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ĮSPĖJIMAS. Prie šio prietaiso pridedama svarbi saugos informacija

Indikacijos, kontraindikacijos, įspėjimai, atsargumo priemonės ir kita saugos
informacija pateikiami V.A.C.® terapijos sistemos saugos informacijos lape.
Šis informacinis lapas pridedamas su terapijos įrenginiu ir V.A.C.® tvarsčių dėžutėse.
Prieš naudodami V.A.C.® terapiją, susipažinkite su informacija V.A.C.® terapijos
sistemos naudotojo vadove ir saugos informacijos lape. Jei kyla klausimų arba šio
informacinio lapo nėra, nedelsdami kreipkitės į savo vietinį KCI atstovą.
Papildomos informacijos apie gaminį galima rasti www.acelity.com (JAV) arba
www.kci-medical.com (už JAV ribų).
Kaip ir su bet kokiu paskirtu medicinos prietaisu, jei nesivadovausite
visais terapijos įrenginio naudojimo nurodymais ir reguliuosite
nuostatas bei vykdysite gydomąsias programas be kompetentingo
klinikos slaugytojo aiškių nurodymų ir (arba) jo priežiūros, gaminys
gali netinkamai veikti ir sukelti sunkaus ar mirtino sužeidimo pavojų.
Dėl medicininių klausimų tarkitės su gydytoju terapeutu. Skubiu
medicininiu atveju nedelsdami kreipkitės į vietos pagalbos tarnybą.
DĖMESIO! Federaliniai (JAV) įstatymai leidžia šį prietaisą
parduoti / nuomoti tik gydytojams arba jų nurodymu.

GARANTIJOS ATSISAKYMAS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APRIBOJIMAS
KCI ATSISAKO VISŲ TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ,
ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS
DĖL ŠIAME LEIDINYJE APRAŠYTO (-Ų) KCI PRODUKTO (-Ų) PERKAMUMO
ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. BET KOKIA KCI PASIŪLYTA
RAŠYTINĖ GARANTIJA TURI BŪTI AIŠKIAI NUSTATYTA ŠIAME LEIDINYJE ARBA
PRIDĖTA SU GAMINIU. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS KCI NEGALI BŪTI LAIKOMA
ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ
ŽALĄ IR IŠLAIDAS, ĮSKAITANT ŽALĄ ARBA SUŽALOJIMUS ASMENIMS ARBA
TURTUI, KURIŲ KILO TIK DĖL GAMINIO NAUDOJIMO ARBA IŠ DALIES DĖL
GAMINIO NAUDOJIMO, IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KURIAIS GARANTIJŲ
ATSISAKYMAS ARBA ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS YRA AIŠKIAI DRAUDŽIAMAS
KONKREČIAIS GALIOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS. JOKS ASMUO NETURI TEISĖS
ĮPAREIGOTI KCI PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ ARBA SUTEIKTI GARANTIJĄ, IŠSKYRUS
TIK TOLIAU ŠIOJE DALYJE KONKREČIAI NURODYTOMIS SĄLYGOMIS.
KCI aprašai ir specifikacijos spausdintoje medžiagoje, įskaitant šį leidinį, yra
skirti tik bendrojo pobūdžio gaminio aprašymui jį gaminant ir nesuteikia
jokių išreikštų garantijų, išskyrus garantijas, kurios nustatytos ribotoje su šiuo
gaminiu pridedamoje garantijoje. Šiame dokumente pateikta informacija gali
būti pakeista bet kuriuo metu. Dėl atnaujinimų susisiekite su KCI.
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Įspėjimai ir svarbi informacija naudotojams
Kad KCI produktai veiktų tinkamai, KCI rekomenduoja šias sąlygas. Nesilaikant
jų garantijos nustos galioti.
•

Naudokite šį gaminį tik taip, kaip nurodyta šiame vadove ir taikytiname
gaminio ženklinime.

•

Surinkimą, operacijas, papildymus, reguliavimą iš naujo, pakeitimus, techninės
priežiūros darbus arba remontą privalo atlikti tik KCI įgalioti kvalifikuoti
darbuotojai. Šiems įgaliotiems kvalifikuotiems darbuotojams, pateikus
prašymą, KCI suteiks remontui reikalingas kontūrų schemas, komponentų
detalių sąrašus ir kt.

•

Įsitikinkite, kad elektros instaliacija patalpoje atitinka nacionalinius standartus.
Kad būtų išvengta elektros smūgio rizikos, gaminį reikia jungti tik į įžemintą
elektros lizdą.

•

Gaminio niekada nenaudokite, jei pažeistas jo laidas, maitinimo šaltinis arba
kištukas. Jei šie komponentai susidėvėjo arba yra pažeisti, susisiekite su KCI.

•

Į bet kurią gaminio angą ar vamzdelį niekada nemeskite ir nekiškite
jokių daiktų.

•

Nejunkite šio gaminio ar jo komponentų prie įrenginių, kurių KCI nėra
rekomendavusi.

•

Su šiuo gaminiu naudokite tik V.A.C.® tvarsčius.

•

Laikykite gaminį toliau nuo karštų paviršių.

•

Nors šis gaminys atitinka standarto IEC 60601‑1‑2 tikslus dėl elektromagnetinio
suderinamumo, elektros įranga gali sukelti trukdžių. Jei įtariate, kad yra
trukdžių, atskirkite įrangą ir kreipkitės į KCI.

•

Ant jokių gaminio dalių nepilkite skysčių.
Ant elektroninių valdiklių likę skysčiai gali sukelti koroziją,
dėl kurios gali sugesti elektroniniai komponentai.
Dėl komponentų trikčių įrenginys gali veikti nesklandžiai ir
sukelti pavojų pacientui ir darbuotojams. Jei išsipylė skystis,
iškart atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir nuvalykite
sugeriančia šluoste. Įsitikinkite, kad nėra drėgmės maitinimo
jungtyje ir maitinimo tiekimo komponentuose ar aplink
juos, tik tada vėl įjunkite maitinimą. Jei gaminys tinkamai
neveikia, susisiekite su KCI.

•

Nenaudokite šio gaminio maudydamiesi vonioje ar duše, taip pat ten,
kur jis gali įkristi ar būti įtrauktas į vonią, dušą ar kriauklę.

•

Netraukite gaminio, kuris įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite gaminio
kištuką, jei jis prijungtas prie elektros šaltinio. Atjunkite įrenginį nuo
tvarsčio ir kreipkitės į KCI.

•

Šio gaminio nenaudokite aplinkoje, kurioje yra degaus anestetikų mišinio su
oru, deguonimi ar azoto oksidu, taip pat deguonies prisotintoje aplinkoje.

•

Šio gaminio neneškite į MR aplinką. Šis gaminys nėra saugus naudoti
magnetinio rezonanso aplinkoje.
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Pranešimas
Gamintojas sukonfigūravo šį gaminį taip, kad jis atitiktų konkrečius įtampos reikalavimus.
Konkrečią įtampą žr. gaminio informacijos etiketėje.

Įvadas
V.A.C.® („Vacuum Assisted Closure®“) terapija – tai sistema, kuriai naudojamas valdomas nuolatinis
arba protarpinis neigiamasis slėgis (vakuumas), reikalingas sukurti aplinkai, skatinančiai žaizdų
gijimą antriniu arba tretiniu (atidėtu pirminiu) būdu:
• žaizdos pagrindas paruošiamas užsidaryti;
• sumažinamas pabrinkimas;
• skatinamas granuliacinio audinio formavimasis ir perfuzija;
• pašalinamas eksudatas ir infekcinės medžiagos.
INFOV.A.C.™ terapijos sistema teikia neigiamojo slėgio žaizdų terapiją (NSŽT)
ir terapinę reguliuojamąją ūmių žaizdų priežiūrą) (SENSAT.R.A.C.™), skirtą naudoti
daugelio tipų lėtinėms ir ūmioms žaizdoms. Šią pažangią žaizdų gijimo
technologiją, kurią papildo mikroprocesoriumi valdomi terapijos įrenginiai ir
aukščiausios klasės techninė priežiūra, galima lengvai integruoti į gydytojų žaizdų
gydymo praktiką – taip padedama optimizuoti pacientų priežiūrą ir valdyti išlaidas.

Apsauga nuo pavojų
Visus vienkartinius elementus (visus vamzdelius, jungtis, spaustukus,
panaudotas dėžutes, panaudotus tvarsčius ir kt.) išmeskite pagal vietos
medicininių atliekų utilizavimo nuostatas.
Dirbant su bet kokiais kūno skysčiais ar atliekomis, turi būti laikomasi
standartinių atsargumo priemonių. Tinkamai išmeskite visas dalis pagal
institucijos procedūras, taip pat vietos, valstijos ir federalines nuostatas.
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį ir maitinimo tiekimo grandinę jų eksploatavimo
laikotarpio pabaigoje reikėtų grąžinti KCI, kad utilizuotų.
Prietaiso maitinimui ar maitinimo elementui įkrauti turi būti
naudojama tik maitinimo tiekimo grandinė, pridedama su
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiu. Naudojant bet kokią kitą
maitinimo tiekimo grandinę, INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginys gali sugesti.
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio maitinimo elementas nėra
naudotojo keičiama dalis. Jei įtariamos maitinimo elemento
problemos, sistemą reikėtų grąžinti KCI, kad atliktų
techninę apžiūrą.
Maitinimo laidai ir vamzdeliai gali kelti pavojų užkliūti.
Užtikrinkite, kad visi laidai ir vamzdeliai būtų padėti
atokiau nuo vietų, kur gali vaikščioti žmonės.
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INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio tvirtinimas prie kitų prietaisų
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį galima pritvirtinti prie galinio ligoninės lovos
rėmo, daugelio neįgaliųjų vežimėlių ar prie intraveninės sistemos stovo
(žr. Paruošimas naudoti skyriuje). Jei reikia, jį galima padėti ant kieto,
lygaus paviršiaus tokioje vietoje, kur jis nekliudytų. Įsitikinkite, kad įrenginys
yra padėtas žemiau žaizdos lygio ir taip, kad laidai ir vamzdeliai negalėtų
užsikabinti už pro šalį nešamų objektų.
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys neskirtas nešiotis
ambulatoriniams pacientams. Jei reikia ambulatoriniams
pacientams skirto V.A.C.® terapijos įrenginio, pasitarkite
su savo gydytoju arba kreipkitės į vietinį KCI atstovą.
Prietaisai, kuriuos galima naudoti su INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiu:
•
•
•

atminties kortelės;
infraraudonųjų spindulių prietaisai (yra kai kuriuose įrenginiuose);
USB prietaisai.
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INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio dalių atpažinimas

Maitinimo
įjungimo /
išjungimo
mygtukas

Dėžutės
atjungimo
mygtukas

Jutiklinio
ekrano
naudotojo
sąsaja

INFOV.A.C.™
500 ml dėžutė

Atminties
kortelės anga
Naudoti tik
gydytojams

Infraraudonųjų
spindulių (IR)
duomenų prievadas
(Yra kai kuriuose
įrenginiuose,
skirtas naudoti
tik gydytojams)

Rašiklis
Duomenų
durelės

USB duomenų
prievadas
Naudoti tik
gydytojams

Nešti skirta
rankena

Maitinimo
elemento įkrovimo
indikatoriaus lemputė

Laikiklio
galvutė
Kabiklio
galvutė
Maitinimo jungtis

INFOV.A.C.™ maitinimas
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Paruošimas naudoti
Prieš paruošdami naudoti INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį, apžiūrėkite, ar įrenginys
nėra pažeistas arba užterštas. Daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje
„Priežiūra ir valymas“ .

Maitinimo elemento įkrovimas
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys pristatomas su autonomine maitinimo grandine ir įkraunamu
maitinimo elementu. Naudotojas negali prieiti prie maitinimo elemento ir atlikti jo techninės
priežiūros. Maitinimo tiekimo grandinės laidą sudaro dvi dalys: viena dalis jungiama į kintamosios
srovės kištukinį lizdą, o kita – į INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį. Kintamosios srovės maitinimo laido
kištuko šakutės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į šalies reikalavimus.
Prietaiso maitinimui ar maitinimo elementui įkrauti naudokite
prie INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio pridėtą maitinimo tiekimo
grandinę. Naudojant bet kokią kitą maitinimo tiekimo grandinę,
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys gali sugesti.
Jei norite atskirti terapijos įrenginį nuo elektros tinklo, ištraukite
kintamosios srovės maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
Neužblokuokite prieigos prie kištuko ar kištukinio lizdo.
Maitinimo laidai ir vamzdeliai gali kelti pavojų užkliūti.
Užtikrinkite, kad visi laidai ir vamzdeliai būtų padėti atokiau
nuo vietų, kur gali vaikščioti žmonės.
1. Įkiškite kintamosios srovės maitinimo laidą
į maitinimo tiekimo grandinę.
2. Įkiškite kintamosios srovės maitinimo laidą
į kintamosios srovės kištukinį lizdą.
3. Suraskite baltą rodyklę ant INFOV.A.C.™ maitinimo
tiekimo grandinės įkrovos laido jungties.
4. Įkiškite INFOV.A.C.™ maitinimo tiekimo grandinės įkrovos
laido jungtį į maitinimo jungtį galinėje INFOV.A.C.™
terapijos įrenginio dalyje balta rodykle į viršų.
Maitinimo elementui visiškai įkrauti reikia
maždaug keturių valandų. Įkraunant
maitinimo elementą, sistemą galima naudoti.
Jei norite pailginti maitinimo elemento
eksploatacijos trukmę, laikykite įrenginį
prijungtą prie maitinimo.
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Maitinimo elemento įkrovimo indikatoriaus lemputė
INFOV.A.C.™ maitinimo tiekimo grandinę tinkamai prijungus prie INFOV.A.C.™
terapijos įrenginio, maitinimo elementui kraunantis, maitinimo elemento
įkrovos indikatoriaus lemputė galinėje įrenginio pusėje šviečia geltona
spalva. Kai maitinimo elementas yra visiškai įkrautas, maitinimo elemento
įkrovos indikatoriaus lemputė šviečia žaliai.
Maitinimo elemento įkrovos lygis rodomas jutiklinio ekrano naudotojo
sąsajos apačioje.
Visiškai įtraukta
Naudojama
Maitinimo elementas išsikrovęs, kuo greičiau įkraukite
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INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio tvirtinimas prie intraveninės sistemos stovo
1. Įsitikinkite, kad laikiklio rankena yra nustatyta
horizontaliai.

2. Laikykite INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį už nešti
skirtos rankenos, suimkite kabiklio galvutę ir
ištraukite kabiklio rankeną į išorę.

3. Uždėkite kabiklį aplink intraveninės sistemos stovą
ir įsitikinkite, kad stovas yra vertikaliame guminiame
griovelyje užpakalinėje INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio dalyje. Truktelėkite terapijos įrenginį
ant stovo, kad kabiklis užsidarytų.

4. Pasukite kabiklio galvutę, kad reikiamoje vietoje
užfiksuotumėte kabiklio rankeną. Kai mechanizmas
užsirakins, spynos simbolis ant kabiklio galvutės
susilygiuos su rodykle ant terapijos įrenginio.
Girdimas spragtelėjimas taip pat reiškia, kad
mechanizmas užsirakino.
Kabiklio galvutę galima pasukti ir toliau
nei užrakinimo padėtis, kad stipriau
pritvirtintumėte INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginį. Veržkite tik ranka; nenaudokite
pernelyg daug jėgos ar įrankių.
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INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio tvirtinimas prie galinio lovos rėmo
1. Įsitikinkite, kad laikiklio rankena yra nustatyta
horizontaliai.

2. Laikykite INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį už nešti
skirtos rankenos, suimkite kabiklio galvutę ir
ištraukite kabiklio rankeną į išorę.

