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BRĪDINĀJUMS. Svarīga drošības informācija, kas pievienota ierīcei

Indikācijas, kontrindikācijas, brīdinājumi, piesardzības pasākumi un cita drošības
informācija ir ietverta V.A.C.® terapijas sistēmas drošības informācijas
lapā. Šī informācijas lapa ir iekļauta terapijas iekārtas komplektācijā, kā arī
V.A.C.® pārsēju kārbās. Pirms V.A.C.® terapijas izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties
ar V.A.C.® terapijas sistēmas lietotāja rokasgrāmatu un drošības informācijas
lapu. Ja rodas jautājumi vai šīs informācijas lapas nav, nekavējoties sazinieties ar
vietējo uzņēmuma KCI pārstāvi.
Papildinformāciju par izstrādājumiem var iegūt tīmekļa vietnē www.acelity.com
(ASV) vai www.kci-medical.com (ārpus ASV).
Līdzīgi kā visām nozīmētām medicīnas ierīcēm, uz izstrādājumu
attiecināmo norādījumu neievērošana, kā arī iestatījumu mainīšana
un terapijas veikšana bez attiecīgi apmācīta klīniskā aprūpes
personāla norādījumiem un/vai uzraudzības, var izraisīt izstrādājuma
darbības traucējumus un smagu vai letālu traumu risku. Lūdzu,
konsultējieties ar ārstu par medicīniskiem jautājumiem. Medicīniskā
ārkārtas gadījumā nekavējoties sazinieties ar vietējo neatliekamās
palīdzības pakalpojumu sniedzēju.
UZMANĪBU! Federālie tiesību akti (ASV) paredz, ka šo ierīci drīkst
iegādāties vai iznomāt tikai ārsts vai pēc ārsta norīkojuma.

GARANTIJAS ATRUNA UN TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS
LĪDZEKĻU IEROBEŽOJUMS
KCI NORAIDA VISAS ŠAJĀ DOKUMENTĀ APRAKSTĪTO UZŅĒMUMA
KCI IZSTRĀDĀJUMU TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, BEZ IEROBEŽOJUMA
IETVEROT JEBKĀDAS IZRIETOŠAS TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS VAI PIEMĒROTĪBU
NOTEIKTAM MĒRĶIM. VISAS RAKSTVEIDA GARANTIJAS, KO PIEDĀVĀ UZŅĒMUMS
KCI, IR SKAIDRI IZKLĀSTĪTAS ŠAJĀ DOKUMENTĀ VAI IEKĻAUTAS IZSTRĀDĀJUMA
KOMPLEKTĀCIJĀ. UZŅĒMUMS KCI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR
JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM UN
IZDEVUMIEM, TOSTARP ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU PERSONAI VAI ĪPAŠUMAM,
KAS PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI RADIES ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS DĒĻ, JA VIEN
ĪPAŠI PIEMĒROJAMI TIESĪBU AKTI SKAIDRI NEAIZLIEDZ GARANTIJAS ATRUNU
VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS. NEVIENA PERSONA NAV PILNVAROTA
UZLIKT PAR PIENĀKUMU UZŅĒMUMAM KCI RĪKOTIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDIEM
APGALVOJUMIEM VAI SNIEGT GARANTIJAS, KAS NAV ĪPAŠI NORĀDĪTAS
ŠAJĀ PUNKTĀ.
Apraksti vai specifikācijas uzņēmuma KCI drukātajos materiālos, tostarp šajā
dokumentā, ir paredzēti tikai vispārīga izstrādājuma apraksta sniegšanai
tā izgatavošanas brīdī un nesniedz skaidri izteiktas garantijas, izņemot
tās, kas noteiktas rakstiskajā ierobežotajā garantijā, kas pievienota šim
izstrādājumam. Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta jebkurā brīdī.
Lai iegūtu jaunāko informāciju, sazinieties ar uzņēmumu KCI.
i

Saturs
BRĪDINĀJUMS. Svarīga drošības informācija, kas pievienota ierīcei................................................................... i
GARANTIJAS ATRUNA UN TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IEROBEŽOJUMS.......................................... i
Brīdinājumi un svarīga informācija lietotājiem.........................................................................................................1
Ievads........................................................................................................................................................................................2
Aizsardzība pret apdraudējumu.............................................................................................................................2
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas pievienošana citām ierīcēm.........................................................................3
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta — daļu identifikācija........................................................................................4
Sagatavošana lietošanai....................................................................................................................................................5
Akumulatora uzlāde...................................................................................................................................................5
Akumulatora uzlādes indikators............................................................................................................................6
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas piestiprināšana IV statīvam..........................................................................7
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas piestiprināšana gultas kājgalim.................................................................8
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas noņemšana no IV statīva vai gultas..........................................................8
500 ml un 1000 ml kanniņu uzstādīšana ...........................................................................................................9
500 ml un 1000 ml kanniņu nomaiņa................................................................................................................10
ACTIV.A.C.™ 300 ml kanniņas uzstādīšana........................................................................................................12
ACTIV.A.C.™ 300 ml kanniņas noņemšana........................................................................................................13
Darbības norādījumi.........................................................................................................................................................13
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas ieslēgšana/izslēgšana..................................................................................13
Skārienekrāna lietošana..........................................................................................................................................14
Pacienta režīma vadības ekrāni.....................................................................................................................................15
Parastās ekrāna vadības pogas.............................................................................................................................15
Navigācijas pogas......................................................................................................................................................15
Nakts režīma funkcija...............................................................................................................................................16
Pacienta režīma palīdzības izvēlnes ekrāns.....................................................................................................17
Darbības norādījumu ekrāns.................................................................................................................................17
Klīniskā režīma vadības ekrāni.......................................................................................................................................18
Parastās ekrāna vadības pogas.............................................................................................................................18
Lai atgrieztos pacienta sākuma ekrānā.............................................................................................................18
Terapijas sākšanas ekrāns.......................................................................................................................................19
Funkcijas SEAL CHECK™ pārskats.........................................................................................................................19
Funkcijas SEAL CHECK™ izmantošana (uzsākot terapiju)...................................................................20
ii

Noplūdes atrašana, izmantojot funkciju SEAL CHECK™..................................................................... 20
Reģistrēšanas rīka pārskats................................................................................................................................... 21
Reģistrēšanas rīka izmantošana (uzsākot terapiju)...................................................................................... 21
Kanniņas nomaiņas ekrāns........................................................................................................................... 21
Sūkļu skaita ekrāns.......................................................................................................................................... 22
Terapijas ekrāns......................................................................................................................................................... 23
Iestatījumu ekrāns (manuāla iestatīšana)........................................................................................................ 23
Spiediena ekrāns.............................................................................................................................................. 24
Intensitātes vadība.......................................................................................................................................... 24
Intermitējoša režīma ekrāns......................................................................................................................... 25
Iestatījumu apstiprināšana.................................................................................................................................... 25
Iestatījumu vadlīnijas.............................................................................................................................................. 26
Brūces veida izvēles ekrāns.......................................................................................................................... 26
Spiediena izvēles ekrāns............................................................................................................................... 26
Režīma izvēles ekrāns..................................................................................................................................... 27
Intermitējoša režīma ekrāns......................................................................................................................... 27
Iestatījumu vadlīniju apstiprināšana......................................................................................................... 27
Ekrāns SEAL CHECK™...................................................................................................................................... 28
Terapijas vēstures ekrāns....................................................................................................................................... 28
Pacienta slimības vēstures ekrāni.............................................................................................................. 28
Piekļuves koda ievadīšanas ekrāns..................................................................................................................... 29
Pacienta ID maiņas ekrāns..................................................................................................................................... 30
Pacienta slimības vēstures ekrāns...................................................................................................................... 30
Slimības vēstures apskates ekrāns............................................................................................................. 31
Piezīmes pievienošanas slimības vēsturei ekrāns................................................................................ 31
Slimības vēstures dzēšanas ekrāns............................................................................................................ 31
Pacienta slimības vēstures eksportēšanas ekrāns................................................................................ 32
Ekrāns datu pārsūtīšanai uz atmiņas karti.............................................................................................. 33
Ekrāns datu pārsūtīšanai uz USB................................................................................................................ 34
IS datu pārsūtīšanas ekrāns.......................................................................................................................... 35
Diagrammas ekrāns........................................................................................................................................ 36
Noplūdes trauksmes signāla sliekšņa izvēles ekrāns.......................................................................... 36
Brūces attēlu analīze........................................................................................................................................................ 37
Attēlošanas ekrāns................................................................................................................................................... 39
iii

