terápiás állapotsávban
és a kijelzőterületen, ha egy betegbejegyzés
aktív.

Biztonsági okokból:
•

Az INFOV.A.C.™ terápiás egységen egyszerre csak
egy betegbejegyzés lehet aktív. Új hozzáférési kód
megadásakor az aktuális hozzáférési kód felülíródik,
és a hozzá kapcsolódó minden kórtörténet törlődik.
Minden adat automatikusan törlődik, ha az egységet
visszaküldi a KCI vállalatnak.

Hozzáférési kód megadása

(Max. 4 szám)

****
Létrehoz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tör

0

•

Ha az aktuális hozzáférési kódot hibásan adja
meg, nem nyílik meg a Kórtörténet képernyő,
és automatikusan visszalép a Terápia képernyőre.

•

Ha tízszer hibás hozzáférési kódot ír be, a rendszer
zárolódik. Vegye fel a kapcsolatot a KCI helyi képviselőjével.

Mégse

Új hozzáférési kód létrehozásához:
Létrehoz

OK
OK

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

1. Nyomja meg a Létrehoz gombot.
2. Írja be a négy számjegyű hozzáférési
kódot a képernyőn látható
számgombokkal, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. Írja be ismét a négy számjegyű
hozzáférési kódot.

OK

4. Nyomja meg az OK gombot az új
hozzáférési kód beállításához, és lépjen
a Betegazonosító módosítása képernyőre.
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A Betegazonosító módosítása képernyő
Ha nem hoz létre saját azonosítót, akkor a rendszer a dátum és
az időpont alapján automatikusan létrehoz egy egyedi számot.
Betegazonosító módosítása

Kilép

(Használja a ceruzát a gombokon)

1. Ha kívánja, a billentyűzeten írjon be egy új
betegazonosítót.
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2. Nyomja meg az OK gombot, ha megadta
az új betegazonosítót, vagy készen áll
a Kórtörténet képernyőre lépésre.

OK

0 <-

.

OK

3. Nyomja meg a Kilép gombot
a Megerősítés képernyőre lépéshez.

Kilép

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Nyomja meg ezt a gombot szóköz beírásához.
Nyomja meg ezt a gombot
a visszaléptetéshez/törléshez.

<-

Ha nem végzett módosításokat,
az automatikusan létrehozott szám
lesz a betegazonosító.

A Kórtörténet képernyő
Kórtörténet

Kilép

Megtekintés

Kórtörténet
törlése

Exportálás

Grafikon
megtekintése

Riasztás
beállít.

Képműveletek

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Kórtörténet

Megtekintés

Nyomja meg a kórtörténet
megtekintéséhez és megjegyzések
hozzáadásához (max. 30 karakter).

Kórtörténet
törlése

Nyomja meg egy kórtörténet fájl törléséhez.

Exportálás

Nyomja meg a kórtörténet és a terápiás
előzmények exportálásához.

Grafikon
megtekintése

Nyomja meg a mért sebterület időbeli
változásának grafikus megjelenítéséhez.

Riasztás
beállít.

Képműveletek
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A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Kórtörténet gombot, majd adjon
meg vagy hozzon létre egy hozzáférési
kódot, és nyomja meg az OK gombot
a Kórtörténet képernyő megnyitásához.

Nyomja meg a szivárgási riasztás
beállításainak módosításához.
Nyomja meg a sebkép megtekintéséhez és
elemzéséhez.

Az Előzmények megtekintése képernyő
Kórtörténet

+
Megjegyzés

_

Kilép

Dátum
18 dec 2009

Idő
23:42:30

Esemény
Dsc_0002.jpg

18 dec 2009

23:12:00

Transferred Image

18 dec 2009

07:41:20

Area = 115.64 cm2

18 dec 2009

07:20:00

ID = P242311.phi

Megtekintés

A Kórtörténet képernyőn a klinikus és/vagy
az egészségügyi személyzet által beírt
rövid megjegyzések (max. 30 karakter)
láthatók. Új kórtörténet esetén ez
a képernyő üres.

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A Megjegyzés hozzáadása képernyő
Megjegyzés hozzáadása

Kilép

(Használja a ceruzát a gombokon)
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A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK, végül
a Kórtörténet gombot, majd adjon meg vagy
hozzon létre egy hozzáférési kódot, és nyomja
meg az OK, majd a Megtekintés gombot
a Kórtörténet képernyő megnyitásához.

Megjegyzés

0 <O
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L
,

.

Hozzáad

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK, végül
a Kórtörténet gombot, majd adjon meg
vagy hozzon létre egy hozzáférési kódot,
és nyomja meg az OK, majd a Megtekintés,
azután pedig az Hozzáadás gombot
a Kórtörténet képernyőn az Megjegyzés
hozzáadása képernyő megnyitásához.

A képernyő gombjaival írjon be egy megjegyzést (max.
30 karakter).
A beírt megjegyzése a gombok feletti
ablakban jelenik meg.
Hozzáad

Nyomja meg az új megjegyzés rögzítéséhez és
a Kórtörténet képernyőre való visszalépéshez.
Nyomja meg ezt a gombot szóköz beírásához.

<Kilép

Az Előzmények törlése képernyő
Kórtörténet
törlése

Kórtörténet törlése
Figyelem!
Az aktuális beteg kórtörténetének törlése: Törlés.
Törlésük után az adatok nem állíthatók vissza.
A törlési művelet mellőzése: Mégse.
Mégse

Törlés

Nyomja meg ezt a gombot
a visszaléptetéshez/törléshez.
Nyomja meg a Kórtörténet képernyőre való
visszalépéshez.
A Klinikus kezdőképernyője képernyőn nyomja
meg a Terápia, majd az OK, végül a Kórtörténet
gombot, majd adjon meg vagy hozzon
létre egy hozzáférési kódot, és nyomja meg
az OK, majd a Kórtörténet törlése gombot
a Kórtörténet törlése képernyő megnyitásához.
A törölt előzmények nem állíthatók vissza.

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Törlés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Törlés
gombot két másodpercig a kórtörténeti
bejegyzések törléséhez. A kórtörténeti
bejegyzések törlése után ismét megjelenik
a Terápia képernyő.
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Nyomja meg a Kórtörténet képernyőre való
visszalépéshez a kórtörténet törlése nélkül.

Mégse

Minden adat automatikusan törlődik, ha az egységet
visszaküldi a KCI vállalatnak.
A Kórelőzmény exportálása képernyő
Kórelőzmény exportálása

Kórelőzmény exportálása

Kilép

Kilép

Export
mem.kártyára

Export USB-re

Export USB-re

Export IR-re

Az adatok a kiosztott fájlnévvel lesznek exportálva.

Export
mem.kártyára

Az adatok a kiosztott fájlnévvel lesznek exportálva.

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Ha az egység rendelkezik
infravörös porttal

Ha az egység nem rendelkezik
infravörös porttal
A Klinikus kezdőképernyője képernyőn nyomja
meg a Terápia, majd az OK, végül a Kórtörténet
gombot, majd adjon meg vagy hozzon létre
egy hozzáférési kódot, és nyomja meg az OK,
majd az Exportálás gombot az Kórelőzmény
exportálása képernyő megnyitásához.

Exportálás

Az exportált kórtörténet mappáiban megtalálhatók
az aktuális beteg terápiás előzményei, kórtörténete és
minden sebképe.
Az képfájlok a felvétel készítésekor
létrehozott fájlnevekkel lesznek exportálva.
A fájlok memóriakártyára, USB-eszközre
vagy IR porton keresztül (ha az egységen
van ilyen) exportálhatók.
Export
mem.kártyára

Az Átvitel memóriakártyára képernyő
megnyitása.

Export USB-re

Az Átvitel USB‑re képernyő megnyitása.

Export IR-re

Az Infravörös átvitel képernyő megnyitása.

USB-adatport
Infravörös adatport (ha az egységen van)
Memóriakártya nyílása
A csatlakozókat kizárólag a klinikus
használhatja.
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Az Átvitel memóriakártyára képernyő
A memóriakártya-nyílást kizárólag arra
felhatalmazott klinikus használhatja.

1. Helyezze a memóriakártyát az INFOV.A.C.™ terápiás
egység memóriakártya-nyílásába. Egy hallható kattanás
jelzi, hogy a kártya megfelelően lett behelyezve.
Átvitel memóriakártyára

Export
mem.kártyára

Helyezze a memóriakártyát az InfoV.A.C.® terápiás egység
elején lévő nyílásba, majd nyomja meg a
Tovább gombot.

Mégse

Tovább

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Tovább

2. A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Kórtörténet gombot, majd adjon
meg vagy hozzon létre egy hozzáférési
kódot, és nyomja meg az OK,
majd az Exportálás, végül az Export
mem. kártyára gombot az Átvitel
memóriakártyára képernyő
megnyitásához.
3. Nyomja meg a Tovább gombot
a folytatáshoz.