3. Uždėkite kabiklį ant galinio rėmo. Truktelėkite
terapijos įrenginį ant galinio rėmo, kad kabiklis
užsidarytų.

4. Pasukite kabiklio galvutę, kad reikiamoje vietoje
užfiksuotumėte kabiklio rankeną. Kai mechanizmas
užsirakins, spynos simbolis ant kabiklio galvutės
susilygiuos su rodykle ant terapijos įrenginio.
Girdimas spragtelėjimas taip pat reiškia, kad
mechanizmas užsirakino.
Kabiklio galvutę galima pasukti ir toliau
nei užrakinimo padėtis, kad stipriau
pritvirtintumėte INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginį. Veržkite tik ranka; nenaudokite
didelės jėgos ar įrankių.

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio atjungimas nuo intraveninės sistemos
stovo ar lovos
1. Laikykite INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį už nešti skirtos rankenos.
2. Atlikite tvirtinimo procedūrą atvirkštine tvarka.
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500 ml ir 1 000 ml dėžučių įdėjimas
1. Spausdami maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką, įjunkite INFOV.A.C.™
terapijos įrenginį.
2. Prikabinkite dėžutę:
• įstumkite dėžutę į INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio galą, kaip
parodyta toliau;
• tvirtai įstumkite dėžutę į jai skirtą vietą; girdimas spragtelėjimas
nurodo, kad dėžutė įstatyta tinkamai.

3. Prijunkite dėžutės vamzdelius prie tvarsčio vamzdelių:
• įstumkite jungtis vieną į kitą ir pasukite, kol užrakinimo fiksatoriai bus
visiškai sukabinti.

4. Atidarykite visus vamzdelių spaustukus, kaip parodyta toliau.

Uždaryti spaustukai

Atverti spaustukai
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500 ml ir 1 000 ml dėžučių keitimas
Dėžutę galima pakeisti įprastomis sąlygomis arba
pavojaus sąlygomis.
Įprastomis sąlygomis dėžutės atjungimo mygtukas NEMIRKSI.
Keisdami dėžutę įprastomis sąlygomis, INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio maitinimo NEIŠJUNKITE.
Pavojaus sąlygomis dėžutės atjungimo mygtukas mirksi. Bus
parodytas pavojaus signalo ekranas, o terapija bus išjungta.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais,
pakeiskite V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija
pertraukiama arba išjungiama daugiau nei
dviem valandoms.

Įjungta / išjungta

1. Sustabdykite terapiją, paspausdami terapijos
įjungimo ir išjungimo mygtuką jutiklinio ekrano
naudotojo sąsajoje.

2. Uždarykite visus vamzdelių spaustukus, kaip pavaizduota.

3. Atjunkite dėžutės vamzdelius nuo tvarsčio vamzdelių:
•
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sukite jungtis, kol užrakinimo fiksatoriai visiškai
atsikabins, ir patraukite jungtis vieną nuo kitos.

500 ml ir 1 000 ml dėžučių keitimas (tęs.)

4. Paspauskite dėžutės atjungimo
mygtuką. Dėžutė bus išstumta,
bet išliks įdėkle.

5. Iškelkite dėžutę iš įdėklo.
6. Dėžutę šalinkite pagal vietinius
aplinkosaugos ir įstaigos reikalavimus.

ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
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300 ml ACTIV.A.C.™ dėžutės įdėjimas
1. Prikabinkite dėžutę:
•

tvirtai įspauskite dėžutę į jos vietą INFOV.A.C.™ terapijos įrenginyje,
kaip pavaizduota toliau.

2. Prijunkite dėžutės vamzdelius prie tvarsčio vamzdelių:
• įstumkite jungtis vieną į kitą ir pasukite, kol užrakinimo fiksatoriai bus
visiškai sukabinti.

3. Atidarykite visus vamzdelių spaustukus, kaip pavaizduota.

Uždaryti spaustukai
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Atverti spaustukai

300 ml ACTIV.A.C.™ dėžutės išėmimas
Paspaudus dėžutės atjungimo mygtuką INFOV.A.C.™
terapijos įrenginio įdėklas 300 ml dėžutės savo vietoje
NEIŠLAIKO. Išimdami 300 ml dėžutę iš INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio, prieš paspausdami dėžutės atjungimo mygtuką,
įsitikinkite, kad dėžutė yra TVIRTAI laikoma.
1. Tvirtai laikykite indą.
2. Paspauskite dėžutės atjungimo mygtuką.

Eksploatavimo nurodymai
Prieš įjungdami terapijos įrenginio maitinimą, įsitikinkite, kad:
• V.A.C.® tvarstis yra naudojamas taip, kaip aprašyta naudojimo
instrukcijoje, pridedamoje prie V.A.C.® tvarsčio.
• INFOV.A.C.™ dėžutė yra uždėta taip, kaip aprašyta šio vadovo
skyriuose „Dėžučių įdėjimas“.
• INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys yra pritvirtintas prie intraveninės
sistemos stovo ar galinio lovos rėmo arba padėtas taip, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje „Paruošimas naudoti“.

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio maitinimo įjungimas / išjungimas
Įjungimas
1. Prijunkite INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį prie maitinimo tiekimo grandinės,
kaip aprašyta šio vadovo skyriuje „Paruošimas naudoti“.
2. Paspauskite ir apie dvi sekundes laikykite paspaudę maitinimo įjungimo /
išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį.
Užsidegs maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas ir įsijungs jutiklinio
ekrano naudotojo sąsaja.
Bus trumpai parodytas INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio
paleisties procesas, tada – įspėjimo ekranas.
Išjungimas
Paspauskite ir apie dvi sekundes laikykite paspaudę maitinimo įjungimo / išjungimo
mygtuką, kad išjungtumėte INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį.
Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas dešimt sekundžių
mirksės, tada INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys automatiškai
išsijungs.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
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Jutiklinio ekrano naudojimas
Lietimui jautriame ekrane įrenginio priekyje rodoma informacija
apie esamas sistemos operacijas ir parametrus, taip pat teikiama sąsaja
parametrams ir veikimui keisti.
Jutiklinio ekrano veikimas išsamiai aprašytas tolesniuose puslapiuose.
Jutiklinį ekraną liesti galima tik pirštu arba pridėtu rašikliu
(žr. INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio dalių atpažinimas skyriuje).
Naudodami įprastus rašiklius ar rodymo prietaisus, pažeisite
ekraną, o tai gali paveikti tinkamą įrenginio veikimą.

Valdymo ekranai

Paciento veiksena

Valdymo ekranai yra trijų lygių: paciento veiksenos, gydytojo veiksenos ir
apribotos veiksenos.

Gydytojas gali pasirinkti paciento veikseną, kad pacientas galėtų valdyti tam
tikrus savo terapijos elementus. Ši veiksena nesuteikia pacientui galimybės
prieiti prie terapijos parametrų ar juos keisti.
Pacientas gali suaktyvinti nakties veikseną ir ekrano apsaugą, pasiekti žinyno
ekranus ir reaguoti į pavojaus signalus.

Gydytojo veiksena

Gydytojo veiksenos ekranuose gydytojas gali nustatyti ir keisti terapijos parametrus,
peržiūrėti terapijos istoriją ir pasiekti apribotą veikseną (žr. toliau).

Apribota veiksena (paciento retrospektyva)
Apribotos veiksenos ekranuose suteikiama prieiga prie paciento žaizdų
nuotraukų, vaizdų srities pokyčių modelio diagramų ir kitos slaugytojo
įvestos pacientų sveikatos informacijos. Dirbdamas šia veiksena, gydytojas
gali reguliuoti nuotėkio pavojaus signalo jautrumą ir eksportuoti terapijos
bei paciento retrospektyvas. Saugaus slaptažodžio sistema apsaugo apribotą
veikseną nuo neleistinos prieigos.
Saugų slaptažodį sukuria sveikatos priežiūros specialistas, o ne KCI.
Jei sukuriamas naujas slaptažodis, panaikinama visa su ankstesniu
slaptažodžiu susieta paciento retrospektyva. Kai terapijos įrenginys
grąžinamas KCI, visa informacija automatiškai panaikinama.
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Paciento veiksenos valdymo ekranai
Garso pauzės
indikatorius su
atgalinės atskaitos
laikmačiu

Pagrindinis paciento ekranas
2010 m. sausio 11 d.
18:06

58:23

Paleiskite arba
sustabdykite
V.A.C.® terapiją

Įjungta /
išjungta

Maitinimo
elemento įkrovos
lygio indikatorius

Suaktyvinkite
nakties veikseną
Terapijos būsenos
juosta ir rodymo
sritis

Nakties
veiksena
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Žinyno
mygtukas
Kištuko
piktograma rodoma,
kai įrenginys yra
įjungtas į kištukinį
lizdą.

Veiksenos
indikatorius,
šiandienos data,
esamas laikas

Ekrano apsauga
Kai „INFOV.A.C.™“
terapijos įrenginys
taiko neigiamąjį slėgį,
piktograma sukasi.

Rodoma terapijos būsenos
juostoje ir rodymo srityje,
kai yra aktyvus paciento įrašas.

Apšviestas žalias puslankis reiškia,
kad funkcija yra įjungta.

Neapšviestas žalias puslankis
reiškia, kad funkcija yra išjungta.

Bendrieji ekrano valdymo mygtukai
Paspauskite, kad atvertumėte Žinyno meniu.
Paspauskite, kad įjungtumėte ekrano apsaugos funkciją, padedančią išvengti
netyčinių ekrano pakeitimų. Šią funkciją reikėtų naudoti valant jutiklinį ekraną.
Jei norite atjungti ekrano apsaugą, paspauskite 1, tada – 2; skaičiai rodomi
ekrane, kai veikia ekrano apsauga.

Naršymo mygtukai
Išeiti

Paspauskite, kad išeitumėte iš
esamo ekrano.

Atšaukti

Paspauskite, kad sustabdytumėte
vykstantį veiksmą.

Pirmyn

Paspauskite, kad pereitumėte
į kitą ekraną.

Atgal

Paspauskite, kad grįžtumėte
į ankstesnį ekraną.

GERAI

+

_

Paspauskite,
kad pripažintumėte,
jog veiksmas baigtas,
ir atvertumėte kitą ekraną.
Paspauskite, kad
slinktumėte per galimas
parinktis. Paspauskite ir
laikykite paspaudę, jei
norite slinkti greitai.
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Nakties veiksenos funkcija
Pagrindinis paciento ekranas
2010 m. sausio 11 d.
18:06

Įjungta /
išjungta

Nakties
veiksena

Nakties veiksenos funkciją pagrindiniame paciento ekrane
naudoti galima norint pritemdyti trukdančias terapijos
įrenginio lemputes, jei terapija vyksta naktį.
Nakties
veiksena

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Paspauskite, kad suaktyvintumėte nakties
veiksenos funkciją iš pagrindinio paciento
ekrano. Prieš pat suaktyvinant nakties
veikseną, bus parodytas patvirtinimo ekranas.
Kai veikia nakties veiksenos funkcija,
terapija tęsiama įprastai. Jutiklinio
ekrano naudotojo sąsaja patamsės ir bus
pritemdytas žalias maitinimo įjungimo /
išjungimo mygtukas.
Įsijungus pavojaus signalui, nakties
veiksenos funkcija bus išjungta.

Pagrindinis paciento ekranas
2010 m. sausio 11 d.
18:06

Palietus jutiklinio ekrano naudotojo
sąsają veikiant nakties veiksenai,
ekranas vėl automatiškai patamsės, jei dvi
minutes nebus atliekami jokie veiksmai.

Išeiti iš
nakties
veiksenos

Įjungta /
išjungta
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg
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Veikiant nakties veiksenai, priliestas ekranas nušvis ir jame
bus rodomas pagrindinis paciento ekranas.

Išeiti iš
nakties
veiksenos

Paspauskite, kad išjungtumėte nakties
veiksenos funkciją.

Paciento veiksenos žinyno meniu ekranas
Žinyno meniu

Paspauskite, kad iš bet kurio paciento
veiksenos ekrano, kuriame rodomas
šis mygtukas, atvertumėte paciento
veiksenos žinyno meniu ekraną.

Išeiti

Eksploatavimo
instrukcijos

Gydytojo
veiksena

Kalba

Apie

Eksploatavimo
instrukcijos

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Apie

Gydytojo
veiksena

Paspauskite, kad atvertumėte
eksploatavimo instrukcijas.
Paspauskite, kad atvertumėte ekraną Apie,
kuriame pateikiama informacijos apie
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio
programinę įrangą.
Paspauskite, kad įjungtumėte gydytojo
veikseną (paspauskite ir laikykite
paspaudę tris sekundes).

Kalba

Paspauskite, kad atvertumėte ekraną Kalba,
kuriame galėsite pasirinkti tinkamą kalbą.

Išeiti

Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį
paciento ekraną.

Eksploatavimo nurodymų ekranas
Eksploatavimo instrukcijos

Išeiti

Eksploatavimo nurodymuose rasite pagalbinės informacijos
apie INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio naudojimą.

Operacija

Eksploatavimo
instrukcijos
Pavojaus
signalai

Valymas

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Paspauskite, kad atvertumėte ekraną
Eksploatavimo instrukcijos iš žinyno
meniu ekrano ir galėtumėte peržiūrėti
pagrindinius naudojimo, valymo ir
pavojaus signalų nurodymus.
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Gydytojo veiksenos valdymo ekranai
Pagrindinis gydytojo ekranas
2010 m. sausio 11 d.
18:06

Paleiskite arba
sustabdykite
„V.A.C.®“ terapiją
Atverkite ekraną
Priemonės
Maitinimo
elemento įkrovos
lygio indikatorius
Žinyno mygtukas
Kištuko
piktograma
rodoma, kai
įrenginys
yra įjungtas
į kištukinį lizdą.

Įjungta /
išjungta

Terapija

Priemonės

Nakties
veiksena

Atverkite
ekraną Terapija
Suaktyvinkite
nakties veikseną
Terapijos būsenos
juosta ir rodymo
sritis
Ekrano apsauga

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Rodoma terapijos būsenos
juostoje ir rodymo srityje, kai yra
aktyvus paciento įrašas.

Apšviestas žalias puslankis reiškia,
kad funkcija yra įjungta.

Veiksenos
indikatorius,
esama data,
esamas laikas

Kai „INFOV.A.C.™“
terapijos įrenginys
taiko neigiamąjį
slėgį, piktograma
sukasi.

Neapšviestas žalias puslankis
reiškia, kad funkcija yra išjungta.

Bendrieji ekrano valdymo mygtukai
Paspauskite, kad atvertumėte gydytojo veiksenos žinyno meniu.
Paspauskite, kad įjungtumėte ekrano apsaugos funkciją, padedančią išvengti
netyčinių ekrano pakeitimų. Šią funkciją reikėtų naudoti valant jutiklinį ekraną.
Jei norite atjungti ekrano apsaugą, paspauskite 1, tada – 2; skaičiai rodomi
ekrane, kai veikia ekrano apsauga.

Kaip grįžti į pagrindinį paciento ekraną?
Paspauskite mygtuką Žinynas.
Paciento
veiksena

GERAI
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Paspauskite parinktį Paciento veiksena, esančią žinyno meniu ekrane.
Paspauskite mygtuką GERAI ir laikykite jį paspaudę, kol vėl įsijungs pagrindinis
paciento ekranas.

Terapijos pradžios ekranas
Terapijos pradžia
Didelis

Išeiti

Įjungta /
išjungta

Nuotėkio rodiklis
Žurnalas

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite terapijos įjungimo ir išjungimo
mygtuką, kad atvertumėte ekraną
terapijos pradžia.

Uždengimo
garso sign.

Žalia histograma rodo, kad INFOV.A.C.™
terapijos sistema veikia įprastai.

Mažas
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Prieš pradėdami terapiją, įsitikinkite,
kad yra taikomas naujas V.A.C.® tvarstis,
o terapijos parametrai pasirinkti pagal
terapeuto nurodymus.
Šiame ekrane gydytojas, naudodamas SEAL CHECK™
funkciją, gali peržiūrėti V.A.C.® tvarsčio vientisumą,
o naudodamas įrankį Žurnalas gali įrašyti dėžutės
pakeitimą arba keičiant tvarstį panaudotų putplasčio
vienetų skaičių.