Faila izvēles ekrāns................................................................................................................................................... 40
Atsauces attēla kalibrēšana................................................................................................................................... 41
Brūces rajona izsekošana....................................................................................................................................... 41
Brūces laukuma aprēķināšana............................................................................................................................. 42
Brūces apjoma aprēķināšana............................................................................................................................... 43
Attēla rajona dziļuma izvēles ekrāns......................................................................................................... 43
Klīniskā personāla pakalpojumi.......................................................................................................................... 44
Laika un datuma maiņa................................................................................................................................. 44
Spiediena mērvienību un datuma formāta maiņa.............................................................................. 45
Trauksmes signāli un brīdinājumi............................................................................................................................... 46
Zema akumulatora uzlādes līmeņa trauksme................................................................................................ 47
Brīdinājums par kritisku akumulatora uzlādes līmeni................................................................................. 47
Brīdinājums par pilnu kanniņu un terapijas pārtraukšanu........................................................................ 48
Brīdinājums par nepieslēgtu kanniņu............................................................................................................... 49
Noplūdes trauksme.................................................................................................................................................. 50
Brīdinājums par noplūdi un terapijas pārtraukšanu.................................................................................... 51
Nosprostošanās trauksme..................................................................................................................................... 52
Brīdinājums par nosprostošanos un terapijas pārtraukšanu.................................................................... 53
Zema spiediena trauksme..................................................................................................................................... 54
Brīdinājums par zemu spiedienu un terapijas pārtraukšanu.................................................................... 55
Trauksmes signāls par neaktīvu terapiju.......................................................................................................... 56
Trauksmes signāls par sistēmas kļūdu un terapijas pārtraukšanu.......................................................... 56
Brīdinājums par servisa taimera termiņa beigšanos.................................................................................... 57
Trauksmes signāls par iekšējo temperatūru................................................................................................... 57
Brīdinājums par spiediena novirzi un terapijas pārtraukšanu.................................................................. 58
Kopšana un tīrīšana.......................................................................................................................................................... 59
Parastie piesardzības pasākumi........................................................................................................................... 59
Atbrīvošanās no atkritumiem.............................................................................................................................. 59
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas tīrīšana.............................................................................................................. 59
Skārienekrāna tīrīšana............................................................................................................................................. 60
Elektromagnētiskā saderība (EMS)............................................................................................................................. 61
Specifikācijas....................................................................................................................................................................... 65
Izmantoto simbolu skaidrojums.................................................................................................................................. 66
Kontaktinformācija klientiem....................................................................................................................................... 67
iv

Brīdinājumi un svarīga informācija lietotājiem
Lai KCI izstrādājumi darbotos pareizi, uzņēmums KCI iesaka ievērot tālāk norādītos
nosacījumus. Neievērojot šos nosacījumus, tiks anulēta piemērojamā garantija.
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Lietojiet šo izstrādājumu tikai saskaņā ar šo rokasgrāmatu un attiecīgo
izstrādājumu marķējumu.
Komplektēšana, darbības, paplašināšana, pārregulēšana, modificēšana,
tehniskā apkope vai remonts jāveic tikai kvalificētam personālam, kuru
pilnvarojis uzņēmums KCI. Uzņēmums KCI šādam pilnvarotam personālam
pēc pieprasījuma nodrošinās piekļuvi remonta veikšanai nepieciešamām
elektriskām principshēmām, komponentu daļu sarakstiem u.c.
Nodrošiniet, lai telpas elektroinstalācija atbilstu piemērojamiem valsts
elektroinstalāciju standartiem. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena
riska, šis izstrādājums ir jāsavieno ar iezemētu strāvas kontaktrozeti.
Nedarbiniet šo izstrādājumu, ja tam ir bojāts elektrības vads, barošanas
avots vai spraudnis. Ja šie komponenti ir nolietoti vai bojāti, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
Neievietojiet un neiemetiet nekādus objektus nevienā šī izstrādājuma
atverē vai caurulītē.
Nesavienojiet šo izstrādājumu vai tā komponentus ar ierīcēm, kuras nav
ieteicis uzņēmums KCI.
Ar šo izstrādājumu izmantojiet tikai V.A.C.® pārsējus un vienreizlietojamos
materiālus.
Neturiet šo izstrādājumu pie apsildāmām virsmām.
Lai arī šis izstrādājums attiecībā uz elektromagnētisko saderību atbilst
standartam IEC 60601-1-2, elektriskais aprīkojums var izraisīt traucējumus.
Ja ir aizdomas par traucējumiem, atdaliet aprīkojumu un sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
Izvairieties no šķidrumu uzšļakstīšanas jebkurai izstrādājuma daļai.
Šķidrumi, kas nonākuši uz elektroniskajām vadības ierīcēm,
var izraisīt koroziju, kas savukārt var izraisīt elektronisko
komponentu bojājumus. Komponentu bojājumi var izraisīt
kļūdainu ierīces darbību, kā arī radīt apdraudējumu pacientam
un personālam. Ja uz ierīces ir uzpilējis šķidrums, nekavējoties
atvienojiet to no enerģijas padeves un notīriet ar absorbējošu
drānu. Pirms atjaunojat strāvas padevi, nodrošiniet, lai strāvas
padeves savienojumu vietās vai to tuvumā un uz barošanas
avota nebūtu mitruma. Ja izstrādājums nedarbojas pareizi,
sazinieties ar uzņēmumu KCI.

•

Neizmantojiet šo izstrādājumu vannā/dušā vai vietās, kur tas var iekrist vai
tikt ievilkts vannā, dušā vai izlietnē.

•

Nemēģiniet izvilkt ūdenī iekritušu izstrādājumu. Nekavējoties atvienojiet
ierīci, ja tā pievienota elektrības avotam. Atvienojiet ierīci no pārsēja un
sazinieties ar uzņēmumu KCI.
Neizmantojiet šo izstrādājumu ne uzliesmojošu anestēzijas maisījumu ar
gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē, ne ar skābekli bagātinātā vidē.
Neievietojiet šo izstrādājumu MR vidē. Šis izstrādājums nav drošs MR vidē.

•
•
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Piezīme
Ražotājs šo izstrādājumu ir konfigurējis, lai tas atbilstu noteiktām sprieguma prasībām.
Informāciju par spriegumu skatiet izstrādājuma informācijas uzlīmē.

Ievads
V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) terapija ir sistēma, kurā tiek izmantots nepārtraukts vai
intermitējošs kontrolēts negatīvais spiediens (vakuums), lai izveidotu brūču dzīšanu sekmējošu vidi
sekundāri vai terciāri (novēloti primāri) dzīstošām brūcēm:
• sagatavojot brūces virsmu slēgšanai;
• samazinot tūsku;
• veicinot granulācijas audu veidošanos un perfūziju;
• likvidējot eksudātu un infekciozus materiālus.
INFOV.A.C.™ terapijas sistēma nodrošina negatīvā spiediena brūču terapiju
(Negative Pressure Wound Therapy — NPWT) un terapeitiski reglamentētu precīzu
aprūpi (Therapeutic Regulated Acute Care (SENSAT.R.A.C.™)), kas paredzēta dažāda
veida hroniskām un akūtām brūcēm. Šo uzlaboto brūču ārstēšanas tehnoloģiju,
kas apvienota ar terapijas iekārtām, kuras kontrolē mikroprocesors, un augstākā
līmeņa tehnisko atbalstu, var uzreiz integrēt klīniskajā brūču ārstēšanas praksē,
palīdzot uzlabot pacientu aprūpi un pārvaldīt izmaksas.