A képernyőn látható folyamatjelző mutatja az átvitel állapotát.
OK

4. Ha az átvitel kész, a folytatáshoz
nyomja meg az OK gombot.

Ha megjelenik a Memóriakártya-átviteli hiba képernyő, amikor
a memóriakártyát behelyezi a memóriakártya-nyílásba,
akkor a fájlok átvitele nem sikerült.
Az átviteli hiba lehetséges okai:
•

A kártya nem megfelelően lett behelyezve.

•

A kártya formátuma nem megfelelő.

•

Nincs kép a rendszeren.
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Az Átvitel USB‑re képernyő
Az USB-portot kizárólag arra felhatalmazott
klinikus használhatja. Az USB-eszközöket
közvetlenül csatlakoztassa, és csak
tápellátással nem rendelkező USBadattároló eszközöket csatlakoztasson az
INFOV.A.C.™ terápiás egységhez. Váltakozó
áramról vagy akkumulátorról táplált
meghajtók, számítógépek, számítógépes
berendezések, egyéb eszközök vagy USB‑s
hosszabbítók nem csatlakoztathatók ehhez
a készülékhez.
1. Helyezze az USB-eszközt az INFOV.A.C.™ terápiás
egység USB-portjába.

Átvitel USB-re

Export USB-re

Illessze az USB-meghajtót az INFOV.A.C.

®

terápiás egység elején lévő USB-portba,
és nyomja meg a Tovább gombot.
Megjegyzés: csak a KCI által jóváhagyott eszközöket
csatlakoztasson az USB-portra.

Mégse

Tovább

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Tovább

2. A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Kórtörténet gombot, majd
adjon meg vagy hozzon létre egy
hozzáférési kódot, és nyomja meg az OK,
majd az Exportálás, végül az Export
USB‑re gombot az Átvitel USB‑re
képernyő megnyitásához.
3. Nyomja meg a Tovább gombot
a folytatáshoz.

A képernyőn látható folyamatjelző mutatja az átvitel
állapotát.
OK

4. Ha az átvitel kész, a folytatáshoz
nyomja meg az OK gombot.

Ha megjelenik az USB-átviteli hiba képernyő, amikor az
USB‑eszközt az USB-portba helyezi, akkor a fájlok átvitele
nem sikerült.
Az átviteli hiba lehetséges okai:
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•

Az USB-eszköz nincs megfelelően behelyezve.

•

Nem megfelelő típusú eszközt csatlakoztatott.

Az Infravörös átvitel képernyő
Az infravörös adatportot kizárólag arra
felhatalmazott klinikus használhatja.

Infravörös átvitel
Nyissa ki az InfoV.A.C.® terápiás egység
adatnyílását, helyezze az IR eszközt az IR
ablakkal szembe, majd nyomja meg: Tovább.

Mégse

Bizonyos egységeknél előfordulhat,
hogy nincs ilyen port. Az adatátvitel más
módjairól a Kórelőzmény exportálása című
részben olvashat.

Tovább

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

1.

Export IR-re

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK, végül
a Kórtörténet gombot, majd adjon meg
vagy hozzon létre egy hozzáférési
kódot, és nyomja meg az OK, majd
az Exportálás, végül az Export IR‑re
gombot az Infravörös átvitel képernyő
megnyitásához.

2. Nyissa ki az adatcsatlakozó fedelét, és helyezze az
infravörös eszközt az INFOV.A.C.™ terápiás egység elé.
3. Irányítsa az átvitelre szolgáló készülék infravörös
adatportját az INFOV.A.C.™ terápiás egység infravörös
adatportja felé.
4. Nyomja meg a Tovább gombot
a folytatáshoz.

Tovább

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység megkísérli
a kapcsolat létrehozását az átvitelre
szolgáló készülékkel; ha a kapcsolat
létrejött, megkezdődik az átvitel.
A képernyőn látható folyamatjelző mutatja az átvitel
állapotát.
OK

5. Ha az átvitel kész, a folytatáshoz
nyomja meg az OK gombot.

Ha megjelenik az IR átviteli hiba képernyő, az INFOV.A.C.™
terápiás egység nem érzékeli az infravörös eszközt, vagy az
eszköz nem kompatibilis. A fájlok átvitele nem sikerült.
Az átviteli hiba lehetséges okai:
•

Az infravörös eszköz nincs megfelelően elhelyezve az INFOV.A.C.™ terápiás
egység infravörös adatportja előtt.

•

Az infravörös átviteli eszköz infravörös portja nem aktív, vagy nincs
adatfogadási módra állítva.

•

Az infravörös eszköz lencséje sérült, vagy el van takarva.
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A Grafikon képernyő
Grafikon

Kilép

Mért képterület

Grafikon
megtekintése

Terület (cm2)

218.0
163.5
109.0
54.5
0.0

10
dec 2009

30
dec 2009

Idő (nap)
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Kórtörténet gombot, majd adjon
meg vagy hozzon létre egy hozzáférési
kódot, és nyomja meg az OK, majd a Grafikon
megtekintése gombot a Grafikon képernyő
megnyitásához.

A grafikon a képterületet időben ábrázolja.
A grafikon nem hozható létre,
ha a kórtörténeti fájlt törölték.
A grafikon nem hozható létre,
ha a képterület méréseit előzetesen nem
mentették a beteg naplójába. Legalább
két mérésre van szükség két különböző
napról a grafikon készítéséhez (képterület
az idő függvényében).

A Szivárgásriasztási küszöb képernyő
Szivárgásriasztási küszöb

Magas

A beállítás módosítása előtt konzultáljon
a terápiát felíró orvossal.

Mégse

+

Riasztás
beállít.

_

A Magas az alapértelmezett

OK
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

+

_

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK, végül
a Kórtörténet gombot, majd adjon meg
vagy hozzon létre egy hozzáférési kódot,
és nyomja meg az OK, majd az Riasztás
beáll. gombot a Szivárgásriasztási küszöb
képernyő megnyitásához.
A + és - gombokkal válassza ki a riasztás
módosításának szükséges mértékét.
A szivárgási riasztási küszöbértékének
alapértelmezett beállítása Magas (2 liter/
perc); ezen a képernyőn Alacsonyra
(1 liter/perc) állíthatja, ha szükséges.

OK
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Nyomja meg a riasztásbeállítás
módosításának megerősítéséhez.

A seb képének elemzése
A sebleképező funkció segít a kezelési folyamat dokumentálásában.
A seb területét és térfogatát kiszámító funkció nem ad
pontos mérést, és nem szolgál a sebek diagnosztizálására
és kezelésére.
A funkció használatához szükséges kiegészítő felszerelések:
•

SD/MMC-kártyát használó digitális fényképezőgép. A képek INFOV.A.C.™ terápiás
egységre való feltöltésére használható SD/MMC-kártya maximális mérete 2 GB.
Az egység nem tölti fel a képeket, ha 2 GB‑osnál nagyobb SD/MMC-kártyát
használ. Kérjük, a képek INFOV.A.C.™ terápiás egységre történő feltöltése előtt
ellenőrizze az SD/MMC-kártya méretét.
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység által fogadott képek maximális felbontása
2,2 megapixel. Ha nagyobb felbontású fényképezőgépet használ, a kép
felbontását 2,2 megapixelre vagy kisebbre kell állítania a fényképezőgépben.
További információért lásd a fényképezőgép felhasználói kézikönyvét.

•

SD/MMC-kártya.

•

DieaLine
Does Not
Print csomagolásában
Kalibráló referencianégyzet. Ezt
V.A.C.®
kötés
Pink line indicates removable adhesive label.
lévő vonalzón találja. Az INFOV.A.C.™ terápiás egységnek erre
a referencianégyzetre van szüksége a sebmérések kalibrálásához.

Kalibrálónégyzet
L

•

W

D

L

W

D

Ceruza. Ez az adatcsatlakozó fedele mögött található (lásd az INFOV.A.C.™
terápiás egység – A komponensek ismertetése című részt). Erre
a körvonalrajzoláshoz lesz szükség.

A sebképelemező funkció optimális működéséhez a következők ajánlottak:
•

A steril kalibrációs referencianégyzetet minden kép készítésekor a seb
azonos helyére kell tenni.

•

Minden képet közvetlenül a seb felett készítsen.

•

A seb és a kalibrációs referencianégyzet a lehető legjobban töltse ki a képet.

•

A képet jó fényviszonyok között kell készíteni.