SEAL CHECK™ funkcijos apžvalga
SEAL CHECK™ funkcija naudojama kaip pagalbinė priemonė neigiamojo slėgio nuotėkiams rasti.
SEAL CHECK™ funkcija apima:
•

girdimą toną, kurio dažnis keičiasi, kai keičiasi nuotėkio greitis; paspaudus
Uždengimo garso sign. mygtuką, įjungiamas ir išjungiamas girdimas tonas;

•

realiojo laiko histogramą, vaizdžiai parodančią nuotėkio greitį.

SEAL CHECK™ funkciją galima pasiekti trimis skirtingais būdais:
•

jei terapija įjungiama pagrindinaime gydytojo ekrane, prieiga aprašyta
tolesniuose puslapiuose;

•

paspaudus SEAL CHECK™ mygtuką ekrane Terapija;

•

paspaudus SEAL CHECK™ mygtuką ekrane Nuotėkio pavojaus signalas,
kai INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys aptinka galimą nuotėkį.

Pacientai prieigą prie SEAL CHECK™ funkcijos turi tik
ekrane Nuotėkio pavojaus signalas, kai INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginys aptinka galimą nuotėkį.
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Kaip naudoti funkciją SEAL CHECK™ (pradedant terapiją)?
Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite
Įjungta /
Terapijos pradžia
išjungta
Išeiti
terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką,
Nuotėkio rodiklis
kad atvertumėte ekraną Terapijos pradžia.
Didelis
Žurnalas

„SEAL CHECK™ funkcija
Įjunkite arba išjunkite uždengimo garso signalą

Uždengimo
garso sign.

Linija ant histogramos yra perėjimo iš žalios
į oranžinę ir atvirkščiai taškas.

Mažas
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Oranžinė juostinė diagrama reiškia pastebimą nuotėkį.
Funkcija SEAL CHECK™ įjungia girdimą toną ir histogramą, kad padėtų rasti
nuotėkius. Girdimo tono dažnis ir histogramos aukštis atspindi nuotėkio greitį.
Suradus ir pataisius nuotėkį girdimas tonas sulėtėja, o histogramos aukštis
sumažėja.
Per pradinį tvarsčio atidengimą histograma turėtų tapti
oranžinė, tada vėl pasidaryti žalia, jei nėra pastebimų
nuotėkių.
Dauguma nuotėkių atsiranda trijose konkrečiose srityse:
•

ten, kur V.A.C.®“ apklotas liečiasi su oda;

•

ten, kur SENSAT.R.A.C.™ įdėklas yra prijungtas prie V.A.C.® apkloto;

•

ties vamzdelių jungtimis.

Nuotėkio radimas naudojant SEAL CHECK™ funkciją
1. Įsitikinkite, kad tvarsčio vamzdelių ir dėžutės vamzdelių jungtis yra
tinkamai užfiksuota.
2. Įsitikinkite, kad dėžutė yra patikimai įdėta į terapijos įrenginį. Jei dėžutė įdėta
tinkamai, jos nepavyks išimti švelniai traukiant dėžutę tiesiai tolyn nuo įrenginio.
3. Vykstant terapijai, švelniai spausdami, lėtai perbraukite ranka ir pirštais aplink
apkloto ir SENSAT.R.A.C.™ įdėklo kraštus. Suradus nuotėkį histograma pažemės,
o girdimo tono dažnis (jei įjungtas uždengimo garso signalas) sumažės.
4. Informacijos, kaip naudoti V.A.C.® apkloto medžiagos perteklių nuotėkio
sričiai uždengti, rasite naudojimo nurodymuose instrukcijose,
pridedamose prie V.A.C.® tvarsčių.
Išeiti
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5. Baigę paspauskite Išeiti ir grįšite į pagrindinį gydytojo ekraną.

Žurnalo įrankio apžvalga
Naudojant žurnalo įrankį, galima sekti:
•

kiek putplasčio vienetų buvo panaudota, keičiant tvarstį;

•

dėžutės pakeitimus.

Į žurnalą įrašytą informaciją galima peržiūrėti ir eksportuoti Terapijos
retrospektyvos ekranuose.

Kaip naudoti žurnalo įrankį (pradedant terapiją)?
Įrašomas elementas

Dėžutė

Išeiti

Žurnalas

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite terapijos įjungimo ir išjungimo
mygtuką, o tada Žurnalas, kad atvertumėte
ekraną Įrašomas elementas.

Tvarstis

Taip pat pažymėkite tvarsčio putplasčio vienetų sk.
paciento kortelėje ir ant apkloto.
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Dėžutė

Paspauskite, kad įrašytumėte dėžutės
pakeitimo laiką ir datą.

Tvarstis

Paspauskite, kad įrašytumėte, kiek putplasčio
vienetų buvo panaudota keičiant tvarstį.

Išeiti

Dėžutės pakeitimo ekranas
Dėžutė pakeista

Išeiti

Dėžutė

Paspaudę „GERAI“, įrašysite, kad
dėžutė buvo pakeista

Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį
gydytojo ekraną.

Pagrindiniaiem gydytojo ekrane
paspauskite terapijos įjungimo ir išjungimo,
mygtuką paskui Žurnalas ir Dėžutė,
kad atvertumėte ekraną Dėžutės pakeista.

(bus panaudotas dabartinis laikas ir data)
Atšaukti

GERAI

GERAI

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Atšaukti

Paspaudę įrašysite, kad dėžutė buvo pakeista,
ir grįšite į ekraną Įrašomas elementas.
Bus įrašytas esamas laikas ir data.
Paspauskite, kad grįžtumėte į ekraną
Įrašomas elementas neužregistravę įrašo.
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Putplasčio vienetų skaičiaus ekranas
Putplasčio vienetų skaičius
Paspaudę „GERAI“, įrašysite putplasčio
vienetų skaičių ir laiką / datą

2

Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite
terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką,
paskui Žurnalas ir Tvarstis, kad atvertumėte
ekraną Putplasčio vienetų skaičius.

Tvarstis

+
_

6 Paskutinįkart įrašyta
2010 m. sausio 01 d.

Atšaukti

Rodoma paskutinio užregistruoto įrašo
informacija.

GERAI

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

+

_

GERAI

Atšaukti

Mygtukais + ir - pasirinkite putplasčio
vienetų skaičių, naudotą pastarąjį kartą
keičiant tvarstį.
Paspauskite, kad įrašytumėte panaudotų
putplasčio vienetų skaičių ir grįžtumėte
į ekraną Įrašomas elementas. Bus įrašytas
esamas laikas ir data.
Paspauskite, kad grįžtumėte į ekraną
Įrašomas elementas neužregistravę įrašo.

Visada registruokite panaudotų putplasčio vienetų skaičių
paciento kortelėje ir ant V.A.C apkloto.
Įrašyta informacija bus rodoma ekrane Terapijos retrospektyva
nurodytu būdu:
mm mėn dd

Laikas

Įvykis

10 01 11
10 01 11

15:54
15:55

Dėžutė pakeista
Tvarstis pakeistas, 4

Skaitmuo po užrašo „Dressing Changed“ (tvarstis pakeistas) yra ankstesniame
ekrane įrašytų putplasčio vienetų skaičius.
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Terapijos ekranas
Terapijos ekrane gydytojai gali keisti parametrus, pasirinkti žaizdos tipą,
patikrinti, kaip uždengta, ir peržiūrėti terapijos ar paciento istoriją.
Terapija

Išeiti
Parametrų
vadovas

Parametrai

„Seal Check™“

Terapijos
retrospektyva

Terapija

Parametrai

Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite
Terapija, kad atvertumėte ekraną Terapija.
Paspauskite, kad nustatytumėte terapiją
rankiniu būdu.

Paciento
retrospektyva

Parametrų
vadovas

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Paspauskite, kad pasiektumėte parametrų
vadovą, kuriame pateikiami iš anksto
nustatyti terapijos parametrai.

„Seal Check™“

Paspauskite, kad galėtumėte naudoti
pagalbinę nuotėkio paieškos priemonę.

Terapijos
retrospektyva

Paspauskite, kad galėtumėte peržiūrėti arba
eksportuoti terapijos istoriją.

Paciento
retrospektyva

Paspauskite, kad galėtumėte peržiūrėti
arba eksportuoti paciento istoriją iš ekrano
Prieigos kodo įvedimas.

Parametrų ekranas (nustatymas rankiniu būdu)
Parametrai

Išeiti

Slėgis

Intensyvumas

Nuolatinė

Protarpinė

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Parametrai

Slėgis

Intensyvumas

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Terapija, paskui GERAI ir
Parametrai, kad atvertumėte ekraną
Parametrai.
Paspauskite, kad pakeistumėte slėgio
parametrus.
Paspauskite, kad pakeistumėte intensyvumą.

Nuolatinė

Paspauskite, kad įjungtumėte nuolatinę
ir protarpinę terapiją.

Protarpinė

Paspauskite, kad nustatytumėte protarpinės
terapijos laikus.
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Slėgio ekranas
Slėgis

Slėgis

Išeiti

+

125 mmHg

_

+

_

Pagrindiniame gydytojo paspauskite
Terapija, paskui GERAI, Parametrai ir Slėgis,
kad atvertumėte ekraną Slėgis.
Mygtukais + ir - nustatykite
pageidaujamą slėgį.

Galima nustatyti nuo 25 iki 200 mmHg slėgį, didinant
po 25 mmHg. Paspauskite Išeiti, kad pereitumėte
į ekraną Patvirtinti.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Numatytasis parametras: 125 mmHg
(tikslumas +/– 10 mmHg).

Intensyvumo valdymas
Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite Terapija, GERAI, tada – Parametrai,
kad būtų prieinamas Intensyvumo mygtukas.
•

Intensyvumas yra susijęs su tuo, kiek laiko prireikia tiksliniam terapijos
lygiui pasiekti nuo terapijos pradžios.

•

Kuo mažesnis intensyvumo parametras, tuo ilgiau užtruks, kol bus pasiektas
tikslinis terapijos lygis.

•

KCI rekomenduoja naujiems pacientams pradėti terapiją nuo mažiausio
intensyvumo parametro, nes taip įspaudus putplastį į žaizdą neigiamasis
slėgis didės lėčiau.

•

Pageidaujant intensyvumas gali išlikti ties mažiausiu parametru per visą
gydymo trukmę.

Paspauskite, kad pakeistumėte intensyvumo lygį. Su kiekvienu parametru
žalias puslankis pasikeičia.
Intensyvumas

Mažas

Intensyvumas

Vidutinis

Intensyvumas

Didelis

Numatytasis parametras: mažas.
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Protarpinės terapijos ekranas
Protarpinė

Įjungimo laikas
5

Min.

Išeiti

+
_

+
_

Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite Terapija,
paskui GERAI, Parametrai ir Protarpinė, kad atvertumėte
ekraną Protarpinė.

Išjungimo laikas
2

Min.

+

_

Mygtukais + ir - galite pakeisti pageidaujamą
įjungimo ir išjungimo laiką (minutėmis).

Ir įjungimo, ir išjungimo laiką galima nustatyti nuo 1 iki
10 min., didinant po 1 min.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Išeiti

Paspauskite Išeiti, kad pereitumėte
į ekraną Patvirtinti.

Protarpinės terapijos laiko intervalų pasikeitimas įsigalios
per kitą ciklą.
Numatytasis parametras: įjungimo laikas = 5 min.,
išjungimo laikas = 2 min.

Parametrų patvirtinimas
Patvirtinti
Žaizdos tipas:
Slėgis:
Veiksena:
Intensyvumas:

Atšaukti

Lėtinės opos
125 mmHg
Protarpinė 5/2
Mažas

GERAI

Atgal
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Išeiti

Baigę darbą, paspauskite Išeiti
ekrane Parametrai, kad pereitumėte
į ekraną Patvirtinti.

Jei rodomi parametrai atitinka pageidaujamus,
paspauskite GERAI ir pereisite į pagrindinį gydytojo ekraną.
Arba paspauskite Atgal ir pakeiskite klaidingus parametrus.
Jei parametrai pakeisti išjungus V.A.C.
terapiją, paspauskite terapijos įjungimo ir
išjungimo mygtuką pagrindiniame gydytojo
ekrane, kad pradėtumėte terapiją.
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Parametrų vadovas
Parametrų vadovas padeda gydytojui pasirinkti iš anksto
nustatytus terapijos diapazonus, atsižvelgiant į žaizdos tipą
ir gydančio terapeuto nurodymus. Pasirinkti diapazonai yra
orientyrai, pagrįsti bendrais skirtingų tipų žaizdų parametrais.
Atskirų pacientų būklė gali skirtis. Pasitarkite su terapeutu,
kad patvirtintumėte parametrus kiekvienam pacientui.
Jei terapeuto nurodymai nepatenka į iš anksto nustatytus
terapijos diapazonus, dirbdami šia veiksena, pasirinkite
Other (Kita) arba naudokite rankiniu būdu pasirenkamus
terapijos parametrus, kurie išsamiai aprašyti šio vadovo
Parametrų ekranas (nustatymas rankiniu būdu) skyriuje.
Žaizdos tipo pasirinkimo ekranas
Pasirinkite žaizdos tipą

Atšaukti

+

Lėtinės opos

_

Atgal

Pirmyn
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pasirinkite slėgį

Atšaukti

Galimame diapazone.

125 mmHg

Atgal

_

Mygtukais + ir - slinkite per galimų žaizdų
tipų pasirinkimus.
Paspauskite Atšaukti, kad bet kuriame ekrane
atšauktumėte procedūrą ir iš jos išeitumėte.

Baigę darbą, ekrane Pasirinkite žaizdos tipą paspauskite
Pirmyn, kad pereitumėte į ekraną Pasirinkite slėgį .

+

+
Pirmyn

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

+

_

Atšaukti

Slėgio pasirinkimo ekranas
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Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite Terapija,
paskui GERAI, Parametrų vadovas ir GERAI, kad atvertumėte
ekraną Pasirinkite žaizdos tipą.

_

Mygtukais + ir - slinkite per slėgio
pasirinkimus.

Slėgio pasirinkimai pateikiami diapazonais pagal
ankstesniame ekrane pasirinktą žaizdos tipą.

Veiksenos pasirinkimo ekranas
Pasirinkite veikseną

Atšaukti

Baigę darbą, ekrane Slėgio pasirinkimas paspauskite
Pirmyn, kad pereitumėte į ekraną Pasirinkite veikseną.

+

Protarpinė

_

Atgal

+

_

Pirmyn

Pirmyn

Mygtukais + ir - galite pasirinkti nuolatinę
arba protarpinę terapiją.
Baigę darbą šiame ekrane, paspauskite Pirmyn.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Jei pagal pasirinktą žaizdos tipą parinkties Protarpinė
rinktis negalima, veiksena nepasikeis.
Protarpinė terapiją galima pasirinkti rankiniu būdu
ekrane Parametrai arba paspaudus Atgal ir kaip žaizdos
tipą pasirinkus Kita.
Protarpinio tipo ekranas
Protarpinė
Įjungimo laikas
5

Min.

Atšaukti

+
_

+
_

Atgal

Jei ankstesniame ekrane buvo pasirinkta protarpinė
terapija, bus parodytas šis ekranas.

Išjungimo laikas
2

Min.

Pirmyn
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

+

_

Mygtukais + ir - galite pakeisti pageidaujamą
įjungimo ir išjungimo laiką (minutėmis).

Ir įjungimo, ir išjungimo laiką galima nustatyti nuo 1 iki
10 min., didinant po 1 min.
Pirmyn

Baigę darbą šiame ekrane, paspauskite Pirmyn.