Aizsardzība pret apdraudējumu
Visus vienreizlietojamos elementus (visas caurulītes, savienotājus, skavas,
lietotās kanniņas, lietotos pārsējus u.c.) izmetiet atbilstoši vietējiem
medicīnisko atkritumu aizvākšanas noteikumiem.
Nonākot saskarē ar ķermeņa šķidrumiem vai atkritumiem, ir jāievēro parastie
piesardzības pasākumi. Atbrīvojieties no visām daļām atbilstoši iestādē
noteiktajām procedūrām, kā arī vietējiem, valsts un federālajiem noteikumiem.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta un barošanas avots to darbmūža beigās ir
jāatgriež uzņēmumam KCI.
Ierīces energoapgādei vai akumulatora uzlādei ir jāizmanto tikai
tas barošanas avots, kas tika piegādāts kopā ar INFOV.A.C.™
terapijas iekārtu. Izmantojot citus barošanas avotus, var sabojāt
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu.
Lietotājs nedrīkst veikt INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
akumulatora tehnisko apkopi. Ja ir aizdomas par akumulatora
problēmām, sistēma ir jānogādā uzņēmumā KCI, lai veiktu tās
tehnisko apkopi.
Elektrības vadi un caurulītes var apdraudēt cilvēku
pārvietošanos — pastāv paklupšanas risks. Nodrošiniet,
lai neviens vads un caurulīte neatrastos vietās,
kur staigā cilvēki.
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INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas pievienošana citām ierīcēm
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu var pievienot slimnīcas gultas kājgalim, lielākajai
daļai ratiņkrēslu vai IV statīvam (skatiet sadaļu Sagatavošana lietošanai).
Ja nepieciešams, to var novietot uz stingras, līdzenas virsmas vietā, kur tā
nerada šķērsli. Nodrošiniet, lai iekārta tiktu novietota zemāk par brūces līmeni
un atrastos vietā, kur tās vadus un caurulītes nevar aizķert kādi kustīgi objekti.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu nav paredzēts lietot
ambulatorajiem pacientiem. Lai iegūtu informāciju par
V.A.C.® terapijas iekārtām, kas paredzētas ambulatorajiem
pacientiem, konsultējieties ar ārstu un sazinieties ar
vietējo uzņēmuma KCI pārstāvi.
Ierīces, kuras var lietot kopā ar INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu:
•
•
•

atmiņas kartes;
infrasarkano staru ierīces (ietilpst dažu ierīču komplektācijā);
USB ierīces.
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INFOV.A.C.™ terapijas iekārta — daļu identifikācija

Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga

Kanniņas
noņemšanas poga

Lietotāja
saskarnes
skārienekrāns

INFOV.A.C.™
500 ml kanniņa
Infrasarkano (IS) staru
datu pārsūtīšanas
pieslēgvieta
(pieejama
dažās iekārtās;
var izmantot tikai
klīniskais personāls)

Atmiņas kartes slots
(var izmantot
tikai klīniskais
personāls)
Irbulis
Datu nodalījuma
vāciņš

USB datu
pieslēgvieta
(var izmantot
tikai klīniskais
personāls)

Pārnēsāšanas
rokturis
Akumulatora uzlādes
indikators

Piekarināšanas kloķis
Piekarināšanas
svira
Energoapgādes
savienojums

INFOV.A.C.™ barošanas avots
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Sagatavošana lietošanai
Pirms INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai iekārta nav bojāta vai piesārņota.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu Kopšana un tīrīšana šajā rokasgrāmatā.

Akumulatora uzlāde
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas komplektācijā ietilpst barošanas avots un uzlādējams akumulators.
Akumulators nav paredzēts, lai lietotājs varētu tam piekļūt vai veikt tā apkopi. Barošanas avotam
ir divdaļīgs vads; viena tā daļa tiek iesprausta maiņstrāvas sienas kontaktrozetē, bet otra —
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā. Maiņstrāvas vadam var būt dažādas kontaktspraudņa konfigurācijas
atkarībā no prasībām valstī.
Ierīces energoapgādei vai akumulatora uzlādei ir jāizmanto
tikai tas barošanas avots, kas tika piegādāts kopā ar
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu. Izmantojot citus barošanas
avotus, var sabojāt INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu.
Lai terapijas iekārtu izolētu no elektroapgādes līnijas, atvienojiet
maiņstrāvas vadu no sienas kontaktrozetes. Nebloķējiet piekļuvi
kontaktspraudnim vai sienas kontaktrozetei.
Elektrības vadi un caurulītes var apdraudēt cilvēku
pārvietošanos — pastāv paklupšanas risks. Nodrošiniet, lai
neviens vads un caurulīte neatrastos vietās, kur staigā cilvēki.
1. Iespraudiet maiņstrāvas vadu barošanas avotā.
2. Iespraudiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas sienas
kontaktrozetē.
3. Atrodiet balto bultiņu uz INFOV.A.C.™ barošanas
avota uzlādes vada savienotāja.
4. Iespraudiet INFOV.A.C.™ barošanas avota uzlādes
vada savienotāju INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
energoapgādes savienojumā tā, lai baltā bultiņa būtu
vērsta augšup.
Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru,
nepieciešamas aptuveni četras stundas.
Akumulatora uzlādes laikā sistēmu
var lietot.
Lai paildzinātu akumulatora darbmūžu,
atstājiet iekārtu pievienotu barošanas
avotam.
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Akumulatora uzlādes indikators
Kad INFOV.A.C.™ barošanas avots ir pareizi pievienots INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtai un notiek akumulatora uzlāde, akumulatora uzlādes indikators
iekārtas aizmugurē deg dzeltenā krāsā. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts,
akumulatora uzlādes indikators deg zaļā krāsā.
Akumulatora uzlādes līmenis tiek rādīts lietotāja saskarnes skārienekrāna
apakšdaļā:
pilnībā uzlādēts;
tiek lietots;
zems akumulatora uzlādes līmenis, drīzumā jāuzlādē.
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INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas piestiprināšana IV statīvam
1. Pārliecinieties, vai piekarināšanas svira atrodas
horizontālā stāvoklī.

2. Turiet INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu aiz pārnēsāšanas
roktura, satveriet piekarināšanas kloķi un izvelciet
piekarināšanas sviru.

3. Novietojiet pakaramo ap IV statīvu, nodrošinot,
lai statīvs atrastos vertikālajā gumijas gropītē
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas aizmugurē.
Ļaujiet pakaramajam noslēgties, velkot terapijas
iekārtu uz statīva.

4. Pagrieziet piekarināšanas kloķi, lai piekarināšanas
sviru fiksētu vietā. Kad mehānisms ir nofiksēts,
fiksācijas simbols uz piekarināšanas kloķa atrodas
iepretim bultiņai uz terapijas iekārtas. Par nofiksētu
mehānismu liecina arī klikšķis.
Piekarināšanas kloķi var pagriezt vēl tālāk
aiz fiksācijas pozīcijas, lai vēl stingrāk
nostiprinātu INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtu. Nostipriniet iekārtu tikai ar
rokām; neizmantojiet pārmērīgu spēku
vai instrumentus.
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INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas piestiprināšana gultas kājgalim
1. Pārliecinieties, vai piekarināšanas svira ir
vertikālā stāvoklī.

2. Turiet INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu aiz pārnēsāšanas
roktura, satveriet piekarināšanas kloķi un izvelciet
piekarināšanas sviru.

3. Novietojiet pakaramo virs kājgaļa. Ļaujiet pakaramajam
noslēgties, velkot terapijas iekārtu uz kājgaļa.

4. Pagrieziet piekarināšanas kloķi, lai piekarināšanas
sviru fiksētu vietā. Kad mehānisms ir nofiksēts,
fiksācijas simbols uz piekarināšanas kloķa atrodas
iepretim bultiņai uz terapijas iekārtas. Par nofiksētu
mehānismu liecina arī klikšķis.
Piekarināšanas kloķi var pagriezt vēl tālāk
aiz fiksācijas pozīcijas, lai vēl stingrāk
nostiprinātu INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtu. Nostipriniet iekārtu tikai ar
rokām; neizmantojiet pārmērīgu spēku
vai instrumentus.

INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas noņemšana no IV statīva vai gultas
1. Turiet INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu aiz pārnēsāšanas roktura.
2. Izpildiet piestiprināšanas procedūru apvērstā secībā.
8

500 ml un 1000 ml kanniņu uzstādīšana
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtu.
2. Piestipriniet kanniņu:
• uzbīdiet kanniņu uz INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas gala, kā parādīts
attēlā tālāk;
• cieši iespiediet kanniņu tās vietā. Dzirdams klikšķis, kas norāda,
ka kanniņa ir pareizi uzstādīta.

3. Savienojiet kanniņas caurulītes ar pārsēja caurulītēm:
• saspiediet savienotājus kopā un grieziet, līdz fiksējošie izciļņi
ir pilnībā saslēgušies.

4. Atveriet visas caurulīšu skavas, kā parādīts tālāk.

Aizvērta skava

Atvērta skava
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500 ml un 1000 ml kanniņu nomaiņa

Kanniņu var mainīt regulārās maiņas apstākļos un
trauksmes situācijā.
Regulārās maiņas apstākļos kanniņas noņemšanas poga
NEMIRGO. Mainot kanniņu regulārās maiņas apstākļos,
NEIZSLĒDZIET INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu.
Trauksmes situācijā kanniņas noņemšanas poga mirgo.
Tiek parādīts trauksmes ekrāns un terapija tiek pārtraukta.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla
norādījumiem nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu
pārsēju, ja terapija tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz
laiku, kas pārsniedz divas stundas.

Ieslēgt/
Izslēgt

1. Pārtrauciet terapiju, nospiežot terapijas ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu lietotāja saskarnes skārienekrānā.

2. Aizveriet visas caurulīšu skavas, kā parādīts attēlā.

3. Atvienojiet kanniņas caurulītes no pārsēja caurulītēm:
•
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pagrieziet savienotājus, līdz fiksējošie izciļņi ir
pilnībā atvienoti, un atvelciet savienotājus vienu
no otra.

500 ml un 1000 ml kanniņu nomaiņa (turpinājums)

4. Nospiediet kanniņas noņemšanas
pogu. Kanniņa tiks izstumta, tomēr
paliks vadotnē.

5. Izceliet kanniņu no vadotnes.
6. Atbrīvojieties no kanniņas saskaņā
ar iestādes un/vai vietējām vides
aizsardzības prasībām.

BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.
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ACTIV.A.C.™ 300 ml kanniņas uzstādīšana
1. Piestipriniet kanniņu:
•

cieši iespiediet kanniņu tās vietā INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā,
kā parādīts attēlā tālāk.

2. Savienojiet kanniņas caurulītes ar pārsēja caurulītēm:
• saspiediet savienotājus kopā un grieziet, līdz fiksējošie izciļņi
ir pilnībā saslēgušies.

3. Atveriet visas caurulīšu skavas, kā parādīts attēlā.

Aizvērta skava
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Atvērta skava

ACTIV.A.C.™ 300 ml kanniņas noņemšana
Nospiežot kanniņas noņemšanas pogu, INFOV.A.C.™
terapijas iekārtas vadotne NENOTUR 300 ml kanniņu tās
vietā. Noņemot 300 ml kanniņu no INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtas pirms kanniņas noņemšanas pogas nospiešanas,
pārliecinieties, vai kanniņa tiek STINGRI turēta vietā.
1. Stingri turiet kanniņu.
2. Nospiediet kanniņas noņemšanas pogu.

Darbības norādījumi
Pirms terapijas iekārtas ieslēgšanas pārliecinieties, vai:
• V.A.C.® pārsējs ir uzlikts atbilstoši uzlikšanas norādījumiem,
kas pievienoti V.A.C.® pārsējam;
• INFOV.A.C.™ kanniņa ir pievienota, kā aprakstīts šīs rokasgrāmatas
sadaļā Kanniņu uzstādīšana;
• INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir uzstādīta uz IV statīva vai gultas
kājgaļa, kā aprakstīts šīs rokasgrāmatas sadaļā Sagatavošana
lietošanai.

INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas ieslēgšana/izslēgšana
Ieslēgšana:
1. Savienojiet INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu ar barošanas avotu, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā Sagatavošana lietošanai.
2. Lai ieslēgtu INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu aptuveni divas sekundes. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga tiek
izgaismota un tiek aktivizēts lietotāja saskarnes skārienekrāns.
Īsu brīdi tiek parādīts INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
ieslēgšanas process un pēc tam tiek parādīts
brīdinājumu ekrāns.
Izslēgšana:
Lai izslēgtu INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu aptuveni divas sekundes.
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga mirgo desmit sekundes un pēc
tam INFOV.A.C.™ terapijas iekārta tiek automātiski izslēgta.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.
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Skārienekrāna lietošana
Skārienjutīgais ekrāns ierīces priekšpusē rāda informāciju par pašreizējo
sistēmas darbību un iestatījumiem, kā arī nodrošina saskarni iestatījumu un
darbības maiņai.
Tālākajās lappusēs ir detalizēti aprakstīta skārienekrāna darbība.
Skārienekrānam drīkst pieskarties TIKAI ar pirkstu vai
komplektācijā iekļauto irbuli (skatiet sadaļu INFOV.A.C.™
terapijas iekārta — daļu identifikācija). Izmantojot zīmuļus
vai rādītājierīces, tiek bojāts ekrāns un var tikt traucēta
ierīces pareiza darbība.

Vadības ekrāni
Ir pieejami trīs līmeņu vadības ekrāni: pacienta režīms, klīniskais režīms un
ierobežotais režīms.

Pacienta režīms
Klīniskais personāls var izvēlēties pacienta režīmu, lai pacientam ļautu vadīt
noteiktus terapijas elementus. Šajā režīmā pacients nevar piekļūt terapijas
iestatījumiem un tos mainīt.
Pacients var aktivizēt nakts režīmu un ekrāna aizsardzību, piekļūt palīdzības
ekrāniem un reaģēt trauksmes situācijās.

Klīniskais režīms
Klīniskā režīma ekrāns ļauj klīniskajam personālam iestatīt un mainīt terapijas
iestatījumus, skatīt terapijas vēsturi un piekļūt ierobežotajam režīmam
(skatiet tālāk).

Ierobežotais režīms (pacienta slimības vēsture)
Ierobežotais režīms ļauj piekļūt pacienta brūces attēliem, attēla rajona
tendenču diagrammām un citai pacienta veselības informācijai, kuru ir
ievadījis aprūpes personāls. Šajā režīmā klīniskais personāls var regulēt
noplūdes trauksmes signāla jutību un eksportēt terapijas informāciju un
pacientu slimības vēstures. Sistēma ar drošu paroli aizsargā ierobežoto
režīmu no nepilnvarotu personu piekļuves.
Drošo paroli izveido veselības aprūpes speciālists, nevis uzņēmums KCI. Ja tiek
izveidota jauna parole, visa pacienta informācija, kas saistīta ar iepriekšējo
paroli, tiek izdzēsta. Kad terapijas iekārta tiek atgriezta uzņēmumam KCI, visa
informācija tiek automātiski izdzēsta.
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Pacienta režīma vadības ekrāni
Skaņas
pārtraukuma
indikators ar
atpakaļskaitīšanas
taimeri

Pacienta sākuma ekrāns
2010. g. 11. jan.
18:06

58:23

V.A.C.® terapijas
sākšana un
pārtraukšana
Akumulatora
uzlādes līmeņa
indikators

Ieslēgt/
Izslēgt

Nakts režīma
aktivizēšana
Terapijas
statusa josla un
displeja zona
Ekrāna aizsardzība

Nakts režīms

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Palīdzības poga
Kontaktspraudņa
ikona ir redzama,
ja kontaktspraudnis ir
ievietots elektrotīkla
kontaktligzdā.

Ja ir aktīvs kāds pacienta ieraksts,
šī informācija tiek parādīta terapijas
statusa joslā un displeja zonā.

Zaļš izgaismots pusloks norāda,
ka funkcija ir ieslēgta.

Režīma
indikators,
pašreizējais
datums,
pašreizējais laiks

Ikona griežas,
ja INFOV.A.C.™
terapijas iekārta
lieto negatīvu
spiedienu.

Neizgaismots pusloks norāda,
ka funkcija ir izslēgta.