•

A képeket közvetlenül a fényképezőgépből vegye, ne számítógépről töltse
át a kártyára.
A dátumot és időt feltüntető fényképezőgép használata
megkönnyíti a képek nyomon követését.
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Hibaelhárítási javaslatok:
• Adathordozó képtárolási kapacitása: Legyen a lehető legkevesebb
kép az adathordozón, amikor feltölti azokat az INFOV.A.C.™ terápiás
egységre. Ajánlott a meglévő képeket az adathordozóról (SD/MMC-kártya
vagy USB-memória) feltölteni a számítógépre, mielőtt új fényképeket
készít a sebről az adathordozóra. Ha túl sok kép van az adathordozón,
előfordulhat a „DSP Not Initialized” (DSP nincs inicializálva) hibajelzés,
amely miatt az egység lefagy, és nem tölthetők fel a képek.
• „DSP Not Initialized” (DSP nincs inicializálva) hiba: Ez problémát
jelez a kép feltöltésekor, és megakadályozza, hogy az egység képeket
töltsön fel az INFOV.A.C.™ terápiás egységre. Ha ezt a hibajelzést kapja,
lépjen vissza az előző képernyőre, és indítsa újra az egységet ki- és
bekapcsolással. Ha nem tud visszalépni az előző képernyőre, indítsa újra
az egységet ki- és bekapcsolással. Ezután továbbléphet a képfeltöltő
képernyőre a kézikönyvben leírtak szerint (lásd A Képműveletek
képernyő című részt).
• A képernyő lefagy képfeltöltés közben: Ez problémát jelez a kép
INFOV.A.C.™ terápiás egységre való feltöltésekor. Ha ezt a hibajelzést
kapja, indítsa újra az egységet ki- és bekapcsolással. Ezután továbbléphet
a képfeltöltő képernyőre a kézikönyvben leírtak szerint (lásd
A Képműveletek képernyő című részt).
• Képek törlése az egységről: A digitális képek nem törölhetők egyenként
az INFOV.A.C.™ terápiás egységről. Ha a belső memória megtelt, és további
képeket kell feltöltenie, törölnie kell a kórtörténetet. Ehhez törölje a bejegyzést,
és hozzon létre új kórtörténetet. A törlés előtt ajánlott exportálni
a kórtörténeti bejegyzést és menteni a képeket. A kórtörténeti bejegyzés
megtekintésével, törlésével, exportálásával és létrehozásával kapcsolatban
lásd a jelen kézikönyv A Kórtörténet képernyői című részét.
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A Képműveletek képernyő
Képműveletek

Kilép

Képműveletek

Válassza ki a képeket tartalmazó eszközt
VAC
memória

USB
adat-tároló

Memóriakártya

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, majd az OK,
végül a Kórtörténet gombot, majd adjon
meg vagy hozzon létre egy hozzáférési
kódot, és nyomja meg a OK, majd az
Képműveletek gombot az Képműveletek
képernyő megnyitásához.

Memóriakártya

Nyomja meg egy kép kiválasztásához és
megtekintéséhez az SD/MMC-kártyáról.

USB

Nyomja meg egy kép kiválasztásához és
megtekintéséhez az USB-eszközről.

VAC
memória

Nyomja meg egy kép kiválasztásához és
megtekintéséhez az INFOV.A.C.™ terápiás
egység belső memóriájából.
A képek kis késéssel nyílnak meg a belső
memóriából vagy a memóriakártyáról.
A megfelelő gomb zöld szegélye jelzi,
hogy a művelet folyamatban van.

Amikor az INFOV.A.C.™ terápiás egység készen áll, megjelenik
a Fájl kiválasztása képernyő.
Ha egy új betegbejegyzéshez az INFOV.A.C.™ memóriát
választotta ki, nincs rendelkezésre álló kép, és a kép
miniatűrje fekete lesz.
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A Fájl kiválasztása képernyő
Fájl kiválasztása

9 / 10

+

Kilép

A Fájl kiválasztása képernyő jobb felső sarkában látható
a megtekinthető képek száma és az éppen megjelenített
kép száma (pl. 9/10).

Kiválasztás

_

+

_

A + és - gombokkal válassza ki a következő
vagy az előző képet.

filename.jpg
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Kiválasztás

Nyomja meg a Kiválasztás gombot,
ha a kívánt kép megjelent.
A memóriakártyáról vagy USB-eszközről
megnyitott képek automatikusan
letöltésre kerülnek az INFOV.A.C.™
terápiás egység belső memóriájába.
Nyomja meg a sebterület körberajzolásának
megkezdéséhez.
Nyomja meg a körvonalon belüli sebterület
kiszámításához.
Nyomja meg a sebtérfogat kiszámításának
megkezdéséhez.
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A képreferencia kalibrálása
Kilép

Rajzolja körbe a referencianégyzetet a képen a képterületés a térfogatmérések skálájának megadásához.
Minden képernyő alján utasítások
jelennek meg, amelyek végigvezetik
a folyamaton a felhasználót.
Kizárólag a mellékelt ceruzát használja
a referencianégyzet körberajzolására.

A kalibrációs négyzet kijelöléséhez
nyomja meg a kijelölt gombot.

Nyomja meg a referencia kalibrálásának
megkezdéséhez.

Érintse meg a referencianégyzet minden sarkát. A referencianégyzet utolsó
sarkának megérintésekor a sarokpontokat egy kiemelt vonal köti össze.
1.

2.

3.

4.

Fontos, hogy a sarkokat vagy az óramutató járásával
megegyező, vagy azzal ellentétes irányban válassza ki.
A helytelen sorrend kalibrálási hibát okoz.
Szükség esetén nyomja meg a referencia kalibrálásának
újrakezdéséhez.

A sebterület körberajzolása
Ezután rajzolja körbe a sebterületet. Nyomja meg a bal oldalon látható gombot
a sebterület körberajzolásának megkezdéséhez. Megjelenik a Képterület
kiválasztása képernyő.
Képterület kiválasztása
mélységhez

Kilép

1. képterület

Válassza ki a kijelölni kívánt képterületet.

1. képterület

3. képterület

2. képterület

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység csak
az 1. képterület területét és mélységét
tárolja a betegnaplóban. A betegnapló
adatai alapján készül a grafikon.

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

2. képterület

3. képterület

Nyomja meg az 1. képterület gombot
a sebterület teljes körvonalának
megrajzolásához. Az 1. képterület minden
körvonala és eredménye sárga színben
jelenik meg.

Nyomja meg a 2. képterület gombot egy
másik terület körberajzolásához a seben
belül. A 2. képterület minden körvonala és
eredménye kék színben jelenik meg.

Nyomja meg a 3. képterület gombot egy további terület körberajzolására.
A 3. képterület minden körvonala és eredménye rózsaszínben jelenik meg.
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Egy képterület kiválasztásakor a kép teljes képernyős
méretben jelenik meg.
A ceruzával rajzolja körbe a kívánt területet.
•

A kezdőpontnál megjelenik egy sárga négyzet. A körvonal akkor kész,
ha a sárga vonal visszatér a kezdőpontba.

Hiba javításához érintse a ceruzát a kezdőpont négyzetéhez.
Ezzel visszalép az előző képernyőre, ahol kiválaszthatja
a terület újrarajzolását.
Ha a sebterület körvonala kész, ismét megjelennek a gombok.
Szükség esetén nyomja meg ismét a Sebterület körberajzolása gombot
további területek körberajzolásához.

A seb területének kiszámítása
Terület = 24.67 cm2

Kilép

Nyomja meg a jobbra látható gombot
a kijelölt körvonalon belüli sebterület
kiszámításához.
Az eredmények a mért terület körvonalának megfelelő
színben jelennek meg.

A kijelölt terület(ek) kiszámításához
nyomja meg a kijelölt gombot.
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A seb térfogatának kiszámítása
A Képterület kiválasztása mélységhez képernyő
A seb térfogata a korábban körberajzolt területek és
Képterület kiválasztása
Kilép
a mért mélység alapján számítható ki.
mélységhez
Válassza ki azt a képterületet,
amelynek ki kívánja számítani a térfogatát.

Nyomja meg a bal oldalon látható
gombot a sebtérfogat kiszámításának
megkezdéséhez. Megjelenik a Képterület
kiválasztása mélységhez képernyő.

1. képterület

3. képterület

2. képterület

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

1. képterület

Nyomja meg az 1. képterület mélységének
megadásához.
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység csak
az 1. képterület területét és mélységét
tárolja a betegnaplóban. A betegnapló
adatai alapján készül a grafikon.

Képterület mélységének megadása

1.23456
cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tör

.

0

2. képterület

Nyomja meg a 2. képterület mélységének megadásához.

3. képterület

Nyomja meg a 3. képterület mélységének megadásához.

Kilép

A képernyőn látható gombokkal adja meg a kép mélységét.
OK

Nyomja meg az OK gombot, ha megadta
a kép mélységét.

OK

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Terület = 24.67 cm2 Hangerő = 87.37 cm3

Kilép

A kép területe és térfogata a képernyő bal oldalán
jelenik meg.
Kilép

Nyomja meg a Kilép gombot a Kórtörténet
képernyőre való visszatéréshez.
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A klinikus beállításai
Beállítások

Beállítások

Kilép

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Beállítások gombot
a Beállítások képernyő megnyitásához.