Numatytieji parametrai: įjungimo laikas = 5 minutės,
išjungimo laikas = 2 minutės.
Parametrų patvirtinimo vadovas
Patvirtinti
Žaizdos tipas:
Slėgis:
Veiksena:
Intensyvumas:

Atšaukti

Lėtinės opos
125 mmHg
Protarpinė 5/2
Mažas

Jei rodomi parametrai atitinka pageidaujamus, paspauskite
GERAI, kad pereitumėte į ekraną Terapija. Arba paspauskite
Atgal ir pakeiskite klaidingus parametrus.
GERAI

Atgal
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pasirinkus parametrus parodomas ekranas Patvirtinti.

Parametras ima veikti paspaudus GERAI.
Parametrų vadovo intensyvumo
numatytasis parametras yra Mažas.
Intensyvumą galima pakeisti tik naudojant
rankiniu būdu pasirenkamus terapijos
parametrus (žr. Parametrų ekranas
(nustatymas rankiniu būdu) skyriuje).
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SEAL CHECK™ ekranas
„Seal Check™“
Didelis

Išeiti

Nuotėkio rodiklis

Uždengimo
garso signalas

Ekrane SEAL CHECK™ vaizdiniu ir garsiniu būdu nurodomas
oro tėkmės greitis SENSAT.R.A.C.™ sistemoje. Daugiau
informacijos apie SEAL CHECK™ funkciją ieškokite
SEAL CHECK™ funkcijos apžvalga skyriuje.
„Seal Check™“

Mažas
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Terapija, paskui GERAI ir SEAL
CHECK™ mygtuką, kad atvertumėte SEAL
CHECK™ funkcijos ekraną.
Paspauskite Uždengimo garso signalas,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte
uždengimo garso toną.

Uždengimo
garso signalas

Šį įrankį galima naudoti kaip pagalbinę
priemonę, padedančią užtikrinti, kad
tvarsčių sistema yra tinkamai uždengta.

Terapijos retrospektyvos ekranas
Terapijos retrospektyva

+
_

Data
2009 12 18
2009 12 18
2009 12 18

Laikas
07:41:20
07:41:20
07:41:20

2009 12 18
2009 12 18

07:20:00
07:04:59

2009 12 17

17:51:51

Išeiti
Įvykis
Mažas intensyvumas
125 mmHg, protarpinė 5
Terapija ĮJUNGTA
(Gydytojo r
Terapija neaktyvi (Gydytojo
Terapijos įrenginys įjungtas
(Gydytojo veiksena)
Terapijos įrenginys
išjungtas (Gydytojo
veiksena)

Ekrane Terapijos retrospektyva terapijos informacija
rodoma datos, laiko ir įvykio stulpeliuose. Datos
išdėstytos nuo seniausios iki naujausios, o laikas
rodomas 24 valandų formatu.
Terapijos
retrospektyva

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

+

_

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Terapija, paskui GERAI ir
Terapijos retrospektyva, kad atvertumėte
ekraną Terapijos retrospektyva.
Mygtukais + ir - slinkite į papildomus sąrašus.

Jei įrašyta žaizdos retrospektyva, ekrane Paciento
retrospektyva matysite žaizdos gijimo eigos istoriją.
Išeiti

Paspauskite, kad grįžtumėte į ekraną Terapija.

Paciento retrospektyvos ekranai
Paciento retrospektyvos ekranuose gydytojas gali:
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•

sukurti naują prieigos kodą;

•

panaikinti esamo paciento įrašą;

•

pradėti naujo paciento įrašą;

•

peržiūrėti paciento įrašą;

•

eksportuoti istoriją;

•

peržiūrėti žaizdos vaizdo srities diagramą;

•

analizuoti žaizdų vaizdus.

Prieigos kodo įvedimo ekranas
Įveskite prieigos kodą

(maks. 4 simb.)

****

Kurti

Atšaukti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nai

0

Paciento
retrospektyva

GERAI
GERAI

Kurti

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Atšaukti

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Terapija, paskui GERAI ir
Paciento retrospektyva, kad atvertumėte
ekraną Įveskite prieigos kodą.
Paspauskite, kad pereitumėte į kitą ekraną.
Paspauskite, kad sukurtumėte naują
prieigos kodą.
Paspauskite, kad grįžtumėte į ekraną Terapija.
Ši piktograma parodoma terapijos būsenos
juostoje ir rodymo srityje, kai yra aktyvus
paciento įrašas.

Dėl saugumo:
•

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginyje vienu metu gali būti
aktyvus tik vienas paciento įrašas. Įvedus naują prieigos
kodą esamas prieigos kodas perrašomas ir visa su juo
susijusi paciento retrospektyva yra panaikinama.
Kai įrenginys grąžinamas KCI, visa informacija
automatiškai panaikinama.

Įveskite prieigos kodą

(maks. 4 simb.)

****

Kurti

•

Jei esamas prieigos kodas bus įvestas klaidingai,
prieiga prie ekrano Paciento retrospektyva bus uždrausta ir
būsite automatiškai grąžinti į ekraną Terapija.

•

Prieigos kodą klaidingai įvedus dešimt kartų, sistema
užsiblokuos. Kreipkitės į vietinį KCI atstovą.

Atšaukti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nai

0

Kaip sukurti naują prieigos kodą?
Kurti

GERAI
GERAI

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

1. Paspauskite Kurti.
2. Įveskite savo keturių skaitmenų
prieigos kodą, naudodami ekrane
pateiktus skaičius, ir paspauskite GERAI.
3. Dar kartą įveskite savo keturių
skaitmenų prieigos kodą.

GERAI

4. Paspauskite GERAI, kad nustatytumėte
naują prieigos kodą ir pereitumėte
į ekraną Paciento ID keitimas.
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Paciento ID keitimo ekranas
Jei nesukuriamas pasirinktinis ID, automatiškai
sugeneruojamas unikalus numeris iš datos ir laiko.
Paciento ID keitimas

Išeiti

(Naudokite rašiklį arba klavišus)
4567060905165844_

1

2

3

4

Q W E
DIDŽ

A

S
Z

5
R

D
X

6
T

F
C

V

7
Y

8
U

9
I

G H

J

B

N M

OK

0 <O

K

P

L
,

1. Jei pageidaujate, įveskite naują paciento ID klaviatūra.

.

GERAI

Išeiti

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

2. Įvedę naują paciento ID paspauskite
GERAI arba tą padarykite, kai būsite
pasirengę pereiti į ekraną Paciento
retrospektyva.
3. Paspauskite Išeiti, kad pereitumėte
į ekraną Patvirtinti.
Spauskite šį mygtuką kaip tarpo klavišą.

<-

Spauskite šį mygtuką kaip grįžties /
naikinimo klavišą.
Jei neatliekama jokių pakeitimų,
automatiškai sugeneruotas numeris
naudojamas kaip paciento ID.

Paciento retrospektyvos ekranas
Paciento retrospektyva

Išeiti

Peržiūrėti
retrospekt.

Naikinti
retrospekt.

Eksportuoti
retrospekt.

Peržiūrėti
diagramą

Pav. sign.
reguliavimas

Vaizdavimas

Paciento
retrospektyva

Peržiūrėti
retrospekt.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Paspauskite, kad galėtumėte peržiūrėti
paciento istoriją ir pridėti pastabų (iki
30 simbolių).

Naikinti
retrospekt.

Paspauskite, kad panaikintumėte paciento
retrospektyvos failą.

Eksportuoti
retrospekt.

Paspauskite, kad eksportuotumėte paciento
istoriją ir terapijos istoriją.

Peržiūrėti
diagramą
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Pagrindiniame gydytojo ekrane spauskite
Terapija, GERAI, tada – Paciento retrospektyva,
vėliau įveskite arba sukurkite prieigos kodą ir
paspauskite GERAI, kad atvertumėte ekraną
Paciento retrospektyva.

Paspauskite, kad galėtumėte peržiūrėti
išmatuotos žaizdos srities grafinį vaizdą,
bėgant laikui.

Pav. sign.
reguliavimas

Paspauskite, kad galėtumėte reguliuoti
nuotėkio pavojaus signalo parametrus.

Vaizdavimas

Paspauskite, kad galėtumėte peržiūrėti ir
vykdyti žaizdos vaizdo analizę.

Retrospektyvos peržiūros ekranas
Paciento retrospektyva

+
Įtraukti
pastabą

_

Išeiti

Data
2009 12 18

Laikas
23:42:30

Įvykis
Dsc_0002.jpg

2009 12 18

23:12:00

Vaizdas perduotas

2009 12 18

07:41:20

Sritis = 115,64 cm2

2009 12 18

07:20:00

ID = P242311.phi

Peržiūrėti
retrospekt.

Ekrane Paciento retrospektyva rodomos
trumpos pastabos (iki 30 simbolių), kurias
prideda gydytojas ir (arba) medicinos
personalas. Šis naujos paciento
retrospektyvos ekranas bus tuščias.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pastabos pridėjimo į istoriją ekranas
Pastabos įtrauk. į retrospekt.

Išeiti

(Naudokite rašiklį arba klavišus)
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Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite
Terapija, GERAI, tada – Paciento retrospektyva
ir įveskite arba sukurkite prieigos kodą
ir paspauskite GERAI ir Istorijos peržiūra,
kad būtų atvertas ekranas Paciento
retrospektyva.
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Įtraukti
pastabą

0 <O
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L
,

.

Įtr.
past.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Terapija, GERAI, tada – Paciento
retrospektyva, vėliau įveskite arba sukurkite
prieigos kodą ir paspauskite GERAI, Istorijos
peržiūra ir Pastabos pridėjimas ekrane
Paciento retrospektyva, kad atvertumėte
ekraną Pastabos įtrauk. į retropekt..

Naudodami ekrane pateikiamus klavišus, įveskite pastabą
(iki 30 simbolių).
Įvestos pastabos bus rodomos lango
srityje virš klavišų.
Įtr.
past.

Paspauskite, kad įrašytumėte naują pastabą ir
grįžtumėte į ekraną Paciento retrospektyva.
Spauskite šį mygtuką kaip tarpo klavišą.

<-

Spauskite šį mygtuką kaip grįžties /
naikinimo klavišą.

Išeiti

Paspauskite, kad grįžtumėte į ekraną
Paciento retrospektyva.

Retrospektyvos naikinimo ekranas
Retrospektyvos naikinimas

Naikinti
retrospekt.

Dėmesio!
Norėdami panaikinti dabartinio paciento retrospektyvą,
spauskite „Naikinti“. Duomenis panaikinus, jų nepavyks atkurti.
Paspaudę „Atšaukti“ nutrauksite retrospektyvos naikinimą.
Atšaukti

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Naikinti

Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite
Terapija, GERAI, tada – Paciento retrospektyva
ir įveskite arba sukurkite prieigos kodą
ir paspauskite GERAI ir Retrospektyvos
naikinimas, kad būtų atvertas ekranas
Paciento retrospektyva.
Panaikintos retrospektyvos atkurti nepavyks.

Naikinti

Atšaukti

Paspauskite mygtuką Naikinti ir palaikykite
paspaudę dvi sekundes – taip panaikinsite
paciento retrospektyvos įrašus. Panaikinę
paciento retrospektyvos įrašus, grįšite
į ekraną Terapija.
Paspauskite, kad nepanaikinę paciento
retrospektyvos grįžtumėte į ekraną
Paciento retrospektyva.
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Kai įrenginys grąžinamas KCI, visa informacija
automatiškai panaikinama.
Paciento retrospektyvos eksportavimo ekranas
Paciento retrospektyvos
eksportavimas

Paciento retrospektyvos
eksportavimas

Išeiti

Išeiti

Eksportuoti į
atminties kortelę

Eksportuoti
į USB

Eksportuoti į
atminties kortelę

Eksportuoti
į USB

Eksportuoti į IR

Duomenys eksportuojami paskirto vardo faile.

Duomenys eksportuojami paskirto vardo faile.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Jei yra IR prievadas

Jei IR prievado nėra
Pagrindiniame gydytojo ekrane spauskite
Terapija, tada GERAI, Paciento retrospektyva
ir įveskite arba sukurkite prieigos kodą ir
paspauskite GERAI, tada Retrospektyvos
eksportavimas, kad atvertumėte langą
paciento retrospektyvos eksportavimas.

Eksportuoti
retrospekt.

Eksportuotą paciento istoriją sudaro aplankai, kuriuose
yra terapijos retrospektyva, paciento retrospektyva ir visi
esamo paciento žaizdų vaizdai.
Eksportuojamų vaizdų failų pavadinimai
sukuriami per vaizdavimo procesą.
Failus galima eksportuoti į atminties
kortelę, USB prietaisą ar IR prievadą
(jei yra įrenginys).
Prieiga prie ekrano Perdavimas
į atminties kortelę.

Eksportuoti į
atminties kortelę

Eksportuoti
į USB

Prieiga prie ekrano Perdavimas į USB.

Eksportuoti į IR

Prieiga prie ekrano Perdavimas į IR .

USB duomenų prievadas
Infraraudonųjų spindulių duomenų prievadas (jei yra)
Atminties kortelės anga
Jungčių prievadai skirti naudoti tik gydytojams.
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Perdavimo į atminties kortelę ekranas

Atminties kortelės prieiga skirta tik
įgaliotiems gydytojams.

1. Įstatykite atminties kortelę į INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio atminties kortelės angą. Girdimas
spragtelėjimas nurodo, kad kortelė įstatyta tinkamai.

Perdavimas į atminties kortelę

Eksportuoti į
atminties kortelę

Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelės angą,
esančią „InfoV.A.C.®“ terapijos įrenginio priekyje,
tada pasirinkite „Pirmyn“

Atšaukti

Pirmyn

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pirmyn

2. Pagrindiniame gydytojo ekrane
spauskite Terapija, tada GERAI,
Paciento retrospektyva, įveskite arba
sukurkite prieigos kodą ir paspauskite
GERAI, Eksportuoti retrospekt.
ir Eksportuoti į atminties kortelę,
kad atvertumėte ekraną Perdavimas
į atminties kortelę.
3. Paspauskite Pirmyn, kad tęstumėte.

Eigos juosta ekrane parodys perdavimo būseną.

GERAI

4. Kai bus perduota, paspauskite GERAI,
kad procesas būtų tęsiamas.

Jei įstačius atminties kortelę į atminties kortelės angą
parodomas pranešimas Perdavimo į atminties kortelę klaida,
failų perduoti nepavyks.
Galimos perdavimo klaidos priežastys:
•

kortelė įstatyta netinkamai;

•

netinkamo formato kortelė;

•

sistemoje nėra vaizdų.
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Perdavimo į USB prietaisą ekranas

USB prievadas skirtas tik įgaliotiems
gydytojams. USB prietaisus reikia jungti
tiesiogiai; prie INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio reikia jungti tik nuolatinio
saugojimo USB prietaisus be atskiro
maitinimo. Prie šio prietaiso negalima
jungti diskų, maitinamų kintamąja srove
ar maitinimo elementais, kompiuterių,
kompiuterinės įrangos, kitų prietaisų
ar USB ilginamųjų laidų.
1. Įstatykite USB prietaisą į INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio atminties kortelės angą.

Perdavimas į USB

Eksportuoti
į USB

Įdėkite USB atmintinę į USB prievadą,
esantį „InfoV.A.C.®“ terapijos įrenginio priekyje,
ir pasirinkite „Pirmyn“.
Pastaba: į USB prievadą junkite tik KCI patvirtintus
atminties prietaisus.

Atšaukti

Pirmyn

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pirmyn

2. Pagrindiniame gydytojo ekrane
spauskite Terapija, tada GERAI,
Paciento retrospektyva, įveskite arba
sukurkite prieigos kodą ir paspauskite
GERAI, Eksportuoti retrospekt ir
Eksportuoti i USB, kad atvertumėte
ekraną Perdavimas į USB.
3. Paspauskite Pirmyn, kad tęstumėte.

Eigos juosta ekrane parodys perdavimo būseną.
GERAI

4. Kai bus perduota, paspauskite GERAI,
kad procesas būtų tęsiamas.

Jei įstačius USB prietaisą į USB prievadą parodomas ekranas
Perdavimo į USB klaida, failų perduoti nepavyks.
Galimos perdavimo klaidos priežastys:
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•

USB prietaisas įstatytas netinkamai;

•

prijungtas netinkamo tipo prietaisas.