Parastās ekrāna vadības pogas
Nospiediet, lai piekļūtu palīdzības izvēlnei.
Nospiediet, lai aktivizētu ekrāna aizsardzības funkciju, kas palīdz izvairīties
no nejauši veiktām ekrāna izmaiņām. Šī funkcija ir jāizmanto, kad tiek tīrīts
skārienekrāns. Lai noņemtu ekrāna aizsardzību, nospiediet ciparus 1 un pēc
tam 2, kas ir redzami ekrānā, kad ir aktivizēta ekrāna aizsardzība.

Navigācijas pogas
Iziet

Nospiediet, lai izietu no
pašreizējā ekrāna.

Atcelt

Nospiediet, lai pārtrauktu pašlaik
notiekošu darbību.

Nākamais

Nospiediet, lai pārietu uz nākamo
ekrānu.

Atpakaļ

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā
ekrānā.

OK

+

_

Nospiediet, lai
apstiprinātu, ka darbība ir
pabeigta, un var tikt rādīts
nākamais ekrāns.
Nospiediet, lai ritinātu
pieejamās izvēles.
Nospiediet un turiet,
lai ritinātu ātri.
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Nakts režīma funkcija
Pacienta sākuma ekrāns
2010. g. 11. jan.
18:06

Nakts režīma funkciju pacienta sākuma ekrānā var
izmantot, lai samazinātu traucējošo gaismu, ko izstaro
terapijas iekārta, ja terapija tiek veikta nakts laikā.

Nakts režīms

Ieslēgt/
Izslēgt

Nakts režīms

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Lai aktivizētu nakts režīma funkciju,
nospiediet šo pogu pacienta sākuma
ekrānā. Pirms nakts režīma aktivizēšanas
tiks parādīts apstiprinājuma ekrāns.
Kad ir aktīva nakts režīma funkcija,
terapija tiek turpināta ierastā veidā.
Lietotāja saskarnes skārienekrāns kļūs
tumšāks, un zaļā ieslēgšanas/izslēgšanas
poga kļūs blāva.
Nakts režīma funkcija tiks deaktivizēta
trauksmes situācijā.

Pacienta sākuma ekrāns
2010. g. 11. jan.
18:06

Pēc pieskaršanās lietotāja saskarnes
skārienekrānam, kad ir aktivizēts nakts
režīms, ekrāns automātiski kļūs tumšāks
pēc divu minūšu neaktivitātes perioda.

Iziet no
nakts režīma

Ieslēgt/
Izslēgt
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg
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Pieskaroties ekrānam nakts režīma laikā, ekrāns tiks
izgaismots un tiks parādīts pacienta sākuma ekrāns.

Iziet no
nakts režīma

Nospiediet, lai deaktivizētu nakts
režīma funkciju.

Pacienta režīma palīdzības izvēlnes ekrāns
Palīdzības izvēlne

Nospiediet, lai pacienta režīmā piekļūtu
ekrānam Palīdzības izvēlne no jebkura
pacienta režīma ekrāna, kurā ir redzama
šī poga.

Iziet

Darbības
Instrukcijas

Klīn. personāla
režīms

Valoda

Par

Darbības
Instrukcijas

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Par

Klīn. personāla
režīms

Valoda

Iziet

Nospiediet, lai piekļūtu darbības
norādījumiem.
Nospiediet, lai piekļūtu ekrānam Par
un iegūtu informāciju par INFOV.A.C.™
terapijas iekārtas programmatūru.
Nospiediet, lai piekļūtu klīniskajam
režīmam (nospiediet un turiet trīs
sekundes).
Nospiediet, lai piekļūtu ekrānam Valoda
un izvēlētos atbilstošo valodu.
Nospiediet, lai atgrieztos pacienta
sākuma ekrānā.

Darbības norādījumu ekrāns
Darbības norādījumi

Iziet

Darbība

Darbības
Instrukcijas
Trauksmes
signāli

Tīrīšana

Darbības norādījumu ekrāns nodrošina palīdzību darbā
ar INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu.
Nospiediet pogu ekrānā Palīdzības izvēlne,
lai piekļūtu ekrānam Darbības norādījumi
un skatītu galvenos norādījumus par
darbību, tīrīšanu un trauksmes signāliem.

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg
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Klīniskā režīma vadības ekrāni
Klīniskā personāla sākuma ekrāns
2010. g. 11. jan
18:06

V.A.C.® terapijas
sākšana un
pārtraukšana
Piekļuve ekrānam
Pakalpojumi
Akumulatora
uzlādes līmeņa
indikators
Palīdzības poga

Ieslēgt/
Izslēgt

Terapija

Pakalpojumi

Nakts režīms

Piekļuve ekrānam
Terapija
Nakts režīma
aktivizēšana
Terapijas statusa
josla un displeja
zona

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Kontaktspraudņa
ikona ir redzama, ja
kontaktspraudnis
ir ievietots
elektrotīkla
kontaktligzdā.

Ekrāna
aizsardzība

Ja ir aktīvs kāds pacienta
ieraksts, šī informācija tiek
parādīta terapijas statusa joslā
un displeja zonā.

Zaļš izgaismots pusloks norāda,
ka funkcija ir ieslēgta.

Režīma
indikators,
pašreizējais
datums,
pašreizējais laiks

Ikona griežas, ja
terapijas ierīce
INFOV.A.C.™
lieto negatīvu
spiedienu.

Neizgaismots pusloks norāda,
ka funkcija ir izslēgta.

Parastās ekrāna vadības pogas
Nospiediet, lai piekļūtu klīniskā režīma palīdzības izvēlnei.
Nospiediet, lai aktivizētu ekrāna aizsardzības funkciju, kas palīdz izvairīties
no nejauši veiktām ekrāna izmaiņām. Šī funkcija ir jāizmanto, kad tiek tīrīts
skārienekrāns. Lai noņemtu ekrāna aizsardzību, nospiediet ciparus 1 un pēc
tam 2, kas ir redzami ekrānā, kad ir aktivizēta ekrāna aizsardzība.

Lai atgrieztos pacienta sākuma ekrānā
Nospiediet palīdzības pogu.
Pacienta
režīms

OK
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Nospiediet pogu Pacienta režīms ekrānā Palīdzības izvēlne.
Nospiediet un turiet pogu OK, līdz atkal tiek parādīts pacienta sākuma ekrāns.

Terapijas sākšanas ekrāns
Terapijas sākšana
Augsts

Iziet

Noplūdes līmenis

Klīniskā personāla sākuma ekrānā nospiediet
terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu,
lai piekļūtu ekrānam Terapijas sākšana.

Ieslēgt/
Izslēgt

Reģistrēt
Izolācijas
audio

Zaļa joslu diagramma norāda,
ka INFOV.A.C.™ terapijas sistēma
darbojas normāli.

Zems
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Pirms terapijas sākšanas pārliecinieties,
vai ir uzlikts jauns V.A.C.® pārsējs un vai
ir izvēlēti ārsta norādījumiem atbilstoši
terapijas iestatījumi.
Šajā ekrānā klīniskais personāls var izmantot funkciju
SEAL CHECK™, lai redzētu V.A.C.® pārsēja viengabalainību,
vai rīku Reģistrēt, lai reģistrētu kanniņas maiņu vai sūkļu
skaitu, kas izmantoti pārsēja maiņas laikā.

Funkcijas SEAL CHECK™ pārskats
Funkcija SEAL CHECK™ ir paredzēta, lai palīdzētu atrast negatīvā spiediena noplūdes.
Funkcijā SEAL CHECK™ ietilpst:
•

skaņas signāls, kura biežums mainās, mainoties noplūdes ātrumam.
Nospiežot pogu Izolācijas audio, var pārslēgties starp skaņas signāla
ieslēgšanu un izslēgšanu;

•

reāllaika joslu diagramma, kas sniedz vizuālas norādes par noplūdes ātrumu.

Funkcijai SEAL CHECK™ var piekļūt trīs dažādos veidos:
•

uzsākot terapiju klīniskā personāla sākuma ekrānā, kas aprakstīts
turpmākajās lappusēs;

•

nospiežot pogu SEAL CHECK™ ekrānā Terapija;

•

nospiežot pogu SEAL CHECK™ ekrānā Noplūdes trauksme pēc tam,
kad INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir noteikusi iespējamu noplūdi.