Fényerő

Ezen a Beállítások képernyőn a klinikus
a következőket teheti:

Régióbeállítások

Idő/dátum

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

•

Beállíthatja a pontos időt és az aktuális dátumot.

•

Megadhatja a régióbeállításokat.

•

Beállíthatja az érintőképernyős felhasználói felület
fényerősségét. A gomb alján lévő zöld ív a fényerősség
szintjét jelzi:
Fényerő

Alacsony

Fényerő

Közepes

Fényerő

Magas
Az alapértelmezett beállítás: Közepes
Nyomja meg a Klinikus kezdőképernyője
képernyőre való visszalépéshez.

Kilép

Az idő és dátum módosítása
Idő/dátum beállítása

Kilép

Év

Hónap

Nap

Óra(24)

Perc

2009

dec

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Time/Date

--

++

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Kilép
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A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Beállítások, majd a Idő/dátum
gombot a Idő/dátum beállítása képernyő
megnyitásához.
Nyomja meg a pontos helyi idő és az
aktuális dátum beállításához. A gombokat
lenyomva tartva gyorsan átpörgetheti
a választható értékeket.
Nyomja meg a Beállítások képernyőre való
visszatéréshez.

A nyomás mértékegységének és a dátum formátumának módosítása
Régióbeállítások
NN HHH ÉÉÉÉ

Dátumformátum

Kilép
cm

mmHg

Mértékegység

Nyomásegység

1234.5

Számformátum

Nyelv

A Klinikus kezdőképernyője
képernyőn nyomja meg a Beállítások,
majd a Régióbeállítások gombot
a képernyő megnyitásához.

Régióbeállítások

Nyomja meg a Hgmm (higanymilliméter)
és a kPa (kilopascal) közötti váltáshoz.

Nyomásegység

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység két
mértékegységet használ, amelyek
közül a Hgmm (higanymilliméter)
az alapértelmezett. Ha kPa‑t
(kilopascal) kíván használni, nyomja
meg a Nyomásegység gombot
a Hgmm-ről kPa‑ra váltáshoz.
Nyomja meg a tizedesjegyek
megjelenítésének módosításához.

Számformátum

Mértékegység

Nyelv

Dátumformátum

Nyomja meg a cm (centiméter) vagy az in
(hüvelyk) kiválasztásához.
Nyomja meg a képernyők nyelvének
módosításához.
Nyomja meg a NN/HHH/ÉÉÉÉ (naphónap‑év) és a HHH/NN/ÉÉÉÉ (hónapnap‑év) formátumok közti váltáshoz.

Az alapértelmezett beállítások: Hgmm,
NN/HHH/ÉÉÉÉ, cm és English (angol).

Kilép

Nyomja meg a Kilép gombot a Beállítások
képernyőre való visszatéréshez.
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Figyelmeztetések és riasztások
FIGYELEM! Fontos tudnivalók a figyelmeztetésekkel és riasztásokkal kapcsolatban
Alacsony prioritású riasztás/figyelmeztetés jelenik meg az
érintőképernyőn, ha az INFOV.A.C.™ terápiás egység a beteg vagy az ápoló
figyelmét igénylő állapotot észlel.
A figyelmeztetéseket egyszeres hangjelzés kíséri.
Közepes prioritású riasztás jelenik meg az érintőképernyős felhasználói
felületen, ha az INFOV.A.C.™ terápiás egység a beteg vagy az ápoló azonnali
figyelmét igénylő állapotot észlel annak biztosítására, hogy az előírt
terápia megvalósulhasson.
A riasztásokat ismétlődő hangjelzés kíséri.
Ha a riasztást kiváltó ok nem oldható meg, vegye fel
a kapcsolatot a KCI vállalattal.
Hangszünet

Nyomja meg a Hangszünet gombot, hogy a hangjelzést két percre szüneteltesse.
Nyomja meg a Súgó gombot a figyelmeztetésekkel és riasztásokkal
kapcsolatos további tudnivalókért.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
Ez minden riasztási állapotra vonatkozik, ha a terápia
megszakad.
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Az akkumulátor merülésével kapcsolatos figyelmeztetés
Alacsony prioritású figyelmeztetés – ez a figyelmeztető képernyő azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége
még körülbelül két órányi működésre elegendő. Ezt a figyelmeztetést egyszeres hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Alacsony töltöttség
figyelm.

A figyelmeztetés okának megszüntetéséhez:

Az akkumulátor töltöttsége alacsony, tölteni kell.
Hangszünet

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben a
Hangszünet gomb megnyomásával némítható.

1. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás
egységet a fali aljzathoz az INFOV.A.C.™ tápegységgel.
A tápcsatlakozó felett sárga fény jelzi, hogy az egység
töltődik. További tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv
Az akkumulátor feltöltése című részét.

Visszaállítás

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Visszaállítás

2. Nyomja meg a Visszaállítás gombot
ezen a képernyőn a Kezdőképernyő
képernyőre való visszatéréshez.
A V.A.C.® terápia folytatódik.

Az akkumulátor kritikus mértékű lemerülésével kapcsolatos riasztás
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége még
körülbelül 30 percnyi működésre elegendő. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Kritikus töltöttség
Az akkumulátor töltöttsége kritikus; azonnal töltse fel.

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával
némítható.

A riasztás okának megszüntetéséhez:
Hangszünet
További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Visszaállítás

1. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás
egységet a fali aljzathoz az INFOV.A.C.™ tápegységgel.
A tápcsatlakozó felett sárga fény jelzi, hogy az egység
töltődik. További tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv
Az akkumulátor feltöltése című részét.
Visszaállítás

Be/Ki

2. Nyomja meg a Visszaállítás gombot
ezen a képernyőn a Kezdőképernyő
képernyőre való visszatéréshez.
3. Ellenőrizze, hogy a Terápia Be/Ki
gombon világít‑e a zöld ív, azaz a terápia
be van‑e kapcsolva. Ha nincs, nyomja
meg a Terápia Be/Ki gombot a terápia
újraindításához.

A V.A.C.® terápia folytatódik, ha azonban a riasztást egy
percen belül nem szünteti meg, a terápia megszakad.
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Megtelt a tartály|Terápia megszakítva
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály megtelt és ki kell
cserélni. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Megtelt a tartály
Terápia megszakítva
Cserélje ki a tartályt, majd nyomja meg: Visszaállítás.
FIGYELEM: Cserélje a V.A.C.® kötést
más kötésre, ha a kezelés 2 óránál
tovább szünetel.
Hangszünet

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben a
Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

A riasztás okának megszüntetéséhez:
1. A tartály oldalán lévő beosztás alapján állapítsa meg,
hogy megtelt‑e a tartály (lásd alább).

Visszaállítás

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Visszaállítás

Visszaállítás

2. Ha a tartály nem telt meg, nyomja meg
a Visszaállítás gombot.
3. Ha a tartály megtelt, cserélje ki
a tartályt, és nyomja meg a Visszaállítás
gombot a Kezdőképernyő képernyőre
való visszatéréshez.
További tudnivalókért lásd a jelen
kézikönyv A tartály cseréje című részét.

Be/Ki

4. Indítsa újra a terápiát a Terápia
Be/Ki gomb megnyomásával
a Kezdőképernyő képernyőn.

Fokbeosztások

500 ml‑es tartály

1000 ml‑es tartály

FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje a V.A.C.®
kötést más kötésre, ha a kezelés két óránál tovább szünetel.
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A tartály nem csatlakozik riasztás
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály nincs rendesen
behelyezve és/vagy megfelelően rögzítve. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
A tartály nem
csatlakozik

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

Hangszünet

Ellenőrizze, hogy a tartály a helyén van-e

A riasztás okának megszüntetéséhez:
Hangszünet

Visszaállítás

1. Távolítsa el a tartályt a Tartálykioldó
gomb megnyomásával.

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

2. Vizsgálja meg a tartályt és az INFOV.A.C.™ terápiás
egységet, hogy nem található‑e idegen tárgy vagy
szennyeződés a tartály és a terápiás egység illeszkedő
felületein.
3. Ellenőrizze mindkét tömítés meglétét. Ha a tömítések
hiányoznak vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot
a KCI vállalattal.
Tömítések
4. Helyezze vissza a tartályt az INFOV.A.C.™ terápiás
egységre, ügyelve arra, hogy a tartály tökéletesen
a helyén és rögzítve legyen. Hallható kattanás jelzi,
hogy a tartály megfelelően lett beszerelve.

Visszaállítás

Be/Ki

5. Nyomja meg a Visszaállítás gombot
ezen a képernyőn a Kezdőképernyő
képernyőre való visszatéréshez.
6. Indítsa újra a terápiát a Terápia Be/Ki
gomb megnyomásával.