Perdavimo į IR prietaisą ekranas

Infraraudonųjų spindulių duomenų
prievadas skirtas tik įgaliotiems gydytojams.

Perdavimas į IR
Atidarykite „InfoV.A.C.®“
terapijos įrenginio duomenų dureles,
padėkite IR prietaisą priešais IR langelį
ir pasirinkite „Pirmyn“.
Atšaukti

Kai kuriuose įrenginiuose šio prievado gali
nebūti. Apie kitus duomenų perdavimo būdus
skaitykite skyriuje Paciento retrospektyvos.

Pirmyn

Eksportuoti į IR

1.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pagrindiniame gydytojo ekrane
spauskite Terapija, tada GERAI,
Paciento retrospektyva, įveskite arba
sukurkite prieigos kodą ir paspauskite
GERAI, Eksportuoti retrospekt. ir
Eksportuoti į IR, kad atvertumėte
ekraną Perdavimas į IR.

2. Atidarykite duomenų įvesties dureles ir pastatykite IR
spindulių prietaisą priešais INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį.
3. Nukreipkite perdavimo prietaiso IR spindulių duomenų
prievadą į infraraudonųjų spindulių duomenų prievadą
ant INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio.
Pirmyn

4. Paspauskite Pirmyn, kad tęstumėte.
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys mėgins
užmegzti ryšį su perdavimo prietaisu;
užmezgus šį ryšį prasidės perdavimas.

Eigos juosta ekrane parodys perdavimo būseną.
GERAI

5. Kai bus perduota, paspauskite GERAI,
kad procesas būtų tęsiamas.

Jei atsiveria ekranas Perdavimo į IR klaida, INFOV.A.C.™
terapijos įrenginys neaptinka IR spindulių prietaiso arba
prietaisas nesuderinamas. Failų nepavyko perduoti.
Galimos perdavimo klaidos priežastys:
•

IR spindulių perdavimo prietaisas nesulygiuotas su INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio infraraudonųjų spindulių duomenų prievadu;

•

IR spindulių perdavimo prietaiso IR prievadas neaktyvus arba neįjungta jo
gavimo veiksena;

•

IR prietaiso lęšiai yra pažeisti arba užstoti.
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Diagramos ekranas
Diagrama
Sritis (cm²)

Išmatuota vaizdo sritis

Išeiti

Peržiūrėti
diagramą

218.0
163.5
109.0

Pagrindiniame gydytojo ekrane spauskite
Terapija, tada GERAI, Paciento retrospektyva
ir įveskite arba sukurkite prieigos kodą ir
paspauskite GERAI ir Peržiūrėti diagramą,
kad atvertumėte ekraną Diagrama.

54.5
0.0

10 2009 m.
gruodžio mėn.

30 2009 m.
gruodžio mėn.

Laikui (dienos)

Diagramoje rodomas vaizdo srities atvaizdas, bėgant laikui.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Diagramos nepavyks sudaryti, jei
panaikintas paciento retrospektyvos failas.
Diagramą pavyks sudaryti tik tada, jei
paciento retrospektyvos žurnale anksčiau
buvo išsaugoti vaizdo srities matavimai.
Reikia bent dviejų skirtingų dienų matavimų
(vaizdo srities per laiką), kad būtų sudaryta
diagrama.

Nuotėkio pavojaus signalo slenksčio pasirinkimo ekranas
Pasirinkite nuotėkio pavojaus
signalo slenkstį

Aukštas
Pastaba: numatytoji reikšmė
yra „Aukštas“

Prieš keisdami šį parametrą, pasitarkite su
terapiją skiriančiu gydytoju.

Atšaukti

+

Pav. sign.
reguliavimas

_

GERAI

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

+

_

Pagrindiniame gydytojo ekrane spauskite
Terapija, paskui GERAI, Paciento retrospektyva
ir pasirinkite arba sukurkite prieigos kodą bei
paspauskite GERAI ir Pav. sign. reguliavimas,
kad atvertumėte ekraną Pasirinkite nuotėkio
pavojaus signalo slenkstį.
Mygtukais + ir - pasirinkite reikiamą
pakoreguotą pavojaus signalo lygį.
Numatytasis nuotėkio pavojaus signalo
slenkstis yra nustatytas kaip „Didelis“
(2 litrai per minutę); šiame ekrane,
kai tinkama, galite jį pakeisti į „Mažą“
(1 litras per minutę).

GERAI
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Paspauskite, kad patvirtintumėte
pakoreguotus pavojaus signalo parametrus.

Žaizdų vaizdų analizė
Žaizdų vaizdavimo funkcija – pagalbinė priemonė įrašant gydymo eigą.
Žaizdų vaizdavimo srities ir tūrio skaičiavimo funkcijos
nėra numatytos kaip tikslaus matavimo funkcijos ir jos
neskirtos naudoti žaizdoms diagnozuoti ir gydyti.
Priedai, kurių reikia, norint pasinaudoti šia funkcija, išvardyti toliau.
•

Skaitmeninis fotoaparatas, kuriame naudojama SD / MMC kortelė.
Maksimalus SD / MMC kortelės, kurią galima naudoti vaizdams į INFOV.A.C.™
terapijos įrenginį įkelti, dydis yra 2 GB. Įrenginys neįkels vaizdų, jei bus
naudojama didesnė nei 2 GB SD / MMC kortelė. Prieš įkeldami vaizdus
į INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį, patikrinkite SD / MMC kortelės dydį.
Didžiausia nuotraukų skiriamoji geba, kurią priima INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginys, yra 2,2 megapikselio. Jei naudojamas didesnės skiriamosios gebos
fotoaparatas, turite pakoreguoti nuotraukų skiriamosios gebos parametrus
savo fotoaparate į 2,2 megapikselio ar mažiau. Daugiau instrukcijų rasite savo
fotoaparato naudotojo vadove.

•

SD / MMC kortelė.

•

Does
Notliniuotės
Print
Kalibravimo atskaitos kvadratas.DieJį Line
rasite
ant
V.A.C.® tvarsčio pakuotėje.
Pink line indicates removable adhesive label.
Šio atskaitos kvadrato reikia,
kad INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys galėtų
apskaičiuoti žaizdos matmenis.

Kalibravimo
kvadratas
L

•

W

D

L

W

D

Rašiklis. Yra duomenų durelių viduje (žr. INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio
dalių atpažinimas skyriuje). Jo reikia, kad būtų galima sekti.

Tam, kad žaizdų vaizdo analizės funkcija veiktų optimaliai, rekomenduojama
atsižvelgti į toliau pateiktus patarimus.
•

Sterilus kalibravimo atskaitos kvadratas kiekvienąkart fotografuojant turėtų
būti padėtas toje pačioje žaizdos vietoje.

•

Visus vaizdus reikia fotografuoti iš padėties tiesiai virš žaizdos.

•

Žaizda ir kalibravimo atskaitos kvadratas turėtų užpildyti kuo daugiau
vaizdo ploto.

•

Vaizdas turėtų būti fotografuojamas gero apšvietimo sąlygomis.

•

Vaizdus reikia imti tiesiai iš fotoaparato, o ne perduoti ar atsiųsti į kortelę
iš kompiuterio.
Naudojant fotoaparatą su datos ir laiko funkcija,
bus lengviau sekti vaizdus.
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Trikčių diagnostikos pasiūlymai
• Laikmenos vaizdų talpa. Prieš įkeldami vaizdus į INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginį, laikmenoje laikykite kuo mažiau vaizdų. Rekomenduojama prieš
fiksuojant naujas žaizdų nuotraukas laikmenoje įkelti visas laikmenoje
(SD / MMC kortelėje ar USB atmintinėje) esančias nuotraukas į kompiuterį.
Jei laikmenoje bus per daug vaizdų, kyla klaidos „DSP neinicijuota“ rizika,
dėl kurios įrenginys staiga nustos veikti ir negalėsite įkelti vaizdų.
• Klaida „DSP neinicijuota“. Taip nurodoma vaizdų įkėlimo problema ir
įrenginiui neleidžiama įkelti vaizdų į INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį.
Jei gaunate šią klaidą, išeikite iš ankstesnio ekrano ir paleiskite įrenginį iš naujo,
jį išjungdami ir vėl įjungdami. Jei negalite grįžti į ankstesnį ekraną, paleiskite
įrenginį iš naujo, jį išjungdami ir vėl įjungdami. Tada galėsite pereiti prie vaizdų
įkėlimo ekrano, kaip nurodyta šiame vadove (žr. Imaging Screen (Vaizdų
ekranas) skyriuje).
• Nusiunčiant vaizdus, ekranas staiga nustoja veikti. Tai rodo vaizdų
įkėlimo į INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį problemą. Jei gaunate šią klaidą,
paleiskite įrenginį iš naujo, jį išjungdami ir vėl įjungdami. Tada galėsite pereiti
prie vaizdų įkėlimo ekrano, kaip nurodyta šiame vadove (žr. Imaging Screen
(Vaizdavimo ekranas) skyriuje).
• Vaizdų ištrynimas iš įrenginio. Skaitmeninių nuotraukų negalima ištrinti
po vieną iš INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio. Kai vidinė atmintinė prisipildo
ir reikia įkelti daugiau nuotraukų, turi būti išvalyta paciento retrospektyva,
panaikinant įrašą ir sukuriant naują paciento istoriją. Rekomenduojama prieš
naikinant eksportuoti paciento retrospektyvos įrašą, kad būtų išsaugota visa
retrospektyva ir vaizdai. Išsamesnių paciento retrospektyvos įrašo peržiūros,
naikinimo, eksportavimo ir kūrimo nurodymų rasite šio vadovo skyriuje
„Paciento retrospektyvos ekranai“.
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Vaizdavimo ekranas
Vaizdavimas

Išeiti

Pagrindiniame gydytojo ekrane spauskite
Terapija, tada GERAI, Paciento retrospektyva
ir įveskite arba sukurkite prieigos kodą
ir paspauskite GERAI ir Vaizdavimas,
kad atvertumėte ekraną Vaizdavimas.

Vaizdavimas

Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite
peržiūrėti vaizdus
„VAC“
atmintis

Atminties
kortelė

USB atminties
prietaisas

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Paspauskite, kad pasirinktumėte ir
peržiūrėtumėte vaizdą iš SD / MMC kortelės.

Atminties
kortelė

USB atminties
prietaisas

„VAC“
atmintis

Paspauskite, kad pasirinktumėte ir
peržiūrėtumėte vaizdą iš USB prietaiso.
Paspauskite, kad pasirinktumėte
ir peržiūrėtumėte vaizdą iš vidinės
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio atminties.

Šiek tiek užtruks, kol bus pasiekti vidinėje
atmintyje arba atminties kortelėje
saugomi vaizdai. Susijęs mygtukas
bus paryškintas žaliu krašteliu – taip
parodoma, kuri funkcija vykdoma.
Paruošus INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį, atsivers ekranas Failo pasirinkimas.
Jei naujam paciento įrašui pasirenkama INFOV.A.C.™
atmintis, vaizdai nebus pasiekiami, o vaizdo miniatiūra
bus juoda.
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Failo pasirinkimo ekranas
Failo pasirinkimas

9 iš 10

+

Išeiti

Viršutiniame dešiniajame ekrano Failo pasirinkimas
kampe rodomas galimų peržiūrėti ir šiuo metu peržiūrimų
failų skaičius (pvz., 9 iš 10).

Pasirinkti

_

+

_

Mygtukais+ ir - pasirinkite kitą arba
ankstesnį vaizdą.

failopavadinimas.jpg
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pasirinkti

Kai parodomas reikiamas vaizdas,
paspauskite Pasirinkti.
Vaizdai, atidaryti iš atminties kortelės ar
USB prietaiso, bus automatiškai atsiųsti
į vidinę INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio
atmintį.
Paspauskite, kad pradėtumėte žaizdos
srities žymėjimo procedūrą.
Paspauskite, kad apskaičiuotumėte žaizdos
sritį paryškinto žymėjimo kontūro viduje.
Paspauskite, kad pradėtumėte žaizdos tūrio
skaičiavimo procedūrą.
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Vaizdo atskaitos kalibravimas
Išeiti

Pažymėkite atskaitos kvadratą vaizde, kad būtų galima
nustatyti vaizdo srities ir tūrio matavimų mastą.
Kiekvieno ekrano apačioje pateikiamos
instrukcijos, padedančios naudotojui
vykdyti procesą.
Atskaitos kvadratui pažymėti naudokite
tik pridedamą rašiklį.

Paspaudę paryškintą mygtuką
paženklinsite atskaitos kvadratą.

Paspauskite, kad pradėtumėte kalibravimo
atskaitos procesą.
Palieskite kiekvieną atskaitos kvadrato kampą. Kai paliesite paskutinį atskaitos
kvadrato kampą, kampiniai taškai bus sujungti paryškinta linija.
1.

2.

3.

4.

Svarbu rinktis kampus iš eilės pagal laikrodžio rodyklę
arba prieš laikrodžio rodyklę. Klaidinga seka lems
kalibravimo klaidą.
Jei reikia, paspauskite ir pradėkite kalibravimo atskaitos
procesą iš naujo.

Žaizdos srities žymėjimas
Toliau pažymėkite žaizdos srities kontūrą. Paspaudę kairėje pavaizduotą
mygtuką, pradėsite žaizdos srities žymėjimo procedūrą. Atsivers ekranas
Vaizdo srities pasirinkimas.
Vaizdo srities pasirinkimas

Išeiti

1 vaizdo sritis

Pasirinkite vaizdo sritį, kurią norite žymėti.

1 vaizdo sritis

3 vaizdo sritis

2 vaizdo sritis

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys 1 vaizdo
srities plotą ir gylį saugo tik paciento
žurnale. Ši informacija paciento žurnale
naudojama diagramai sudaryti.
2 vaizdo sritis

3 vaizdo sritis

Paspauskite 1 vaizdo sritis, jei norite
žymėti bendrą žaizdos srities kontūrą.
Visi 1 vaizdo srities žymėjimai ir rezultatai
bus rodomi geltonai.

Paspauskite 2 vaizdo sritis, jei norite žymėti
kitą sritį žaizdos viduje. Visi 2 vaizdo srities
žymėjimai ir rezultatai bus rodomi mėlynai.

Paspauskite 3 vaizdo sritis, jei norite žymėti papildomą sritį. Visi 3 vaizdo srities
žymėjimai ir rezultatai bus rodomi rožine spalva.
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Pasirinkus vaizdo sritį, vaizdas bus rodomas per visą ekraną.
Rašikliu brėžkite aplink reikiamą sritį.
•

Pradžios taške atsiras geltonas kvadratas. Žymėjimas baigiamas,
kai geltonos linijos galas sugrįžta į pradžios tašką.

Jei norite ištaisyti klaidą, rašikliu palieskite kvadratą
pradžios taške. Šiuo veiksmu grįšite į ankstesnį ekraną,
kuriame galite pasirinkti iš naujo žymėti sritį.
Baigus žaizdos vaizdo srities kontūrą bus vėl
parodyti mygtukai.
Jei reikia, dar kartą paspauskite Žaizdos srities žymėjimas mygtuką,
kad pažymėtumėte papildomas sritis.

Žaizdos srities skaičiavimas
Area = 24.67 sq. cm

Išeiti

Paspauskite kairėje vaizduojamą mygtuką,
kad apskaičiuotumėte žaizdos sritį
paryškinto kontūro viduje.
Rezultatai bus rodomi atitinkamos išmatuotos srities
žymėjimo spalva.

Paspaudę paryškintą mygtuką
apskaičiuosite pažymėtą (-as) sritį (-is).
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Žaizdos tūrio skaičiavimas
Gylio vaizdo srities pasirinkimo ekranas
Pasirinkite gylio vaizdo sritį

Išeiti

Žaizdos tūrį galima apskaičiuoti pagal anksčiau
pažymėtas sritis ir išmatuotą gylį.

Pasirinkite vaizdo sritį, kurios tūrį norite apskaičiuoti.