Pacienti var piekļūt funkcijai SEAL CHECK™ tikai ekrānā
Noplūdes trauksme, ja INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir
noteikusi iespējamu noplūdi.
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Funkcijas SEAL CHECK™ izmantošana (uzsākot terapiju)
Terapijas sākšana
Augsts

Iziet

Noplūdes līmenis

Klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, lai piekļūtu ekrānam Terapijas sākšana.

Ieslēgt/
Izslēgt

Reģistrēt
Izolācijas
audio

Zems
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Funkcija SEAL CHECK™
Izolācijas audio skaņas ieslēgšana vai izslēgšana
Līnija uz joslu diagrammas ir pārejas punkts
no zaļas uz oranžu krāsu un otrādi.

Oranža joslu diagramma norāda uz ievērojamu noplūdi.
Funkcija SEAL CHECK™ nodrošina skaņas signālu un joslu diagrammu,
kas palīdz atrast noplūdes. Skaņas signāla biežums un joslu diagrammas
augstums attēlo noplūdes ātrumu. Skaņas signāls palēninās un joslu
diagrammas augstums samazinās, ja noplūde ir atrasta un novērsta.
Sākotnējās pārsēja noņemšanas laikā joslu diagramma kļūst
oranža un pēc tam zaļa, ja nav ievērojamas noplūdes.
Lielākā daļa noplūžu notiek trīs noteiktās vietās:
•

kur V.A.C.® līmējošais pārklājs saskaras ar ādu;

•

kur SENSAT.R.A.C.™ pārklājs ir piestiprināts V.A.C.® līmējošajam pārklājam;

•

caurulīšu savienojumu vietās.

Noplūdes atrašana, izmantojot funkciju SEAL CHECK™
1. Pārliecinieties, vai pārsēja caurulītes un kanniņas caurulītes savienojums
ir pareizi nofiksēts.
2. Pārliecinieties, vai kanniņa ir droši uzstādīta uz terapijas iekārtas.
Ja kanniņa ir pareizi uzstādīta, kanniņu nevar noņemt, to viegli pavelkot
tieši nost no iekārtas.
3. Kad terapija ir ieslēgta, viegli piespiežot, lēni pārvietojiet roku un pirkstus
apkārt salvetes malām un SENSAT.R.A.C.™ pārklājam. Kad noplūde būs
atrasta, joslu diagramma pazemināsies un skaņas signāla biežums (ja
ieslēgts izolācijas audio) samazināsies.
4. Skatiet uzlikšanas norādījumus, kas pievienoti V.A.C.® pārsējiem,
lai iegūtu informāciju par papildu V.A.C.® līmējošā pārklāja materiālu
izmantošanu noplūžu izolēšanai.
Iziet
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5. Kad esat beidzis, nospiediet pogu Iziet, lai atgrieztos klīniskā personāla
sākuma ekrānā.

Reģistrēšanas rīka pārskats
Reģistrēšanas rīku var izmantot, lai uzskaitītu:
•

sūkļu skaitu, kas izmantots pārsēja nomaiņas laikā;

•

kanniņu maiņu.

Reģistrēto informāciju var skatīt un eksportēt ekrānos Terapijas vēsture.

Reģistrēšanas rīka izmantošana (uzsākot terapiju)
Reģistrējamā vienība

Kanniņa

Iziet

Reģistrēt

Klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu un pēc tam pogu Reģistrēt,
lai piekļūtu ekrānam Reģistrējamā vienība.

Pārsējs

Pievērsiet uzmanību arī putu gabalu skaitam
pacienta kartē un uz pārsēja
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Kanniņa

Nospiediet, lai reģistrētu kanniņas
nomaiņas laiku un datumu.

Pārsējs

Nospiediet, lai reģistrētu pārsēja nomaiņas
laikā izmantoto sūkļu skaitu.

Iziet

Nospiediet, lai atgrieztos klīniskā personāla
sākuma ekrānā.

Kanniņas nomaiņas ekrāns
Kanniņa ir nomainīta

Iziet

Kanniņa

Nospiediet „OK”, lai reģistrētu kanniņas nomaiņu

Klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, pēc tam pogas Reģistrēt un Kanniņa,
lai piekļūtu ekrānam Kanniņa ir nomainīta.

(Tiks izmantots pašreizējais laiks un datums)
Atcelt

OK

OK

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Atcelt

Nospiediet pogu, lai reģistrētu, ka kanniņa
ir nomainīta, un atgriezieties ekrānā
Reģistrējamā vienība. Tiks reģistrēts
pašreizējais laiks un datums.
Nospiediet, lai atgrieztos ekrānā
Reģistrējamā vienība, nereģistrējot ierakstu.
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Sūkļu skaita ekrāns
Putu gabalu skaits

Klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, pēc tam pogas Reģistrēt un Pārsējs,
lai piekļūtu ekrānam Putu gabalu skaits.

Pārsējs

Nospiediet „OK”, lai reģistrētu putu gabalu
skaitu un laiku/datumu

+

2

_

6 Pēdējais ieraksts
izdarīts 2010. gada 1. jan.

Atcelt

Parādītā informācija attēlo pēdējo
reģistrēto ierakstu.

OK

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

+

_

OK

Atcelt

Izmantojiet pogas + un -, lai izvēlētos
pašreizējā pārsēja nomaiņai izmantoto
sūkļu skaitu.
Nospiediet, lai reģistrētu sūkļu skaitu un
atgrieztos ekrānā Reģistrējamā vienība.
Tiks reģistrēts pašreizējais laiks un datums.
Nospiediet, lai atgrieztos ekrānā
Reģistrējamā vienība, nereģistrējot ierakstu.

Vienmēr dokumentējiet izmantoto sūkļu skaitu pacienta kartē
un uz V.A.C.® līmējošā pārklāja.
Reģistrētā informācija tiks parādīta Terapijas vēsturē šādi:
dd/mmm/gg

Laiks

Notikums

11/Jan/10
11/Jan/10

15:54
15:55

Kanniņa nomainīta
Pārsējs nomainīts, 4

Skaitlis pēc ieraksta “Pārsēja nomaiņa” ir sūkļu skaits, kas reģistrēts
iepriekšējā ekrānā.
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Terapijas ekrāns
Terapijas ekrānā klīniskais personāls var mainīt iestatījumus, izvēlēties brūces
veidu, pārbaudīt izolāciju un skatīt terapijas vai pacienta slimības vēsturi.
Terapija

Iziet

Terapija

Klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogu Terapija, lai piekļūtu
ekrānam Terapija.

Iestatījumu
vadlīnijas

Iestatījumi

Terapijas
vēsture

Seal CheckTM

Iestatījumi

Nospiediet, lai manuāli iestatītu terapiju.

Iestatījumu
vadlīnijas

Nospiediet, lai piekļūtu iepriekš iestatītās
terapijas iestatījumu vadlīnijām.

Pacienta
slimības vēsture

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Seal CheckTM

Terapijas
vēsture

Pacienta
slimības vēsture

Nospiediet, lai saņemtu palīdzību noplūžu
atrašanā.
Nospiediet, lai skatītu vai eksportētu
terapijas vēsturi.
Nospiediet, lai skatītu vai eksportētu
pacienta slimības vēsturi no ekrāna
Ievadiet piekļuves kodu.

Iestatījumu ekrāns (manuāla iestatīšana)
Iestatījumi

Iziet

Iestatījumi

Lai piekļūtu ekrānam Iestatījumi, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet pogas
Terapija, OK un pēc tam Iestatījumi.

Intensitāte

Spiediens

Nepārtraukts

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Spiediens

Nospiediet, lai mainītu spiediena
iestatījumus.

Intensitāte

Nospiediet, lai mainītu intensitāti.

Intermitējošs

Nepārtraukts

Nospiediet, lai pārslēgtos starp terapijas
režīmiem Nepārtraukts un Intermitējošs.

Intermitējošs

Nospiediet, lai iestatītu terapijas laikus
režīmā Intermitējošs.
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Spiediena ekrāns
Spiediens

Iziet

Spiediens

+

125 mmHg

_

+
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

_

Lai piekļūtu ekrānam Spiediens, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet
pogas Terapija, OK, Iestatījumi un pēc
tam Spiediens.
Izmantojiet pogas + un -, lai mainītu
nepieciešamo spiedienu.