7. Ha ez a riasztás újra megjelenik, ismételje meg az
1–6. lépéseket egy új tartállyal.
Ha a riasztást kiváltó ok nem oldható meg,
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása
szerint cserélje a V.A.C.® kötést más
kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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Szivárgási riasztás
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a készülék jelentős negatív
nyomású szivárgást észlel. Ha ezt a riasztást három percen belül nem szünteti meg, a terápia megszakad.
Ezt a riasztást egyszeres hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Szivárgási riasztás
További információk: „?” vagy SEAL CHECK™ gomb

A riasztás okának megszüntetéséhez:

SEAL CHECKTM

Hangszünet

Visszaállítás

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

1. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek
csatlakozása megfelelően zárt legyen.
2. Biztosítsa a tartály tökéletes csatlakozását. (Lásd
A tartály nem csatlakozik riasztás című részt.)
3. Nyomja meg a SEAL CHECK™ gombot a SEAL CHECK™
funkció használatához, amely segít megtalálni
a kötés szivárgását. Lásd a jelen kézikönyv Szivárgás
keresése a SEAL CHECK™ segítségével című
részét a SEAL CHECK™ funkció használatára és
a szivárgások elhárítására vonatkozó tudnivalókért.

A SEAL CHECK™ funkciót a beteg kizárólag a Szivárgási
riasztás képernyőn keresztül érheti el.
4. Lásd A kötés felhelyezésére vonatkozó utasítások című dokumentumot,
amelyet a V.A.C.® kötésekhez mellékeltek, és a V.A.C.® fólia felesleges anyagának
a szivárgás lezárására való felhasználásáról tartalmaz információkat.

Visszaállítás

Be/Ki

5. A szivárgás elhárítása után nyomja meg a Visszaállítás gombot ezen
a képernyőn a Kezdőképernyő képernyőre való visszatéréshez.
6. Ellenőrizze, hogy a Terápia Be/Ki gombon világít‑e a zöld ív, azaz a terápia
be van‑e kapcsolva. Ha nincs, nyomja meg a Terápia Be/Ki gombot
a terápia újraindításához.
Ha ezt a riasztást három percen belül nem szünteti meg,
megjelenik a Szivárgási riasztás|Terápia megszakítva
riasztás, és a terápia megszakad.
A terápia újraindításának műveletét lásd a Szivárgási
riasztás|Terápia megszakítva című részben.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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Szivárgási riasztás|Terápia megszakítva
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a készülék által észlelt
negatív nyomású szivárgás nem lett elhárítva, és a terápia megszakadt. Ezt a riasztást ismétlődő
hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Szivárgási riasztás
Terápia megszakítva
FIGYELEM: Cserélje a V.A.C.® kötést
más kötésre, ha a kezelés 2 óránál
tovább szünetel.
Hangszünet

Visszaállítás

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

A riasztás okának megszüntetéséhez:
Visszaállítás

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Be/Ki

1. Nyomja meg a Visszaállítás gombot
ezen a képernyőn a Kezdőképernyő
képernyőre való visszatéréshez.
2. Indítsa újra a terápiát a Terápia Be/Ki
gomb megnyomásával.

Ha a szivárgást nem szüntették meg, nyissa meg
a SEAL CHECK™ eszközt a további hibaelhárításhoz:
Be/Ki

A Klinikai mód képernyőről a Terápia Be/Ki
gombbal megnyithatja a SEAL CHECK™
képernyőjét a Terápia indítása képernyőn.
vagy

Seal CheckTM

A Klinikus kezdőképernyője képernyőn
nyomja meg a Terápia, az OK, majd
a SEAL CHECK™ gombot a SEAL CHECK™
funkció megnyitásához.

A SEAL CHECK™ funkciót a beteg kizárólag a Szivárgási riasztás
képernyőn keresztül érheti el.
Ha a szivárgás kiváltó okát három percen belül nem szüntetik
meg, a riasztási képernyő ismét megjelenik, és a terápia
megszakad.
Ha a riasztást kiváltó ok nem oldható meg, vegye fel
a kapcsolatot a KCI vállalattal.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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Elzáródási figyelmeztetés
Alacsony prioritású riasztás – ez a figyelmeztető képernyő akkor jelenik meg, ha az INFOV.A.C.™ terápiás
egység lehetséges elzáródást észlelt. Ezt a figyelmeztetést egyszeres hangjelzés kíséri.
A figyelmeztetés okának megszüntetéséhez:
Elzáródási figyelm.

1. Biztosítsa, hogy a kötés és a tartály vezetékén lévő
leszorítók nyitva legyenek.

A rendszer potenciális elzáródást észlelt.
Visszaállítás

2. Biztosítsa, hogy a vezetékek ne legyenek megtörve,
összenyomva vagy bármilyen módon elzárva.

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

3. Ha az elzáródási figyelmeztetés az 1. és 2. lépés
végrehajtása után is látható, helyezze a terápiás
egységet és a vezetéket a seb helyével egy szintre
vagy alacsonyabbra. Ha az egység alacsonyabbra
helyezésére a figyelmeztetés eltűnik, folytathatja
a normál használatot.

Visszaállítás

4. Nyomja meg a Visszaállítás gombot
ezen a képernyőn a Kezdőképernyő
képernyőre való visszatéréshez.
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység ez alatt
a figyelmeztetés alatt megkísérli a terápia
folytatását.
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Elzáródási riasztás|Terápia megszakítva
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha az INFOV.A.C.™ terápiás
egység elzáródást állapított meg. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Elzáródási riasztás
Terápia megszakítva
Lehet, hogy az egység üzemel, de a terápia leállt.
FIGYELEM: Cserélje a V.A.C.® kötést
más kötésre, ha a kezelés 2 óránál
tovább szünetel.
Hangszünet

Visszaállítás

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

A riasztás okának megszüntetéséhez:
1. Biztosítsa, hogy a kötés és a tartály vezetékén lévő
leszorítók nyitva legyenek.
2. Biztosítsa, hogy a vezetékek ne legyenek megtörve,
összenyomva vagy bármilyen módon elzárva.
3. Ha az Elzáródási riasztás Terápia megszakítva az 1.
és 2. lépés végrehajtása után is látható, helyezze
a terápiás egységet és a vezetéket a seb helyével
egy szintre vagy alacsonyabbra. Ha az egység
alacsonyabbra helyezésére a figyelmeztetés eltűnik,
folytathatja a normál használatot.

Visszaállítás

4. Nyomja meg a Visszaállítás gombot ezen a képernyőn
a Kezdőképernyő képernyőre való visszatéréshez.

FIGYELMEZTETÉS: A terápiás egység bekapcsolva marad,
a negatív nyomás a sebnél azonban a terápiás érték alatt van.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
Ha a riasztást kiváltó ok nem oldható meg, vegye fel
a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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Alacsony nyomás figyelmeztetés
Alacsony prioritású figyelmeztetés – ez a figyelmeztető képernyő akkor jelenik meg, ha az
INFOV.A.C.™ terápiás egység nem érte el a kiválasztott terápia beállított nyomásértékét.
Ezt a figyelmeztetést egyszeres hangjelzés kíséri.
A figyelmeztetés okának megszüntetéséhez:
Alacsony nyomás figyelm.
A mért sebnyomás nem éri el
a beállított értéket.
Visszaállítás

1. Biztosítsa, hogy a kötés és a tartály vezetékén lévő
leszorítók nyitva legyenek.
2. Biztosítsa, hogy a vezetékek ne legyenek megtörve,
összenyomva vagy bármilyen módon elzárva.

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

3. Ha az alacsony nyomás figyelmeztetés az 1. és 2. lépés
végrehajtása után is látható, helyezze a terápiás
egységet és a vezetéket a seb helyével egy szintre
vagy alacsonyabbra. Ha az egység alacsonyabbra
helyezésére a figyelmeztetés eltűnik, folytathatja
a normál használatot.
4. Nyomja meg a Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő
képernyőre visszatéréshez.
A V.A.C.® terápia folytatódik, de a kiválasztottnál
alacsonyabb nyomással.
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Alacsony nyomás riasztás|Terápia megszakítva
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha az INFOV.A.C.™ terápiás
egység nem érte el a kiválasztott terápia beállított nyomásértékét, és a negatív nyomás a sebnél
a terápiás érték alatt van. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
Alacsony nyomás riasztás
Terápia megszakítva
FIGYELEM: Lehet, hogy az egység üzemel, de
a terápia leállt. További információ: „?” gomb
Hangszünet

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Visszaállítás

Hangszünet

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával
két percre némítható.

A riasztás okának megszüntetéséhez:
1. Biztosítsa, hogy a kötés és a tartály vezetékén lévő
leszorítók nyitva legyenek.
2. Biztosítsa, hogy a vezetékek ne legyenek megtörve,
összenyomva vagy bármilyen módon elzárva.
3. Ha az Alacsony nyomás riasztás|Terápia megszakítva
az 1. és 2. lépés végrehajtása után is látható, a terápiás
egységet és a vezetéket a seb helyével egy szintre vagy
alacsonyabbra helyezve megszüntetheti a riasztást. Ha az
egység alacsonyabbra helyezésére a figyelmeztetés
eltűnik, folytathatja a normál használatot.