Paspaudę kairėje pavaizduotą mygtuką,
pradėsite žaizdos tūrio skaičiavimo procedūrą.
Atsivers ekranas Pasirinkite gylio vaizdo sritį.

1 vaizdo sritis

3 vaizdo sritis

2 vaizdo sritis

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

1 vaizdo sritis

Paspauskite, kad įvestumėte 1 vaizdo
srities gylį.

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys 1 vaizdo
srities plotą ir gylį saugo tik paciento
žurnale. Ši informacija paciento žurnale
naudojama diagramai sudaryti.

Įveskite vaizdo srities gylį

1.23456
cm

2 vaizdo sritis

Paspauskite, kad įvestumėte 2 vaizdo srities gylį.

3 vaizdo sritis

Paspauskite, kad įvestumėte 3 vaizdo srities gylį.

Išeiti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nai

.

0

Ekrane pateikiamais klavišais įveskite vaizdo gylį.
GERAI

Įvedę vaizdo gylį, paspauskite GERAI.

GERAI

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Area = 24.67 sq. cm Volume = 87.37 cubic cm

Išeiti

Vaizdo sritis ir tūris bus rodomi ekrano kairėje.
Išeiti

Paspauskite Išeiti, kad grįžtumėte į ekraną
Paciento retrospektyva.

43

Gydytojo priemonės
Priemonės

Priemonės

Išeiti

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Priemonės, kad atvertumėte
ekraną Priemonės.

Šviesumas

Šiame ekrane Priemonės gydytojas gali:
Regiono
parametrai

Laikas /
data
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

•

nustatyti laiką ir datą kaip esamą laiką ir
kalendorinę datą;

•

reguliuoti regiono parametrus;

•

nustatyti jutiklinio ekrano naudotojo sąsajos šviesumą.
Žalias puslankis mygtuko apačioje parodo šviesumo lygį.
Šviesumas

Mažas

Šviesumas

Vidutinis

Šviesumas

Didelis
Numatytasis parametras: vidutinis.
Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį
gydytojo ekraną.

Išeiti

Laiko ir datos keitimas
Nustatyti laiką / datą

Išeiti

Metai

Mėnuo

Diena

Val. (24)

Min.

2009

Gruod

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

--

++

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Išeiti
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Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Priemonės, o tada Laikas / data,
kad atvertumėte ekraną Nustatyti laiką / datą.

Laikas /
data

Paspauskite, kad nustatytumėte esamą
vietinį laiką ir kalendorinę datą. Laikydami
šiuos mygtukus paspaustus, greitai
pereisite per galimus pasirinkimus.
Paspauskite, kad grįžtumėte
į ekraną Priemonės.

Slėgio vienetų ir datos formato keitimas
Regiono parametrai

Išeiti

DD MĖN MMMM

cm

mmHg

Datos
formatas

Vnt.

Slėgio
vnt.

Slėgio
vnt.

1234.5

Skaičių
formatas

Regiono
parametrai

Kalba
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Pagrindiniame gydytojo ekrane
paspauskite Priemonės ir Regiono
parametrai, kad atvertumėte šį ekraną.
Paspauskite, kad pakeistumėte matavimo
vienetus iš mmHg (gyvsidabrio stulpelio
milimetrų) į kPa (kilopaskalius).
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys
sukurtas taip, kad būtų rodomi du
matavimo vienetai, o iš jų mmHg
(gyvsidabrio stulpelio milimetrai) yra
numatytieji. Jei verčiau rinktumėtės
kPa (kilopaskalius), paspauskite
Slėgio vnt. ir mmHg pakeisite į kPa.

Skaičių
formatas

Vnt.

Kalba

Datos
formatas

Paspauskite, kad pakeistumėte, kaip rodomi
skaičiai po kablelio.
Paspauskite, kad pasirinktumėte cm
(centimetrus) arba „in“ (col.) (colius).
Paspauskite, kad pakeistumėte ekranų kalbą.
Paspauskite, kad pakeistumėte datos
rodymą iš „DD/MĖN/MMMM“ (diena-mėnuometai) į „MĖN/DD/MMMM“ (mėnuo-dienametai) formatą.
Numatytieji parametrai: mmHg,
„DD/MĖN/MMMM“, cm ir anglų kalba.

Išeiti

Paspauskite Išeiti, kad grįžtumėte
į ekraną Priemonės.

45

Perspėjimo ir pavojaus signalai
DĖMESIO! Svarbi informacija apie perspėjimo ir pavojaus signalus
Nedidelės svarbos pavojaus / perspėjimo signalas jutikliniame ekrane
įsijungia, INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiui aptikus sąlygą, dėl kurios reikia
paciento ar slaugytojo dėmesio.
Su perspėjimo signalais nuskamba vienas girdimas tonas.
Vidutinės svarbos pavojaus signalas jutiklinio ekrano naudotojo
sąsajoje įsijungia INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiui aptikus sąlygą, dėl kurios
reikia skubaus paciento ar slaugytojo dėmesio, kad būtų užtikrintas
paskirtos terapijos tiekimas.
Su pavojaus signalais nuskamba pasikartojantis girdimas tonas.
Jei pavojaus signalo priežasties pašalinti nepavyksta,
susisiekite su KCI.
Garso pauzė

Paspauskite Garso pauzė, kad nutildytumėte girdimą toną dviem minutėms.
Paspauskite žinyno mygtuką, kad gautumėte daugiau informacijos apie
perspėjimo ar pavojaus signalą.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais,
pakeiskite V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija
pertraukiama arba išjungiama daugiau nei dviem
valandoms.
Tai taikoma visoms pavojaus signalų sąlygoms,
kai terapija yra pertraukiama.
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Įspėjimo apie išsikraunantį maitinimo elementą signalas
Nedidelės svarbos perspėjimas – šis ekranas parodo, kad maitinimo elementui veikti liko maždaug
dvi valandos. Su šiuo perspėjimo signalu nuskamba vienas girdimas tonas.
Garso pauzė

Mait. elemento išsikrovimo
perspėjimo signalas

Šio perspėjimo signalo priežastį pašalinsite,
kaip nurodyta toliau.

Išsikrauna mait. elementas, reikia įkrauti.
Garso pauzė

Nustatyti
iš naujo

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Šį pavojaus signalą galima nutildyti per
trikčių diagnostiką paspaudus Garso pauzė.

1. Įjunkite terapijos įrenginį į kištukinį lizdą, naudodami
INFOV.A.C.™ maitinimo tiekimo grandinę maitinimo
elementui pakartotinai įkrauti. Geltona šviesa virš
maitinimo jungties parodys, kad įrenginys kraunasi.
Daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje
Maitinimo elemento įkrovimas.
Nustatyti
iš naujo

2. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš
naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
V.A.C.® terapija tęsiama.

Beveik išsikrovusio maitinimo elemento pavojaus signalas
Vidutinės svarbos pavojaus signalas – šis pavojaus signalo ekranas parodo, kad maitinimo elementui
veikti liko maždaug 30 minučių. Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Mait. elementas
beveik išsikrovė
Mait. elementas beveik išsikrovė;
nedelsdami įkraukite.

Garso pauzė

Nustatyti
iš naujo

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Garso pauzė

Šį pavojaus signalą galima nutildyti per
trikčių diagnostiką paspaudus Garso pauzė.

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
1. Įjunkite terapijos įrenginį į kištukinį lizdą, naudodami
INFOV.A.C.™ maitinimo tiekimo grandinę maitinimo
elementui pakartotinai įkrauti. Geltona šviesa virš
maitinimo jungties parodys, kad įrenginys kraunasi.
Daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje
Maitinimo elemento įkrovimas.
Nustatyti
iš naujo

Įjungta / išjungta

2. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš
naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
3. Ar vyksta terapija nustatysite patikrinę,
ar šviečia žalias puslankis ant terapijos
įjungimo ir išjungimo mygtuko. Jei jis
nešviečia, paspaudę terapijos įjungimo
ir išjungimo mygtuką, terapiją paleisite
iš naujo.

V.A.C.® terapija tęsiama; visgi jei šis pavojaus signalas
neišsprendžiamas per vieną minutę, terapija pertraukiama.
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Pilnos dėžutės, pertrauktos terapijos pavojaus signalas
Vidutinės svarbos pavojaus signalas – šis pavojaus signalo ekranas atsiveria, kai reikia pakeisti
prisipildžiusią dėžutę. Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.

Paspauskite „Išstumti“ ir pakeiskite dėžutę,
tada paspauskite „Nustatyti iš naujo“.
ĮSPĖJIMAS: jei terapija lieka išjungta ilgiau nei 2 valandas,
pakeiskite „V.A.C.®“ tvarstį alternatyviu tvarsčiu.

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
1. Nustatykite, ar dėžutė yra pilna, palygindami skysčio
lygį su gradavimo žymėmis ant dėžutės (žr. toliau).

Nustatyti
iš naujo

Garso pauzė

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Garso pauzė

Dėžutė pilna
Terapija pertraukta

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

2. Jei dėžutė nepilna, paspauskite
Nustatyti iš naujo.

Nustatyti
iš naujo

3. Jei dėžutė pilna, ją pakeiskite ir
paspauskite Nustatyti iš naujo,
kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Nustatyti
iš naujo

Papildomos informacijos rasite šio
vadovo skyriuje Dėžutės keitimas.
Įjungta /
išjungta

4. Terapiją pradėkite iš naujo, paspausdami
terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką,
esantį pagrindiniame ekrane.

Gradavimo
žymės

500 ml dėžutė

1 000 ml dėžutė

ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo instrukcijomis,
pakeiskite V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija išjungiama
daugiau nei dviem valandoms.
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Neįstatytos dėžutės pavojaus signalas
Vidutinės svarbos pavojaus signalas – šis pavojaus signalo ekranas atsiveria, kai dėžutė nėra iki galo
įstatyta ir (arba) tinkamai užfiksuota Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Garso pauzė

Dėžutė
neįstatyta

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Įsitikinkite, kad dėžutė yra vietoje
Garso pauzė

Nustatyti
iš naujo

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
1. Išimkite dėžutę, paspausdami dėžutės
išėmimo mygtuką.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

2. Apžiūrėkite dėžutę ir INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį,
ar pašaliniai objektai ar nuolaužos nekliudo dėžutės ir
terapijos įrenginio sąlyčio paviršiams.
3. Įsitikinkite, kad yra abu sandarikliai. Jei sandariklių
nėra arba jie pažeisti, kreipkitės į KCI.

Sandarikliai

4. Iš naujo uždėkite dėžutę ant INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio ir įsitikinkite, kad dėžutė iki galo įsistatė
ir užsifiksavo. Girdimas spragtelėjimas reiškia, kad
dėžutė įstatyta tinkamai.
Nustatyti
iš naujo

5. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš
naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Įjungta /
išjungta

6. Paleiskite terapiją iš naujo, paspausdami
mygtuką terapijos įjungimo ir išjungimo.

7. Jei šis pavojaus signalas ir toliau rodomas,
pakartokite 1–6 veiksmus su nauja dėžute.
Jei pavojaus signalo priežasties pašalinti
nepavyksta, susisiekite su KCI.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo
nurodymais, pakeiskite V.A.C.® tvarstį kitu
tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
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Nuotėkio pavojaus signalas
Vidutinės svarbos pavojaus signalas – šis ekranas atsiveria aptikus žymų neigiamojo slėgio nuotėkį.
Jei šis pavojaus signalas neišsprendžiamas per tris minutes, terapija pertraukiama. Su šiuo pavojaus
signalu nuskamba vienas girdimas tonas.
Garso pauzė

Nuotėkio
pavojaus signalas
Jei reikia daugiau informacijos,
paspauskite „?“ arba „Seal Check™“

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.

„Seal Check™“
Nustatyti
iš naujo

Garso pauzė

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

1. Įsitikinkite, kad tvarsčio vamzdelių ir dėžutės
vamzdelių jungtis yra tinkamai užfiksuota.
2. Įsitikinkite, kad dėžutė visiškai įstatyta. (Žr. Neįstatytos
dėžutės pavojaus signalas skyriuje).
3. Paspauskite SEAL CHECK™ mygtuką, kad galėtumėte
naudoti tvarsčio nuotėkius nustatyti padedančią
SEAL CHECK™ funkciją. Išsamią informaciją, kaip naudoti
SEAL CHECK™ funkciją ir kaip šalinti nuotėkius,
rasite šio vadovo skyriuje Nuotėkio radimas,
naudojant SEAL CHECK™.
Pacientai SEAL CHECK™ funkciją naudoti gali tik ekrane
Nuotėkio pavojaus signalas.

4. Informacijos, kaip naudoti V.A.C.® apkloto medžiagos perteklių nuotėkio
sričiai uždengti, rasite prie V.A.C.® tvarsčių pridedamoje tvarsčių
naudojimo instrukcijoje.
Nustatyti
iš naujo

Įjungta / išjungta

5. Išsprendę nuotėkio problemą, šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš
naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
6. Ar terapija vyksta nustatysite patikrinę, ar šviečia žalias puslankis ant
terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuko. Jei jis nešviečia, paspaudę
terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką, terapiją paleisite iš naujo.
Jei šis pavojaus signalas neišsprendžiamas per tris minutes,
parodomas pavojaus signalas „Nuotėkio pav. sign. Terapija
pertraukta“ ir terapija sustabdoma.
Terapijos paleidimo iš naujo procedūras rasite skyriuje
Nuotėkio pavojaus signalas. Terapija pertraukta.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
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Nuotėkio pavojaus signalas. Terapija pertraukta
Vidutinės svarbos pavojaus signalas - šis ekranas atsiveria, kai nepavyksta pašalinti žymaus
neigiamojo slėgio nuotėkio priežasties ir terapija yra pertraukiama. Su šiuo pavojaus signalu
skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Garso pauzė

Nuotėkio pav. sign.
Terapija pertraukta
ĮSPĖJIMAS: jei terapija lieka išjungta ilgiau nei
2 valandas, pakeiskite „V.A.C.®“ tvarstį
alternatyviu tvarsčiu.
Garso pauzė

Nustatyti
iš naujo

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
Nustatyti
iš naujo

1. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš
naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Įjungta /
išjungta

2. Paleiskite terapiją iš naujo, paspausdami
mygtuką terapijos įjungimo ir išjungimo.

Jei nuotėkio sąlyga neišsprendžiama, tolesnei trikčių
diagnostikai naudokite įrankį SEAL CHECK™.
Įjungta / išjungta

Pagrindiniame gydytojo ekrane paspaudus
terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką
atsiveria SEAL CHECK™ ekranas, esantis
Terapijos pradžia ekrane.
arba

„Seal Check™“

Pagrindiniame gydytojo ekrane paspauskite
Terapija, paskui GERAI ir SEAL CHECK™
mygtuką, kad atvertumėte SEAL CHECK™
funkcijos ekraną.

Pacientai SEAL CHECK™ funkciją naudoti gali tik ekrane
Nuotėkio pavojaus signalas.
Jei nuotėkio priežastis per tris minutes nepašalinama,
dar kartą atsiveria pavojaus signalo ekranas ir terapija
sustabdoma.
Jei pavojaus signalo priežasties pašalinti nepavyksta,
susisiekite su KCI.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
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Užsikimšimo perspėjimo signalas
Nedidelės svarbos pavojaus signalas - šis ekranas atsiveria INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiui aptikus
galimą užsikimšimą. Su šiuo perspėjimo signalu nuskamba vienas girdimas tonas.