Var iestatīt spiedienu no 25 līdz 200 mmHg ar pieaugumu
25 mmHg. Nospiediet Iziet, lai pārvietotos uz ekrānu
Apstiprināšana.
Noklusējuma iestatījums ir: 125 mmHg
(precizitāte +/- 10 mmHg).

Intensitātes vadība
Lai piekļūtu pogai Intensitāte, klīniskā personāla sākuma ekrānā nospiediet
pogas Terapija, OK un pēc tam Iestatījumi.
•

Intensitāte ir saistīta ar laiku, kas nepieciešams terapijas mērķa līmeņa
sasniegšanai pēc terapijas uzsākšanas.

•

Jo zemāks ir intensitātes iestatījums, jo ilgāks laiks nepieciešams,
lai sasniegtu terapijas mērķa līmeni.

•

Uzņēmums KCI iesaka jauniem pacientiem uzsākt terapiju ar zemāko
intensitātes iestatījumu, jo tā var lēnāk palielināt negatīvo spiedienu pēc
tam, kad brūcei ir piespiests sūklis.

•

Pēc vēlēšanās var saglabāt intensitāti ar minimālo iestatījumu visas
ārstēšanas laikā.

Nospiediet, lai mainītu līmeņus. Katrā iestatījumā mainās zaļais pusloks.
Intensitāte

Zems

Intensitāte

Vidējs

Intensitāte

Augsts

Noklusējuma iestatījums ir: Zems.
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Intermitējoša režīma ekrāns
Intermitējošs

Ieslēgšanas laiks
5

minūtes

Iziet

+
_

+

Lai piekļūtu ekrānam Intermitējošs, klīniskā personāla
sākuma ekrānā nospiediet pogas Terapija, OK, Iestatījumi
un pēc tam Intermitējošs.

Izslēgšanas laiks

_

2

minūtes

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

+

_

Izmantojiet pogas + un -, lai mainītu
nepieciešamo ieslēgšanas un izslēgšanas
laiku (minūtēs).

Gan ieslēgšanas, gan izslēgšanas laiku var iestatīt no
1 minūtes līdz 10 minūtēm ar 1 minūtes pieaugumu.
Iziet

Nospiediet Iziet, lai pārvietotos uz ekrānu
Apstiprināšana.

Mainot intermitējošā režīma laika intervālus, tie stāsies
spēkā nākamajā ciklā.
Noklusējuma iestatījums ir: ieslēgts = 5 minūtes,
izslēgts = 2 minūtes.

Iestatījumu apstiprināšana
Apstiprināšana
Brūces veids:
Spiediens:
Režīms:
Intensitāte:

Atcelt

Hroniskas čūlas
125 mmHg
Intermitējošs 5/2
Zema

OK

Atpakaļ
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Iziet

Nospiediet Iziet, kad esat beidzis darbu
ekrānā Iestatījumi, lai to turpinātu ekrānā
Apstiprināšana.

Ja tiek parādīti nepieciešamie iestatījumi, nospiediet OK,
lai pārietu uz klīniskā personāla sākuma ekrānu. Pretējā
gadījumā nospiediet Atpakaļ, lai mainītu nepareizos
iestatījumus.
Ja iestatījumi tika mainīti, kad V.A.C.®
terapija bija izslēgta, lai sāktu terapiju,
nospiediet terapijas ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu klīniskā personāla
sākuma ekrānā.
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Iestatījumu vadlīnijas
Iestatījumu vadlīnijas palīdz klīniskajam personālam
izvēlēties iepriekš iestatītus terapijas diapazonus atbilstoši
brūces veidam un ārstējošā ārsta norādījumiem. Izvēlētie
diapazoni ir vadlīnijas, kas pamatotas uz parastajiem
iestatījumiem dažāda veida brūcēm. Atsevišķu pacientu
stāvoklis var atšķirties. Sazinieties ar ārstu, lai pārbaudītu
iestatījumus katram pacientam.
Ja ārsta norādījumi neiekļaujas iepriekš iestatītajos
terapijas diapazonos, šajā režīmā izvēlieties Cits vai
izmantojiet manuālos terapijas iestatījumus, kuri detalizēti
aprakstīti šīs rokasgrāmatas nodaļā Iestatījumu ekrāns
(manuāla iestatīšana).
Brūces veida izvēles ekrāns
Brūces veida izvēle

Atcelt

+

Hroniskas čūlas

Lai piekļūtu ekrānam Brūces veida izvēle, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet pogu Terapija, OK,
Iestatījumu vadlīnijas un pēc tam OK.

_

Atpakaļ

Nākamais
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

+

_

Atcelt

Izmantojiet pogas + un -, lai ritinātu
pieejamo brūču veidu izvēles sarakstu.
Nospiediet Atcelt jebkurā ekrānā, lai atceltu
procedūru un izietu no tās.

Spiediena izvēles ekrāns
Spiediena izvēle

Atcelt

Iekļaujas pieļaujamajās robežās.

125 mmHg

Atpakaļ

_

Nākamais
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg
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+

Kad ir pabeigts darbs ekrānā Brūces veida izvēle,
nospiediet pogu Nākamais, lai turpinātu darbu ekrānā
Spiediena izvēle.

+

_

Izmantojiet pogas + un -, lai ritinātu
spiedienu izvēles sarakstu.

Spiediena izvēles diapazoni atbilst iepriekšējā ekrānā
izvēlētajam brūces veidam.

Režīma izvēles ekrāns
Režīma izvēle

Atcelt

+

Intermitējošs

Kad ir pabeigts darbs ekrānā Spiediena izvēle,
nospiediet pogu Nākamais un pārvietojieties uz
ekrānu Režīma izvēle.

_

Atpakaļ

Nākamais
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

+

_

Nākamais

Izmantojiet pogas + un -, lai izvēlētos
terapijas režīmu Nepārtraukts vai Intermitējošs.
Kad ir pabeigts darbs šajā ekrānā,
nospiediet pogu Nākamais.

Ja izvēlētajam brūces veidam nav opcijas Intermitējošs,
režīms netiek mainīts.
Iespēju Intermitējošs var manuāli iestatīt ekrānā Iestatījumi
vai nospiežot pogu Atpakaļ un izvēloties brūces veidu Cits.
Intermitējoša režīma ekrāns
Intermitējošs
Ieslēgšanas laiks
5

minūtes

Atcelt

+
_

+

Ja iepriekšējā ekrānā tika izvēlēta intermitējoša terapija,
tiks parādīts šis ekrāns.

Izslēgšanas laiks

_

Atpakaļ

2

minūtes

+

_

Nākamais

Izmantojiet pogas + un -, lai mainītu
nepieciešamo ieslēgšanas un izslēgšanas
laiku (minūtēs).

Gan ieslēgšanas, gan izslēgšanas laiku var iestatīt no
1 minūtes līdz 10 minūtēm ar 1 minūtes pieaugumu.

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Nākamais

Kad ir pabeigts darbs šajā ekrānā,
nospiediet pogu Nākamais.

Noklusējums ir: ieslēgts = 5 minūtes, izslēgts = 2 minūtes.
Iestatījumu vadlīniju apstiprināšana
Apstiprināšana
Brūces veids:
Spiediens:
Režīms:
Intensitāte:

Atcelt

Hroniskas čūlas
125 mmHg
Intermitējošs 5/2
Zema

Kad iestatījumi ir izvēlēti, tiek parādīts ekrāns Apstiprināšana.
Ja tiek parādīti nepieciešamie iestatījumi, nospiediet
pogu OK, lai pārietu uz ekrānu Terapija. Pretējā gadījumā
nospiediet Atpakaļ, lai mainītu nepareizos iestatījumus.