Visszaállítás

4. Nyomja meg a Visszaállítás gombot
ezen a képernyőn a Kezdőképernyő
képernyőre való visszatéréshez.

FIGYELMEZTETÉS: A terápiás egység bekapcsolva marad,
azonban a negatív nyomás a sebnél a terápiás érték alatt
lehet, ami hátrányosan befolyásolhatja a terápiás előnyöket.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
Ha a riasztást kiváltó ok nem oldható meg, vegye fel
a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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Terápia inaktív riasztás
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a V.A.C.® terápia tizenöt
percre leállt (miközben az egység áram alatt volt), pedig az érintőképernyőt nem érintették meg.
Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Terápia inaktív
Nyomja meg: Visszaállítás, majd terápia újraindítása
Hangszünet

A riasztás okának megszüntetéséhez:

Visszaállítás

Visszaállítás

További információ: „?” gomb

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Be/Ki

1. Nyomja meg a Visszaállítás gombot
ezen a képernyőn a Kezdőképernyő
képernyőre való visszatéréshez.
2. Indítsa újra a terápiát a Terápia Be/Ki
gomb megnyomásával.
3. Ha nem kíván V.A.C.® terápiát végezni,
kapcsolja ki az INFOV.A.C.™ terápiás
egységet az előlapján található
Főkapcsoló gombbal.

FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.

Rendszerhiba|Terápia megszakítva
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha műszaki hiba lép fel az
INFOV.A.C.™ terápiás egységben. A rendszerhiba típusa többféle lehet. A sárga riasztási mezőben
megjelenik egy szám, amely a műszaki hiba diagnosztikai kódját jelenti. Ezt a riasztást ismétlődő
hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Rendszerhiba
Terápia megszakítva
Hibakód: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Azonnal küldje vissza a készüléket a KCI-nek
FIGYELEM: Cserélje a V.A.C.® kötést
más kötésre, ha a kezelés 2 óránál
tovább szünetel.

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

A riasztás okának megszüntetéséhez:
1. Jegyezze fel a hiba számát.

Visszaállítás
További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

2. Kapcsolja ki az egységet az előlapján
lévő Főkapcsoló gombbal.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot
a KCI vállalattal.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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Szervizidőzítő lejárt figyelmeztetés
Alacsony prioritású figyelmeztetés – ez a figyelmeztető képernyő akkor jelenik meg, ha az INFOV.A.C.™
terápiás egység elérte a szervizelési időt. A szervizelési idő lejárta után ez a figyelmeztetés az egység
minden bekapcsolásakor megjelenik. Ha a hátralevő napok száma eléri a nullát, ez a figyelmeztetés
időnként terápia közben is megjelenik.
A figyelmeztetés okának megszüntetéséhez:

Szervizidőzítő lejárt

1. Kérjen új szervizidőzítő-kódot a KCI helyi képviseletétől.
Forduljon a KCI-hez
Hátralévő napok (0)
Kód
megadása

Kód
megadása

Folytatás

2. Nyomja meg a Kód megadása gombot
a KCI vállalattól kapott kód beírásához.

Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Belső hőmérséklet riasztás
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha az INFOV.A.C.™ terápiás
egység belső hőmérséklete elérte a felső határértéket. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
A riasztás okának megszüntetéséhez:
Belső hőmérséklet

1. Vigye az INFOV.A.C.™ terápiás egységet hűvösebb helyre.

A terápiás egység belső hőmérséklete túllépte
a megengedett értéket. Helyezze az
egységet hűvösebb helyre.
Hangszünet

Visszaállítás

2. Nyomja meg a Visszaállítás gombot ezen a képernyőn
a Kezdőképernyő képernyőre való visszatéréshez.

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

A terápia folytatódik, miközben ez a riasztás aktív. A képernyő
öt perc elteltével kikapcsol, de érintésre világít. Az akkumulátor
töltése leáll.
Ha a riasztást kiváltó ok nem oldható meg, vegye fel
a kapcsolatot a KCI vállalattal.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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Nyomáseltérés|Terápia megszakítva
Közepes prioritású riasztás – ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a sebnyomás a rendszer
határértékénél magasabb. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.
Hangszünet

Nyomáseltérés
Terápia megszakítva
A sebnyomás eltért a rendszerértékektől.
Terápia leállítva.

Forduljon a KCI-hez

Ez a riasztás a hibaelhárítás közben
a Hangszünet gomb megnyomásával két
percre némítható.

A riasztás okának megszüntetéséhez:

Hangszünet

FIGYELEM

További információ: „?” gomb
Intermittent 5/2
Terápia BE
125 mmHg

Kapcsolja ki az egységet az előlapján lévő
Főkapcsoló gombbal.

Ha a riasztást kiváltó ok nem oldható meg, vegye fel
a kapcsolatot a KCI vállalattal.
FIGYELMEZTETÉS: A klinikus utasítása szerint cserélje
a V.A.C.® kötést más kötésre, ha a terápia megszakadt,
vagy két óránál tovább szünetelt.
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Karbantartás és tisztítás
Általános óvintézkedések
Az alábbiak az INFOV.A.C.™ terápiás egységhez a KCI által ajánlott napi és heti tisztítási és
fertőtlenítési műveletek.
Mindig tartsa be az általános óvintézkedéseket.
Az általános óvintézkedésekkel csökkentheti a mikroorganizmusok
átvitelének kockázatát az ismert és ismeretlen fertőzésforrásokból. Ezeket
az óvintézkedéseket minden betegnél alkalmazhatja, függetlenül azok
diagnózisától vagy feltételezett fertőzöttségi állapotától, és mindenképpen
alkalmazni kell, ha várhatóan vérrel vagy bármilyen testnedvvel érintkezik.
Ez vonatkozik minden váladékra (kivéve az izzadságot), függetlenül attól, hogy
látható‑e vér vagy sem, a sérült bőrre (azaz a nyílt sebekre) és a nyálkahártyákra.

Hulladékkezelés
Minden egyszer használatos cikket (minden vezetéket, a csatlakozókat, a szorítókat,
a használt tartályokat, a használt kötéseket stb.) az egészségügyi hulladékokra
vonatkozó helyi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítson. Ha nem megfelelően
kezeli a hulladékot, ezzel megsérti a vonatkozó törvényi szabályozást.

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység tisztítása
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység tisztítása és fertőtlenítése az összes kemény
burkolatú komponens letörlését jelenti. Kövesse az intézménye egyéb
kemény burkolatú elektromos orvosi készülékek tisztítására és fertőtlenítésére
vonatkozó előírásait. Az INFOV.A.C.™ terápiás egységet meg kell tisztítani és
fertőtleníteni kell:
•

Ha a beteg általi használat során szennyeződött.

•

Legalább hetente.

•

Mielőtt másik beteg használatba veszi.
Ügyeljen arra, hogy az INFOV.A.C.™ terápiás egység ki
legyen kapcsolva, és ne legyen váltakozó áramú hálózathoz
csatlakoztatva, amikor Ön bármilyen tisztítófolyadékot használ.

A KCI az alábbiakat ajánlja a KCI V.A.C.® terápiás készülékek tisztításához és
fertőtlenítéséhez:
•

A fertőzés veszélye, valamint a vérrel és a testnedvekkel való érintkezés
elkerülése érdekében használjon személyi védőfelszerelést, például orvosi
védőkesztyűt.

•

A fertőtlenítés előtt tisztítsa meg a terápiás egységet minden szerves
anyagtól (látható szennyeződéstől vagy testváladékoktól).

•

Használjon kórházi minősítésű tisztító- és fertőtlenítőszereket.
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•

Ne merítse a terápiás egységet folyadékokba, és ne áztassa azokban,
nehogy az egység elektronikája károsodjon.

•

Ne használjon alkohol alapú oldatokat az érintőképernyő szélei körül vagy
a tömítés és az áramkapcsolók közelében, mivel az alkohol alapú oldatok
könnyen felszívódhatnak a képernyőbe, és a készülék meghibásodását
okozhatják.