Užsikimšimo
perspėjimo signalas
Aptiktas galimas užsikimšimas
Nustatyti
iš naujo
Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Šio perspėjimo signalo priežastį pašalinsite,
kaip nurodyta toliau.
1. Įsitikinkite, kad abu spaustukai ant tvarsčio ir dėžutės
vamzdelių yra atidaryti.
2. Įsitikinkite, kad vamzdeliai nėra niekaip susinarplioję,
susisukę ar užsikimšę.
3. Jei atlikus 1 ir 2 veiksmus užsikimšimo perspėjimo
signalas išlieka, nuleiskite terapijos įrenginį
ir vamzdelius iki žaizdos lygio arba žemiau.
Jei perspėjimo signalo problema išsprendžiama
nuleidus įrenginį, jį galima ir toliau naudoti įprastai.
Nustatyti
iš naujo

4. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti
iš naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį
ekraną.
Įsijungus šiam perspėjimo signalui,
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys ir toliau
mėgins taikyti terapiją.
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Užsikimšimo pavojaus signalas. Terapija pertraukta
Vidutinės svarbos pavojaus signalas - šis ekranas atsiveria INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiui aptikus
užsikimšimą. Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.

Garso pauzė

Užsikimšimo pav. sign.
Terapija pertraukta
Galbūt įrenginys veikia, bet terapija yra pertraukta.
ĮSPĖJIMAS: jei terapija lieka išjungta ilgiau nei
2 valandas, pakeiskite „V.A.C.®“ tvarstį
alternatyviu tvarsčiu.
Garso pauzė

Nustatyti
iš naujo

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
1. Įsitikinkite, kad abu spaustukai ant tvarsčio ir dėžutės
vamzdelių yra atidaryti.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

2. Įsitikinkite, kad vamzdeliai nėra niekaip susinarplioję,
susisukę ar užsikimšę.
3. Jei atlikus 1 ir 2 veiksmus išlieka „Užsikimšimo
pav. sign. Terapija pertraukta“, nuleiskite terapijos
įrenginį ir vamzdelius iki žaizdos lygio arba žemiau.
Jei perspėjimo signalo problema išsprendžiama
nuleidus įrenginį, jį galima ir toliau naudoti įprastai.
Nustatyti
iš naujo

4. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš naujo,
kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

ĮSPĖJIMAS. Terapijos įrenginys išlieka įjungtas; visgi į žaizdą
tiekiamas neigiamasis slėgis nesiekia terapinės reikšmės.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
Jei pavojaus signalo priežasties pašalinti nepavyksta,
susisiekite su KCI.
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Mažo slėgio perspėjimo signalas
Nedidelės svarbos perspėjimo signalas - šis ekranas atsiveria tada, kai INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginiui nepavyksta pasiekti pasirinkto nustatytojo terapijos slėgio. Su šiuo perspėjimo signalu
nuskamba vienas girdimas tonas.

Žemo slėgio
perspėjimo signalas
Išmatuotas žaizdos slėgis yra
žemesnis nei nustatytas slėgis.
Nustatyti
iš naujo
Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Šio perspėjimo signalo priežastį pašalinsite, kaip
nurodyta toliau.
1. Įsitikinkite, kad abu spaustukai ant tvarsčio ir dėžutės
vamzdelių yra atidaryti.
2. Įsitikinkite, kad vamzdeliai nėra niekaip susinarplioję,
susisukę ar užsikimšę.
3. Jei atlikus 1 ir 2 veiksmus mažo slėgio perspėjimo
signalas išlieka, nuleiskite terapijos įrenginį
ir vamzdelius iki žaizdos lygio arba žemiau.
Jei perspėjimo signalo problema išsprendžiama
nuleidus įrenginį, jį galima ir toliau naudoti įprastai.
4. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš naujo,
kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
V.A.C.® terapija vis tiek vyksta, tačiau mažesniu slėgiu.
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Terapija pertraukta
Vidutinės svarbos pavojaus signalas – šis ekranas atsiveria tada, kai INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiui
nepavyksta pasiekti pasirinktos terapijos nustatytojo slėgio ir į žaizdą tiekiamas neigiamasis slėgis
nesiekia terapinės reikšmės. Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Garso pauzė

Žemo slėgio pav. sign.
Terapija pertraukta
ĮSPĖJIMAS: galbūt įrenginys veikia, bet terapija
yra pertraukta. Jei reikia daugiau
informacijos, paspauskite „?“
Garso pauzė

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Nustatyti
iš naujo

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
1. Įsitikinkite, kad abu spaustukai ant tvarsčio ir dėžutės
vamzdelių yra atidaryti.
2. Įsitikinkite, kad vamzdeliai nėra niekaip susinarplioję,
susisukę ar užsikimšę.
3. Jei „Mažo slėgio pav. sign. Terapija pertraukta“
išlieka atlikus 1 ir 2 veiksmus, galbūt išspręsite
šią pavojaus signalo problemą nuleidę terapijos
įrenginį ir vamzdelius iki žaizdos lygio arba žemiau.
Jei perspėjimo signalas dingsta nuleidus įrenginį,
jį galima ir toliau naudoti įprastai.
Nustatyti
iš naujo

4. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš
naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

ĮSPĖJIMAS. Terapijos įrenginys išlieka įjungtas; visgi į žaizdą
tiekiamas neigiamasis slėgis gali nesiekti nustatytojo slėgio,
taigi terapinė nauda gali būti sumažinta.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
Jei pavojaus signalo priežasties pašalinti nepavyksta,
susisiekite su KCI.
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Neaktyvios terapijos pavojaus signalas
Vidutinės svarbos pavojaus signalas – šis ekranas atsiveria tada, kai V.A.C.® terapija būna išjungta
penkiolika minučių (o įrenginio maitinimas įjungtas) ir per tą laiką jutiklinis ekranas nėra liečiamas.
Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Garso pauzė

Terapija neaktyvi
Paspauskite „Nustatyti iš naujo“
ir paleiskite terapiją iš naujo

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.

Nustatyti
iš naujo

Garso pauzė

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Nustatyti
iš naujo

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Įjungta /
išjungta

1. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš
naujo, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
2. Paleiskite terapiją iš naujo, paspausdami
mygtuką terapijos įjungimo ir išjungimo
mygtuką.
3. Jei V.A.C.® terapija nepageidaujama,
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį išjunkite
paspaudę įrenginio priekinėje dalyje
esantį maitinimo įjungimo / išjungimo
mygtuką.

ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.

Sistemos klaidos pavojaus signalas. Terapija pertraukta
Vidutinės svarbos pavojaus signalas - šis ekranas atsiveria INFOV.A.C.™ terapijos įrenginyje atsiradus
techniniam gedimui. Gali įvykti kelių skirtingų tipų sistemos klaidos. Geltoname pavojaus signalo
langelyje parodomas numeris, nurodantis techninio gedimo diagnostinį kodą. Su šiuo pavojaus
signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Garso pauzė

Sistemos klaida
Terapija pertraukta
Klaidos kodas: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Nedelsdami grąžinkite įrenginį KCI
ĮSPĖJIMAS: jei terapija lieka išjungta ilgiau nei
2 valandas, pakeiskite „V.A.C.®“ tvarstį
alternatyviu tvarsčiu.
Nustatyti
iš naujo
Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
1. Užsirašykite klaidos numerį.
2. Išjunkite, tada – įjunkite įrenginį įrenginio
priekinėje dalyje esančiu mygtuku
maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Jei klaidų pašalinti nepavyksta, susisiekite su KCI.

ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais,
pakeiskite V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama
arba išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
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Pasibaigusio priežiūros laikmačio veikimo laiko perspėjimo signalas
Nedidelės svarbos perspėjimo signalas – šis ekranas atsiveria, kai ateina laikas atlikti INFOV.A.C.™
terapijos įrenginio priežiūros darbus. Pasibaigus priežiūros laikmačio veikimo laikui šis perspėjimo
signalas bus rodomas kiekvienąkart įjungus įrenginio maitinimą. Kai nustatymas „Liko dienų“
pasieks nulį, šis perspėjimo signalas bus vis parodomas periodiškai per terapiją.
Šio perspėjimo signalo priežastį pašalinsite, kaip
nurodyta toliau.

Baigėsi priežiūros laikmačio
veikimo laikas

1. Kreipkitės į vietinį KCI atstovą ir gaukite naują
priežiūros laikmačio kodą.

Kreipkitės į KCI
Liko dienų (0)
Įveskite
kodą

Tęsti
Įveskite
kodą

2. Paspauskite Įvesti kodą ir įveskite iš
KCI gautą kodą.

Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Vidinės temperatūros pavojaus signalas
Vidutinės svarbos pavojaus signalas - šis ekranas atsiveria INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio vidinei
temperatūrai pasiekus aukščiausią ribą. Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.
Vidinė temperatūra

1. INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį perkelkite į vėsesnę vietą.

Viršyta leistina terapijos įrenginio vidinės temperatūros
riba. Perkelkite terapijos įrenginį į vėsesnę vietą.
Garso pauzė

Nustatyti
iš naujo

2. Šiame ekrane paspauskite Nustatyti iš naujo,
kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Kai šis pavojaus signalas yra aktyvus, terapija tęsiama.
Po penkių minučių ekranas išsijungs, bet palietus bus
apšviestas. Sustabdomas maitinimo elemento įkrovimas.
Jei pavojaus signalo priežasties pašalinti nepavyksta,
susisiekite su KCI.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.

57

Slėgio nuokrypis. Terapija pertraukta
Vidutinės svarbos pavojaus signalas - šis ekranas atsiveria, kai į žaizdą tiekiamas slėgis nukrypsta
daugiau, nei numato sistemos ribos. Su šiuo pavojaus signalu skamba pasikartojantis girdimas tonas.
Garso pauzė

Slėgio nuokrypis
Terapija pertraukta
Žaizdos slėgio nuokrypis viršijo
sistemos ribas. Terapija sustabdyta.

Kreipkitės į KCI

Šį pavojaus signalą galima dviem minutėms
nutildyti per trikčių diagnostiką paspaudus
Garso pauzė.

Šią pavojaus signalo sąlygą išspręsite, kaip nurodyta toliau.

Garso pauzė

ĮSPĖJIMAS:

jei reikia daugiau informacijos, paspauskite „?“
Protarpinė 5/2
Terapija ĮJUNGTA
125 mmHg

Išjunkite, tada – įjunkite įrenginį įrenginio
priekinėje dalyje esančiu mygtuku
maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką.

Jei pavojaus signalo priežasties pašalinti nepavyksta,
susisiekite su KCI.
ĮSPĖJIMAS. Vadovaudamiesi gydytojo nurodymais, pakeiskite
V.A.C.® tvarstį kitu tvarsčiu, jei terapija pertraukiama arba
išjungiama daugiau nei dviem valandoms.
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Priežiūra ir valymas
Standartinės atsargumo priemonės
Toliau pateikiamos KCI rekomenduojamos kasdienės ir savaitinės valymo ir infekcijų valdymo
procedūros, taikomos INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiui.
Visada laikykitės standartinių atsargumo priemonių.
Standartinės atsargumo priemonės skirtos tam, kad būtų sumažinta
mikroorganizmų pernešimo rizika iš žinomų ir nežinomų infekcijos židinių.
Šias atsargumo priemones galima taikyti visiems pacientams, neatsižvelgiant
į jų diagnozę ar numanomą infekcijos būseną, ir jų turi būti laikomasi, kai yra
tikėtinas sąlytis su krauju ir bet kokiais kūno skysčiais. Tai apima ir sekrecijas
bei ekskrecijas (išskyrus prakaitą), neatsižvelgiant į tai, ar kraujas matomas ar
ne, pažeistą odą (t. y. atviras žaizdas) ir gleivines.

Atliekų išmetimas
Visus vienkartinius elementus (visus vamzdelius, jungtis, spaustukus,
panaudotas dėžutes, panaudotus tvarsčius ir kt.) išmeskite pagal vietos
medicininių atliekų utilizavimo nuostatas. Netinkamai išmetus šiuos
elementus kyla pavojus pažeisti įstatymų reikalavimus.

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio valymas
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio valymas ir dezinfekavimas apima ir visų kietų
paviršiaus komponentų nuvalymą. Vadovaukitės savo įstaigos procedūromis,
kurios taikomos kitai ilgalaikei elektroninei medicininei įrangai kietu
paviršiumi valyti ir dezinfekuoti. INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys turi būti
valomas ir dezinfekuojamas:
•

jei jis sutepamas naudojant pacientui;

•

bent kartą per savaitę;

•

tarp naudojimų skirtingiems pacientams.
Prieš naudodami bet kokio tipo valymo skysčius patikrinkite,
ar INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys yra išjungtas ir atjungtas
nuo kintamosios srovės šaltinio.

KCI rekomendacijos dėl KCI V.A.C.® terapijos prietaisų valymo ir dezinfekavimo:
•

infekcijos ir sąlyčio su krauju bei kūno skysčiais rizikai sumažinti naudokite
asmeninės apsaugos priemones (AAP), pvz., medicinos procedūrų pirštines;

•

prieš dezinfekuodami, nuo terapijos įrenginio nuvalykite visas organines
medžiagas (matomą sutepimą ar kūno sekrecijas);

•

naudokite ligoninei skirtus valiklius ir dezinfekavimo priemones;
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•

neįmerkite ir nemirkykite terapijos įrenginio skysčiuose, kad išvengtumėte
prietaiso elektronikos pažeidimo;

•

nenaudokite alkoholio tirpalų aplink jutiklinio ekrano kraštus ar netoli
tarpiklio ir maitinimo jungiklių, nes alkoholio tirpalai lengvai įsiskverbia
į ekraną ir gali sukelti įrangos triktį.

Jutiklinio ekrano valymas
1. Paspauskite ekrano apsauga mygtuką, esantį pagrindiniame ekrane
(žr. Paciento veiksenos valdymo ekranai skyriuje), kad įjungtumėte
ekrano apsaugą. Užrakinimo mygtuko piktograma pradings ir atsivers
ekranas Ekrano apsauga.
2. Naudodami minkštą, nebraižančią šluostę švelniai nuvalykite jutiklinį ekraną.
Jutikliniam ekranui nuvalyti nenaudokite jokio skysčio.
Valydami jutiklinį ekraną, nenaudokite jėgos. Per stipriai
spausdami galite sugadinti ekraną.
3. Jei norite atrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite 1 ir 2 mygtukus, esančius
ekrane Ekrano apsauga, kad grįžtumėte į pagrindinį ekrane.
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Elektromagnetinis suderinamumas
Toliau pateikiamos gairės ir gamintojo deklaracijos dėl INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio
elektromagnetinio suderinamumo.
•

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiui reikia specialių atsargumo priemonių
dėl elektromagnetinio suderinamumo; jis turi būti įrengtas ir paruoštas
naudoti pagal tolesniuose puslapiuose pateiktą elektromagnetinio
suderinamumo informaciją.
Ši įranga skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams.
Kaip ir bet kokia kita elektrinė medicinos įranga, ji gali sukelti
radijo trukdžius arba gali trikdyti netoliese esančios įrangos /
sistemos veikimą. Gali tekti būtinai imtis poveikio mažinimo
priemonių, pvz., INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį pasukti,
pakeisti jo vietą arba uždengti tą vietą.
Šios įrangos spinduliuotės charakteristikos atitinka
reikalavimus, keliamus pramonėje ir ligoninėje naudojamai
įrangai (CISPR 11 A klasė). Šią įrangą naudojant
gyvenamosiose patalpose (kai įranga įprastai turi atitikti
CISPR 11 B klasę), negali būti užtikrinama tinkama radijo
dažnius naudojančių ryšio priemonių apsauga.

•

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio veikimą gali veikti mobilieji radijo dažniai,
ryšio įranga, RFID skaitytuvai, elektroninė apsaugos nuo vagysčių įranga ir
metalo detektoriai. Naudokitės 204 ir 206 lentelėse pateiktomis gairėmis ir
rekomendacijoms.

•

Kita medicinos įranga arba sistemos gali skleisti elektromagnetinę
spinduliuotę ir taip gali trikdyti INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio veikimą.
Reikia būti atsargiems, kai INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys naudojamas
šalia arba sujungtas su kita įranga. Jei naudoti šalia kitos įrangos arba su ja
sujungus yra būtina, INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį ir kitą įrangą iš pradžių
būtina stebėti, ar jie tikrai veikia įprastai numatyta naudoti konfigūracija.