Az érintőképernyő tisztítása
1. Nyomja meg a Képernyőzár gombot a Kezdőképernyő képernyőn (lásd az
A Betegmód vezérlőképernyői című részt) a képernyőzár aktiválásához.
A lakatikon zárt állapotra vált, és megjelenik a Képernyőzár képernyő.
2. Puha, nem karcoló törlővel finoman tisztítsa meg az érintőképernyőt.
Ne használjon semmilyen folyadékot az érintőképernyő
tisztításához.
Ne alkalmazzon túl nagy erőt az érintőképernyő
tisztításához. Ha túl erősen megnyomja, azzal károsíthatja
az érintőképernyőt.
3. Az érintőképernyő zárolásának feloldásához nyomja meg az 1‑es gombot
majd a 2‑es gombot a Képernyőzár képernyőn, hogy visszalépjen
a Kezdőképernyő képernyőre.
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Elektromágneses kompatibilitás (EMC)
Az alábbiak irányelvek és a gyártó elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos
nyilatkozatai az INFOV.A.C.™ terápiás egységgel kapcsolatban.
•

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység elektromágneses kompatibilitás
tekintetében speciális óvintézkedéseket igényel, valamint telepítésének és
üzembe helyezésének a következő oldalakon található, EMC‑re vonatkozó
információknak megfelelően kell történnie.
Ezt a készüléket csak egészségügyi szakemberek használhatják.
Mint minden elektromos orvosi berendezés, ez a készülék is
RF zavarokat okozhat, vagy megzavarhatja a közelben lévő
berendezések működését. Szükség lehet kockázatcsökkentő
intézkedések megtételére, úgymint az INFOV.A.C.™ terápiás
egység elfordítására vagy áthelyezésére, illetve a helyiség
árnyékolására.
Ezen készülék kibocsátási jellemzői megfelelnek az ipari
területeken és kórházakban való használat feltételeinek
(CISPR 11 A osztály). Lakókörnyezetben használva
(ahol a CISPR 11 B osztály a jellemző elvárás) nem biztos,
hogy a készülék rádiófrekvenciás kommunikációs
szolgáltatásokkal szembeni védelme megfelelő.

•

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések, az
RF azonosító-beolvasók (RFID-olvasók), az elektronikus figyelőrendszerek
(lopásgátló eszközök) és a fémdetektorok befolyásolhatják az INFOV.A.C.™
terápiás egység működését. Kérjük, kövesse a 204. és 206. táblázatban
található irányelveket és ajánlásokat.

•

Más orvosi készülékek és rendszerek elektromágneses hullámokat
bocsáthatnak ki, és így zavarhatják az INFOV.A.C.™ terápiás egység működését.
Óvatosan kell eljárni, amennyiben az INFOV.A.C.™ terápiás egységet más
készülékek közelében vagy rájuk helyezve használják. Ha más eszközöket
érintő közeli használat vagy egymásra helyezés szükséges, először meg kell
vizsgálni, hogy az INFOV.A.C.™ terápiás egység megfelelően működik-e abban
a konfigurációban, amelyben a készüléket használni fogják.

•

Az ebben a kézikönyvben felsorolt vagy hivatkozott elektromos kábelek,
külső tápegységek és tartozékok bizonyítottan megfelelnek a következő
táblázatokban megadott vizsgálati követelményeknek. Ügyeljen rá, hogy
az INFOV.A.C.™ terápiás egység használata csak a gyártó által ajánlott
kábelekkel, tápegységekkel, illetve tartozékokkal történjen. Ha harmadik
fél szolgáltató kínál az INFOV.A.C.™ terápiás egységgel történő használatra
kábeleket, külső tápegységeket és elektromos tartozékokat, amelyek
ebben a kézikönyvben nincsenek felsorolva vagy hivatkozva, a harmadik fél
szolgáltató felelőssége a következő táblázatokban lévő szabványoknak és
vizsgálatoknak való megfelelés megállapítása.

•

A jelen kézikönyvben vagy hivatkozott dokumentumokban nem szereplő
elektromos kábelek és tartozékok használata az INFOV.A.C.™ terápiás egység
elektromágneses kibocsátásának fokozódásához vagy az INFOV.A.C.™
terápiás egység csökkent elektromágneses zavartűréséhez vezethet.
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201. táblázat
Útmutató és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses kibocsátás
Az INFOV.A.C.™ terápiás egységet az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték.
A vevőnek vagy a végfelhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy az INFOV.A.C.™ terápiás egységet ilyen környezetben
használják.
Kibocsátási teszt

Megfelelőség

Elektromágneses környezet - útmutató

RF kibocsátások - CISPR 11
(Sugárzott és vezetett)

1. csoport

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység csak a belső működéséhez
használ rádiófrekvenciás energiát. Így a RF kibocsátásai nagyon
alacsonyak, és nem valószínű, hogy zavarják a közelben lévő
elektromos berendezéseket.

RF kibocsátások - CISPR 11
(Sugárzott és vezetett)

A osztály

Harmonikus kibocsátások
IEC 61000‑3‑2

A osztály

Az INFOV.A.C.™ terápiás egység minden létesítményben
használható, kivéve a lakóházakat, valamint a lakossági célokat
szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű, nyilvános
hálózatra közvetlenül csatlakozó létesítményeket.

Feszültségingadozások /
Villogáskibocsátások
IEC 61000‑3‑3

Megfelel

202. táblázat
Útmutató és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartűrés
Az INFOV.A.C.™ terápiás egységet az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték.
A vevőnek vagy a végfelhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy az egységet csak ilyen környezetben használják.
Zavartűrési teszt

EN / IEC 60601
vizsgálati szint

Megfelelőségi szint

Javasolt elektromágneses
környezet

Elektrosztatikus
kisülések (ESD)

±6 kV érintkező

±8 kV érintkező

±8 kV levegő

±15 kV levegő

A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy
kerámialapnak kell lennie. Ha a padlóburkolat műanyag, a relatív páratartalomnak
legalább 30%-nak kell lennie.

Elektromos gyors
tranziens / lökés

±2 kV hálózati áramellátó vezetékek esetén

IEC 61000‑4‑4

±1 kV bemeneti / kimeneti vezetékek esetén

±2 kV hálózati áramellátó
vezetékek esetén
100 kHz ismétlési frekvencia

Túlfeszültség

±1 kV differenciál mód
(vezeték-vezeték)
±2 kV közös mód
(vezeték-föld)

±1 kV differenciál mód
(vezeték-vezeték)
±2 kV közös mód
(vezeték-föld)

A tápellátásnak kereskedelmi
vagy kórházi környezetre jellemző
minőségűnek kell lennie.

<5% Ut (>95%-os
esés az Ut értékben)
0,5 ciklus időtartamára

Feszültségesések:
0%-os esés az Ut értékben 1
cikluson át
70%-os esés az Ut értékben
25 cikluson át 50 Hz-nél vagy
30 cikluson át 60 Hz-nél

A termék rendelkezik belső
akkumulátorral.

IEC 61000‑4‑2

IEC 61000‑4‑5
Feszültségesés,
rövid kimaradások
és feszültségingadozások a bemenő
hálózati feszültségben
IEC 61000‑4‑11

40% Ut (60%-os esés
az Ut értékben) 5 ciklus
időtartamára
70% Ut (30%-os esés az
Ut értékben) 25 ciklus
időtartamára
<5% Ut (>95%-os
esés az Ut értékben)
5 másodpercre

Hálózati
frekvenciájú
(50/60 Hz)
mágneses mező

3 A/m

A tápellátásnak kereskedelmi
vagy kórházi környezetre jellemző
minőségűnek kell lennie.

±1 kV bemeneti / kimeneti
vezetékek esetén
100 kHz ismétlési frekvencia

Egy fázis: 0°-nál
Feszültségkimaradások:
0%-os esés az Ut értékben
250 cikluson át 50 Hz-nél
vagy 300 cikluson
át 60 Hz-nél
30 A/m

Ha az INFOV.A.C.™ terápiás egység
felhasználójának a hálózati feszültség
kimaradása esetén is szüksége van
a készülék folyamatos működésére,
ajánlott az egységet szünetmentes
tápegységről vagy akkumulátorról
üzemeltetni.

A hálózati frekvenciás mágneses térnek
átlagos kereskedelmi vagy kórházi
környezetben lévő átlagos helyiségre
jellemző szintűnek kell lennie..

IEC 61000‑4‑8
MEGJEGYZÉS: Az Ut a vizsgálati szint alkalmazása előtti váltóáramú hálózati feszültség.
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204. táblázat
Útmutató és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartűrés
Az INFOV.A.C.™ terápiás egységet az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték.
A vevőnek vagy a végfelhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy az egységet ilyen környezetben használják.
Zavartűrési
teszt

EN / IEC 60601
vizsgálati szint

Megfelelőségi
szint

Elektromágneses környezet –
útmutató
Hordozható és mobil rádiófrekvenciás
kommunikációs készülékeket nem
szabad az INFOV.A.C.™ terápiás
egység egyik részéhez sem (beleértve
a kábeleket is) az adó frekvenciájára
vonatkozó egyenlettel kiszámított
javasolt elkülönítési távolságnál
közelebb használni.