•

Elektros laidai, išorinis maitinimo tiekimo šaltinis ir priedai, pateikti arba
nurodyti šiame vadove, yra patvirtinti kaip atitinkantys lentelėse toliau
išvardintus testavimo reikalavimus. Būtina pasirūpinti, kad su INFOV.A.C.™
terapijos įrenginiu būtų naudojami tik gamintojo rekomenduojami kabeliai,
maitinimo tiekimo grandinės ir priedai. Jei trečiosios šalies tiekėjas siūlo
kabelių, išorinių maitinimo tiekimo grandinių ir elektros priedų, skirtų naudoti
su INFOV.A.C.™ terapijos įrenginiu, bet neišvardytų ir neminimų šiame vadove,
atsakomybė už atitikties toliau pateiktose lentelėse nurodytiems standartams
ir testams nustatymą tenka trečiosios šalies tiekėjui.

•

Naudojant kitus elektros kabelius ir priedus, nei nurodyti šiame vadove
arba minimuose dokumentuose, gali kilti didesnė elektromagnetinė
spinduliuotė iš INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio arba sumažėti INFOV.A.C.™
terapijos įrenginio elektromagnetinis atsparumas.

61

201 lentelė
Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. INFOV.A.C.™ terapijos
įrenginio pirkėjas arba galutinis naudotojas turi užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės testas

Atitiktis

Elektromagnetinė aplinka – gairės

Radijo dažnio spinduliuotė – CISPR 11
(spinduliuojamos ir praleidžiamos)

1 grupė

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys radijo dažnių energiją vartoja tik
savo vidinėms funkcijoms. Dėl tos priežasties jo RD spinduliuotė yra
labai maža, todėl neturėtų sąveikauti su netoliese esančia
elektronine įranga.

Radijo dažnio spinduliuotė – CISPR 11
(spinduliuojamos ir praleidžiamos)

A klasė

Harmoninė spinduliuotė
IEC 61000‑3‑2

A klasė

INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys yra tinkamas naudoti visose
įstaigose, išskyrus namų ūkio aplinką ir vietas, kurios tiesiogiai
prijungtos prie visuomeninio žemosios įtampos elektros tinklo,
kuriuo elektra tiekiama namų ūkio paskirties pastatams.

Įtampos svyravimai / virpėjimas
IEC 61000‑3‑3

Atitinka

202 lentelė
Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba galutinis
naudotojas turi užtikrinti, kad įrenginys bus naudojamas tokiomis sąlygomis.
Atsparumo
testas

EN / IEC 60601
Testo lygis

Atitikties lygis

Numatytoji elektromagnetinė
aplinka

Elektrostatinė
iškrova (ESD)

± 6 kV sąlytis

± 8 kV sąlytis

± 8 kV oras

± 15 kV oras

Grindys turi būti medinės, betoninės
arba dengtos keraminėmis plytelėmis.
Jei grindys padengtos sintetine
medžiaga, santykinis drėgnumas turi
būti ne mažesnis nei 30 %.

± 2 kV maitinimo
tiekimo linijoms

± 2 kV maitinimo tiekimo
linijoms
100 kHz pasikartojimo dažnis

IEC 61000‑4‑2
Atsparumo
elektriniam
sparčiajam
pereinamajam
vyksmui / impulsų
vorai bandymas

± 1 kV įvesties / išvesties
linijoms

IEC 61000‑4‑4
Viršįtampis
IEC 61000‑4‑5
Įtampos
kritimai, trumpi
pertraukimai ir
įtampos svyravimai
maitinimo tiekimo
įvesties linijose
IEC 61000‑4‑11

± 1 kV įvesties / išvesties
linijoms
100 kHz pasikartojimo dažnis

± 1 kV skirtuminis
režimas (linija–linija)
± 2 kV sinfazinis režimas
(linija–žemė)

± 1 kV skirtuminis režimas
(linija–linija)
± 2 kV sinfazinis režimas
(linija–žemė)

Pagrindinės srovės kokybė turi būti
įprasta komercinei ar gydymo įstaigos
aplinkai

<5 % Ut (>95 % Ut
kritimas) 0,5 ciklo

Kritimai: 0 % Ut 1 ciklą
70 % Ut 25 ciklus esant 50 Hz
arba 30 ciklus esant 60 Hz

Gaminyje yra vidinė atsarginė baterija.

40 % Ut (60 % Ut
kritimas) 5 ciklus
70 % Ut (30 % Ut
kritimas) 25 ciklus
<5 % Ut (>95 % Ut
kritimas) 5 sekundės

Tinklo dažnio
(50/60 Hz)
magnetinis laukas

Pagrindinės srovės kokybė turi būti įprasta
komercinei ar gydymo įstaigos aplinkai

3A/m

Viena fazė esant 0°
Pertraukimai: 0 % Ut 250
ciklus esant 50 Hz arba 300
ciklus esant 60 Hz

30 A / m

Jei INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio
naudotojui reikia, kad įrenginys toliau
veiktų nutrūkus maitinimui iš elektros
tinklo, rekomenduojama įrenginiui
energiją tiekti iš nenutrūkstamo maitinimo
šaltinio arba maitinimo elemento.

Srovės dažnio magnetiniai laukai turi būti
tokie pat, kaip įprasta komercinei ar gydymo
įstaigos aplinkai.

IEC 61000‑4‑8
PASTABA. Ut yra kintamosios srovės elektros tinklo įtampa prieš pritaikant testinį lygį.
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204 lentelė
Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba galutinis
naudotojas turi užtikrinti, kad įrenginys bus naudojamas tik tokiomis sąlygomis.
Atsparumo testas

EN / IEC 60601
Testo lygis

Atitikties lygis

Elektromagnetinė
aplinka – gairės
Nešiojamoji ir mobilioji radijo
dažnio ryšio įranga turi būti
naudojama ne arčiau jokios
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio
dalies, įskaitant laidus, nei
rekomenduojamas atskyrimo
atstumas, apskaičiuotas naudojant
lygį, taikomą siųstuvo dažniui.

Praleidžiamas radijo dažnis
IEC 61000‑4‑6

Spinduliuojamas radijo dažnis
IEC 61000‑4‑3

3 Vrms
150 kHz–80 MHz

3V / m
80 MHz–2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz–80 MHz
6 Vrms ISM dažnių
juostose
nuo
150 kHz iki 80 MHz
80 % AM esant 1 kHz
3V / m
80 MHz–2,7 GHz

Rekomenduojamas atskyrimo
atstumas
d = 1,2√P
d = 1,2√P Nuo 80 MHz iki 800 MHz
d = 2,3√P Nuo 800 MHz iki 2,5 GHz
Čia „P“ yra didžiausias siųstuvo
galingumas vatais (W) pagal
siųstuvo gamintojo duomenis,
o „d“ yra rekomenduojamas min.
atstumas metrais (m).
Lauko stiprumas iš fiksuotų RD
siųstuvų pagal elektromagnetinės
vietos tyrimąa turėtų būti
mažesnis nei suderinamumo lygis
kiekviename dažnių diapazone b.
Trukdžių gali kilti šalia įrangos,
kuri pažymėta tokiu simboliu:

1 PASTABA. Esant 80 MHz ir 800 MHz, taikomas aukštesnis dažnio diapazonas.
2 PASTABA. Šios gairės gali galioti ne visose situacijose. Elektromagnetinių bangų sklidimą veikia objektų, struktūrų ir
asmenų savybės jas sugerti arba atspindėti.
a

b

Lauko, sklindančio iš fiksuotų radijo dažnių siųstuvų, kaip antai bazinės stotys radijo (mobiliesiems / belaidžiams) telefonams
ir radijo stotims, mėgėjų radijui, AM ir FM radijo transliavimui, stipris negali būti tiksliai nustatytas teoriškai. Siekiant įvertinti
elektromagnetinę aplinką dėl stacionarių RD siųstuvų, reikia atlikti elektromagnetinį tyrimą vietoje. Jei išmatuotas vietos,
kurioje naudojamas INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys, lauko stiprumas viršija pirmiau nurodytą galiojantį radijo dažnio
atitikties lygį, įrenginį reikia stebėti, kad būtų patvirtintas normalus jo veikimas. Pastebėjus, kad įrenginys veikia neįprastai,
būtina imtis papildomų priemonių, pvz., INFOV.A.C.™ terapijos įrenginį pasukti arba perkelti į kitą vietą.
Dažnių diapazone nuo 150 kHz iki 80 MHz lauko stiprumas turėtų būti mažesnis kaip 3V/m.

Nešiojamąją ir mobiliąją RD ryšių įrangą (įskaitant priedus, pvz., antenas su laidais ir išorines antenas) reikia naudoti ne
arčiau 30 cm (12 col.) bet kurios INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio dalies, įskaitant gamintojo nurodytus laidus. Priešingu
atveju gali sutrikti šios įrangos veikimas. Tiksliau, minimalus rekomenduojamas atskyrimo atstumas turi būti apskaičiuotas
pagal lygtį, taikomą pagal siųstuvo dažnį.
PASTABA. Ši įranga buvo patikrinta ir patvirtina atitinkanti medicinos prietaisams taikomas ribas pagal IEC 60601-1-2:
2014 m. 4-asis leidimas. Šios ribos ir tikrinimo lygiai yra skirti užtikrinti su elektromagnetiniais trukdžiais susijusį saugumą,
prietaisą naudojant įprastoje medicininėje aplinkoje.
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206 lentelė
Rekomenduojami atskyrimo atstumai tarp nešiojamosios ir mobiliosios radijo dažnio ryšio įrangos ir INFOV.A.C.™
terapijos įrenginio.
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti tokioje elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje spinduliuojamo radijo
dažnio trukdžiai yra kontroliuojami. INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio pirkėjas arba galutinis naudotojas gali padėti išvengti
elektromagnetinių trukdžių, išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios radijo dažnio ryšio įrangos
(siųstuvų) ir įrenginio, kaip rekomenduojama toliau, atsižvelgdamas į maksimalią ryšio įrangos atiduodamąją galią.
Siųstuvo maksimali vardinė
atiduodamoji galia vatais (W)

Atstumas pagal siųstuvo dažnį metrais (m)
150 kHz–80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz–800 MHz
d = 1,2√P

Nuo 800 MHz iki 2,5 GHz
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Jei siųstuvo vardinė maksimali atiduodama galia aukščiau nėra nurodyta, rekomenduojamą atskyrimo atstumą d metrais (m)
galima nustatyti pagal siųstuvo dažniui taikomą lygtį; čia P yra maksimalios siųstuvo galios vardinis parametras vatais (W)
pagal siųstuvo gamintoją.
1 PASTABA. Esant 800 MHz ir 800 MHz, taikomas atskyrimo atstumas aukštesniam dažnio diapazonui.
2 PASTABA. Šios gairės gali galioti ne visose situacijose. Elektromagnetinių bangų sklidimą veikia pastatų,
daiktų ir asmenų savybės jas sugerti arba atspindėti.

Su maitinimo šaltiniu
Dalies numeris

Apibūdinimas

Gamintojas

Maks. ilgis

M6266106

Maitinimas

„Astec Power“ arba ICC

3,05 m

M4268882

„Elec / Con‑US Cordset - InfoV.A.C.™“

„Electri-Cord Mfg. Co.“

2,03 m

M4268883

„Elec / Con-Australia Cordset - InfoV.A.C.™“

„Electri-Cord Mfg. Co.“

2,05 m

M4268880

„Elec / Con‑UK Cordset - InfoV.A.C.™“

„Electri-Cord Mfg. Co.“

2,05 m

M4268881

„Elec / Con‑EU Cordset - InfoV.A.C.™“

„Electri-Cord Mfg. Co.“

2,05 m

4103864

„Cord, INFOV.A.C.™ China Power“

„Electri-Cord Mfg. Co.“

2,51 m

4103847

„Cord, INFOV.A.C.™ India Power“

„Electri-Cord Mfg. Co.“

2,54 m

4103887

„Cord, Power, Brazil“

„Electri-Cord Mfg. Co.“

2,05 m

350084

„Cord, V.A.C.ULTA™ AC Power“

Įvairūs

2,0 m

350753

„Cord, V.A.C.ULTA™ Power UK“

Įvairūs

2,0 m

360074

„Cord, V.A.C.VIA™ Power, EU“

Įvairūs

2,05 m

360076

„Cord, V.A.C.VIA™ Power, AU/NZ“

Įvairūs

2,05 m

414655

„Assy, Power Cord - ACTIV.A.C.™ Japan“

Įvairūs

0,91‑2,44 m
(rekomenduojama
1,0 m)

415568

„KR Cordset

Consolidated Electronics“

2,05 m

Naudojant kitus elektros laidus ir priedus, nei nurodyti
pateiktose naudojimo instrukcijose (IFU) arba minimuose
dokumentuose, gali kilti didesnė elektromagnetinė
spinduliuotė iš INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio arba sumažėti
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginio elektromagnetinis atsparumas.
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Specifikacijos
Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo.
Klasifikacija
Įranga netinkama naudoti, jei aplinkoje yra degaus anestetikų mišinio su oru, deguonimi ar azoto oksidu.
INFOV.A.C.™ terapijos įrenginys
Nuolatinis veikimas
B tipo įranga
I klasės įranga arba su vidinio maitinimo šaltiniu
Maitinimas
I klasės įranga
Įprasta įranga
INFOV.A.C. terapijos įrenginys
Matmenys....................................................................................................................23 cm x 22 cm x 17,5 cm (9,05 col. X 8,6 col. X 6,8 col.)
Svoris.................................................................................................................................................................................................2,89 kg (6,37 svaro)
Elektros duomenys (maitinimo tiekimo)
Įtampa ............................................................................................................................................................................... 100–240 V kintamoji srovė
Dažnis .................................................................................................................................................................................................................. 50–60 Hz
Galia .............................................................................................................................................................................................................................. 60 W
Aplinkos sąlygos
Laikymo / gabenimo temperatūros ribos:..............................................................................nuo –10 °C iki +50 °C (nuo 14 °F iki 122 °F)
Darbinės temperatūros ribos:........................................................................................................nuo +10 °C iki +30 °C (nuo 50 °F iki 86 °F)
Santykinio drėgnumo diapazonas:........................................................................................................nuo 10 % iki 85 % be kondensacijos
Barometrinio slėgio diapazonas: ...............................................................................................................................nuo 700 hPa iki 1 060 hPa
Pagal IEC 60601‑1 standarto trečiąjį leidimą, išmetami V.A.C.® terapijos įrenginio komponentai laikomi taikomosiomis dalimis.
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Naudojamų simbolių paaiškinimas
Įspėjimo arba perspėjimo pranešimas apie galimą pavojų sistemai, pacientui ar
darbuotojams.

Svarbi veikimo informacija.

!

Dėmesio! Žr. pridedamus dokumentus.

Pavojus užkliūti.

Įjunkite arba išjunkite prietaiso maitinimą. Kai prietaisas yra įjungtas, šis
mygtukas šviečia.

Atlaisvinkite dėžutę. Šis mygtukas mirksi, kai dėžutė yra pilna ir ją reikia pakeisti.

Šis gaminys atskirai surenkamas atitinkamame surinkimo skyriuje. Neišmeskite jo kartu
su buitinėmis atliekomis.

Žr. naudotojo vadove.

Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje.

Gamintojas

SN
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Serijos numeris

Apsauga nuo skysčių

Laikykite sausą

B tipo taikomoji dalis

Katalogo numeris

Nesimaudyti vonioje ar po dušu

Temperatūros apribojimai

DĖMESIO! Federaliniai (JAV) įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti / nuomoti tik
gydytojams arba jų nurodymu.

Kontaktinė informacija klientams
Jei kyla klausimų apie šį gaminį, žaliavas ir techninę priežiūrą arba reikia papildomos informacijos
apie KCI gaminius ir paslaugas, kreipkitės į KCI arba KCI įgaliotąjį atstovą, taip pat:
JAV skambinkite 1‑800‑275‑4524 arba apsilankykite adresu www.acelity.com.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Ne JAV apsilankykite adresu www.kci-medical.com.
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