Vezetett RF
IEC 61000‑4‑6

Sugárzott RF
IEC 61000‑4‑3

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

Javasolt elkülönítési távolság
d = 1,2√P
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

6 Vrms az
ISM-sávokban
az alábbi
tartományban:
150 kHz – 80 MHz
80% AM 1 kHz-en

d = 2,3√P

800 MHz – 2,5 GHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz

ahol P az adó gyártó
által megadott kimeneti
teljesítménytartományának
maximális értéke wattban (W),
és d a javasolt elkülönítési távolság
méterben (m).
A helyhez kötött RF adók
egy elektromágneses
helyszínfelmérés során
meghatározott elektromágneses
térerősségéneka minden egyes
frekvenciatartományban
a megfelelőségi szint alatt kell lennieb.
A következő jelzéssel ellátott
készülékek környezetében
interferencia léphet fel:

1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz‑en és 800 MHz‑en a magasabb frekvenciatartomány érvényes.
2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatóak. Az elektromágneses hullámok terjedését
befolyásolja a tárgyak, szerkezetek és emberek elnyelő és visszaverő hatása.
a

b

A helyhez kötött adók, például a (mobil/vezeték nélküli) rádiótelefon-bázisállomások, valamint a műholdas, amatőr, AM és
FM rádió-műsorszórás és TV‑műsorszórás elektromágneses térerősségét nem lehet elméleti úton pontosan meghatározni.
A rögzített RF adók miatt az elektromágneses környezet becsléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszínfelmérés
lehetőségét. Ha az INFOV.A.C.™ terápiás egység használati helyén mért térerősség túllépi a fenti vonatkozó RF megfelelőségi
szintet, akkor ellenőrizni kell, hogy az egység képes‑e a normál működésre. Ha rendellenes működést észlel, akkor további
intézkedésekre lehet szükség, például az INFOV.A.C.™ terápiás egységet más irányba kell fordítani vagy át kell helyezni.
A 150 kHz – 80 MHz‑es frekvenciatartományban az elektromágneses térerősségnek 3 V/m‑nél kisebbnek kell lennie.

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (többek között az olyan perifériák is, mint az
antennakábelek és a külső antennák) az INFOV.A.C.™ terápiás egység bármely részétől (a gyártó által specifikált kábeleket is
beleértve) csak legalább 30 cm (12 hüvelyk) távolságban használhatók. Ellenkező esetben csökkenhet a termék teljesítménye.
Az ajánlott legkisebb elkülönítési távolságot az adó frekvenciájának megfelelő egyenlettel kell kiszámolni.
MEGJEGYZÉS: A berendezést tesztelték és megfelelőnek találták az orvostechnikai eszközökre megszabott határértékek
tekintetében (IEC 60601-1-2: 2014 szabvány, 4. kiadás). Ezek a határértékek és tesztszintek az elektromágneses zavarással
kapcsolatban észszerűen elvárható biztonságot hivatottak szavatolni szokásos orvosi alkalmazási környezetekben.
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206. táblázat
A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és az INFOV.A.C.™ terápiás egység közötti javasolt
elkülönítési távolságok
Az INFOV.A.C.™ terápiás egység olyan elektromágneses környezetben használható, ahol a rádiófrekvenciás zavarok
szabályozottak. Az INFOV.A.C.™ terápiás egység vásárlója vagy felhasználója úgy előzheti meg az elektromágneses
interferenciát, hogy betartja a készülék, valamint a hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (adók)
között az alább ajánlott, a kommunikációs berendezések maximális teljesítményének megfelelő minimális távolságot.
Az adó névleges maximális
kimeneti teljesítménye (W)

Elkülönítési távolság az adó frekvenciájának függvényében (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

A fent fel nem sorolt névleges kimeneti teljesítményű adók esetében a d javasolt elkülönítési távolságot (m)
az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel lehet kiszámítani, ahol P az adó gyártó által megadott kimeneti
teljesítménytartományának maximális értéke wattban (W).
1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz‑en és 800 MHz‑en a nagyobb frekvenciatartományhoz tartozó elkülönítési távolság érvényes.
2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatóak. Az elektromágneses hullámok terjedését
befolyásolja a felületek, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.

Tartalmazott tápegységek
Alkatrészszám

Leírás

Gyártó

Maximális hossz

M6266106

Tápegység

Astec Power vagy ICC

3,05 m

M4268882

Elec / Con - USA kábelkészlet - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,03 m

M4268883

Elec / Con - Ausztrália kábelkészlet - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268880

Elec / Con - UK kábelkészlet - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268881

Elec / Con - EU kábelkészlet - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

4103864

INFOV.A.C.™ kínai tápkábel

Electri-Cord Mfg. Co.

2,51 m

4103847

INFOV.A.C.™ indiai tápkábel

Electri-Cord Mfg. Co.

2,54 m

4103887

Brazil tápkábel

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

350084

V.A.C.ULTA™ váltóáramú tápkábel

Különféle

2,0 m

350753

V.A.C.ULTA™ UK tápkábel

Különféle

2,0 m

360074

V.A.C.VIA™ EU tápkábel

Különféle

2,05 m

360076

V.A.C.VIA™ AU/NZ tápkábel

Különféle

2,05 m

414655

Assy, ACTIV.A.C.™ japán tápkábel

Különféle

0,91 m – 2,44 m
(előnyben részesített
az 1,0 m‑es)

415568

KR kábelkészlet

Consolidated Electronics

2,05 m

A mellékelt használati utasításban vagy a hivatkozott
dokumentumokban nem szereplő elektromos kábelek
és tartozékok használata az INFOV.A.C.™ terápiás egység
elektromágneses kibocsátásának fokozódásához vagy az
INFOV.A.C.™ terápiás egység csökkent elektromágneses
zavartűréséhez vezethet.
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Adatok
A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatóak.
Besorolás
A készülék nem alkalmazható levegőt, oxigént vagy nitrogén-oxidot tartalmazó gyúlékony altatószer-keverék jelenlétében.
INFOV.A.C.™ terápiás egység
Folyamatos működésű
„B” típusú készülék
I. osztályú vagy belső energiaellátású készülék
Tápegység
I. osztályú készülék
Általános készülék
INFOV.A.C. terápiás egység
Méretek..............................................................................................23 cm x 22 cm x 17,5 cm (9,05 hüvelyk x 8,6 hüvelyk x 6,8 hüvelyk)
Tömeg.................................................................................................................................................................. ...............................2,89 kg (6,37 font)
Elektromos jellemzők (tápellátás)
Feszültség ...................................................................................................................................................................................................100–240 VAC
Frekvencia ..................................................................................................................................................................................................50 Hz – 60 Hz
Teljesítmény ............................................................................................................................................................................................................... 60 W
Környezeti feltételek
Tárolási/szállítási hőmérséklettartomány...................................................................................................... -10 °C – +50 °C (14 °F – 122 °F)
Üzemi hőmérséklettartomány............................................................................................................................ +10 °C – +30 °C (50 °F – 86 °F)
Relatív páratartalom tartománya............................................................................................................................ 10% – 85% nem lecsapódó
Légköri nyomástartomány ...................................................................................................................................................... 700 hPa – 1060 hPa
A V.A.C.® terápiás rendszer eldobható részei a beteggel érintkező résznek minősülnek az IEC 60601‑1 harmadik kiadása szerint.
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A felhasznált szimbólumok magyarázata
Figyelmeztetés a rendszert, a beteget vagy a személyzetet érintő lehetséges veszélyre.

Fontos üzemeltetési információk

!

Figyelem! Olvassa el a kísérő dokumentumokat

Botlásveszély

A készülék be- vagy kikapcsolása. Ez a gomb világít, ha a készülék be van kapcsolva.

A tartály kioldása. Ez a gomb villog, ha a tartály megtelt és cserélni kell.

Ezt a terméket külön kell gyűjteni, meghatározott gyűjtési pontokon. Ne helyezze
háztartási hulladéktárolóba.

Olvassa el a felhasználói kézikönyvet

Hivatalos képviselő az Európai Közösségben

Gyártó

SN
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Sorozatszám

Behatolásvédelem

Tartsa szárazon

B típusú, beteggel érintkező rész

Katalógusszám

A zuhanyozás és a fürdés tilos

Hőmérsékleti határértékek

FIGYELEM: Az Amerikai Egyesült Államok törvényei értelmében ez a készülék
kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető vagy adható bérbe.

Ügyfélszolgálati információk
A termékkel, a tartozékokkal, a karbantartással kérdésekkel, vagy a KCI vállalat termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos további információkért forduljon a KCI vállalathoz vagy a KCI vállalat
egyik hivatalos képviseletéhez, illetve:
Az Amerikai Egyesült Államokban hívja az 1‑800‑275‑4524‑es számot,
vagy látogasson el a www.acelity.com weboldalra.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Az Amerikai Egyesült Államokon kívül látogasson el
a www.kci-medical.com weboldalra.
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Gyártó:
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

Az itt szereplő valamennyi védjegy a KCI Licensing, Inc., leányvállalatai és/vagy licenctulajdonosai
tulajdonában van.
Szerzői jog 2018 KCI Licensing, Inc. Minden jog fenntartva. 418448-HU Rev A 2/2018