OK

Atpakaļ
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Iestatījumi stājas spēkā, kad tiek
nospiesta poga OK.
Iestatījumu vadlīniju intensitātes
noklusējuma vērtība ir Zema. Intensitāti
var mainīt, tikai izmantojot manuālas
terapijas iestatījumus (skatiet sadaļu
Iestatījumu ekrāns (manuāla iestatīšana)).
27

Ekrāns SEAL CHECK™
Seal Check™
Augsts

Iziet

Noplūdes līmenis

Izolācijas
audio

Ekrāns SEAL CHECK™ nodrošina SENSAT.R.A.C.™ sistēmas
gaisa plūsmas ātruma vizuālu un skaņas attēlojumu.
Papildinformāciju par funkciju SEAL CHECK™ skatiet
sadaļā Funkcijas SEAL CHECK™ pārskats .
Seal CheckTM

Zems
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Lai piekļūtu funkcijas SEAL CHECK™
ekrānam, klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogas Terapija, OK un pēc tam
SEAL CHECK™.
Nospiediet pogu Izolācijas audio, lai ieslēgtu
vai izslēgtu izolācijas audio skaņu.

Izolācijas
audio

Šo rīku var izmantot kā palīglīdzekli,
lai pārliecinātos, vai pārsēja sistēma ir
pareizi izolēta.

Terapijas vēstures ekrāns
Terapijas vēsture

+

Iziet

Datums
Laiks
Notikums
18 Dec 2009 07:41:20 Zema intensitāte
18 Dec 2009 07:41:20 125 mmHg, Intermitējošs
18 Dec 2009 07:41:20 Terapija IESLĒGTA (Klīni

_

Ekrāns Terapijas vēsture rāda terapijas informāciju
datuma, laika un notikumu kolonnās. Datumi tiek rādīti
augošā secībā un laiks tiek rādīts 24 stundu formātā.

18 Dec 2009 07:20:00 Terapija nav aktīva (Klīni

Terapijas
vēsture

18 Dec 2009 07:04:59 Iekārta ieslēgta (Klīniskā
17 Dec 2009 17:51:51 Iekārta izslēgta (Klīniskā
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

+

_

Lai piekļūtu ekrānam Terapijas vēsture,
klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogas Terapija, OK un pēc tam
Terapijas vēsture.
Izmantojiet pogas + un -, lai ritinātu
papildu sarakstus.

Ja brūces vēsture tiek reģistrēta, brūces izmaiņu vēsturi
var skatīt ekrānā Pacienta slimības vēsture.
Iziet

Nospiediet, lai atgrieztos ekrānā Terapija.

Pacienta slimības vēstures ekrāni
Pacienta slimības vēstures ekrānos klīniskais personāls var:
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•

izveidot jaunu piekļuves kodu;

•

izdzēst pašreizējo pacienta ierakstu;

•

sākt jaunu pacienta ierakstu;

•

skatīt pacienta ierakstu;

•

eksportēt slimības vēsturi;

•

skatīt brūces rajona attēla diagrammu;

•

analizēt brūces attēlus.

Piekļuves koda ievadīšanas ekrāns
Ievadiet piekļuves kodu
(maks.
4 rakstzīmes)

****

Izveidot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

Atcelt

Pacienta
slimības vēsture

Lai piekļūtu ekrānam Ievadiet piekļuves
kodu, klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogas Terapija, OK un pēc tam
Pacienta slimības vēsture.

OK

Nospiediet, lai pārvietotos uz nākamo ekrānu.

Izveidot

Nospiediet, lai izveidotu jaunu piekļuves kodu.

OK

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Atcelt

Nospiediet, lai atgrieztos ekrānā Terapija.
Ja ir aktīvs kāds pacienta ieraksts, šī ikona
tiek parādīta terapijas statusa joslā un
displeja zonā.

Drošības iemeslu dēļ:
•

INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā vienlaikus var būt
aktīvs tikai viens pacienta ieraksts. Ja tiek ievadīts
jauns piekļuves kods, pašreizējais piekļuves kods tiek
pārrakstīts un visa pacienta slimības vēsture tiek izdzēsta.
Kad terapijas iekārta tiek atgriezta uzņēmumam KCI,
visa informācija tiek automātiski izdzēsta.

Ievadiet piekļuves kodu
(maks.
4 rakstzīmes)

****

Izveidot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

•

Ja tiek nepareizi ievadīts pašreizējais piekļuves kods,
piekļuve ekrānam Pacienta slimības vēsture tiek liegta un
sistēma automātiski pāriet uz ekrānu Terapija.

•

Ja nepareizs piekļuves kods tiek ievadīts desmit reizes,
sistēma tiek bloķēta. Sazinieties ar vietējo uzņēmuma
KCI pārstāvi.

Atcelt

Lai izveidotu jaunu piekļuves kodu, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
Izveidot

OK

OK
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1. Nospiediet pogu Izveidot.
2. Ievadiet savu četrciparu piekļuves
kodu, izmantojot ciparus uz ekrāna,
pēc tam nospiediet OK.
3. Ievadiet vēlreiz savu četrciparu
piekļuves kodu.

OK

4. Nospiediet OK, lai iestatītu jauno
piekļuves kodu un turpinātu darbu
ekrānā Pacienta ID maiņa.
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Pacienta ID maiņas ekrāns
No datuma un laika automātiski tiek izveidots unikāls
numurs, ja vien nav izveidots pielāgots ID.
Pacienta ID maiņa

Iziet

(Taustiņiem izmantojiet irbuli)

1. Ja vēlaties, ievadiet jauno pacienta ID, izmantojot
tastatūru.

4567060905165844_
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2. Kad ir ievadīts jaunais pacienta ID vai esat
gatavs turpināt darbu ekrānā Pacienta
slimības vēsture, nospiediet OK.

OK

P
OK

3. Nospiediet Iziet, lai pārvietotos uz
ekrānu Apstiprināšana.

Iziet
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Nospiediet šo pogu, lai ievietotu atstarpi.

<-

Nospiediet šo pogu, lai atkāpinātu par
vienu pozīciju/dzēstu.
Ja izmaiņas netiek veiktas, automātiski
izveidotais skaitlis tiks izmantots kā
pacienta ID.

Pacienta slimības vēstures ekrāns
Pacienta slimības vēsture

Iziet

Skatīt vēsturi

Dzēst
vēsturi

Eksportēt
vēsturi

Skatīt
diagrammu

Regulēt
trauksmes sign.

Attēlošana

Pacienta
slimības vēsture

Skatīt vēsturi
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Dzēst
vēsturi

Eksportēt
vēsturi

Skatīt
diagrammu

Regulēt
trauksmes sign.

Attēlošana
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Lai piekļūtu ekrānam Pacienta slimības
vēsture, klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogas Terapija, OK, Pacienta
slimības vēsture un pēc tam ievadiet vai
izveidojiet piekļuves kodu un nospiediet OK.
Nospiediet, lai skatītu pacienta slimības
vēsturi un pievienotu piezīmes (līdz
30 rakstzīmēm).
Nospiediet, lai dzēstu pacienta slimības
vēstures failu.
Nospiediet, lai eksportētu pacienta slimības
vēsturi un terapijas vēsturi.
Nospiediet, lai skatītu izmērītā brūces
rajona grafisku attēlojumu laika gaitā.
Nospiediet, lai pielāgotu noplūdes
trauksmes iestatījumus.
Nospiediet, lai skatītu un veiktu brūču
attēla analīzi.

Slimības vēstures apskates ekrāns
Pacienta slimības vēsture

+
Pievienot
piezīmi

_

Iziet

Datums
Laiks
18 Dec 2009 23:42:30

Notikums
Dsc_0002.jpg

18 Dec 2009 23:12:00

Pārsūtītais attēls

18 Dec 2009 07:41:20

Laukums = 115,64 cm2

18 Dec 2009 07:20:00

ID = P242311.phi

Skatīt vēsturi

Lai piekļūtu ekrānam Pacienta slimības
vēsture, klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogas Terapija, OK, Pacienta
slimības vēsture, pēc tam ievadiet vai
izveidojiet piekļuves kodu, nospiediet OK un
pēc tam nospiediet pogu Skatīt vēsturi.
Ekrānā Pacienta slimības vēsture tiks parādītas
īsas piezīmes (līdz 30 rakstzīmēm), kuras
pievienojis klīniskais un/vai medicīniskais
personāls. Jaunai pacienta slimības vēsturei
šis ekrāns ir tukšs.
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Piezīmes pievienošanas slimības vēsturei ekrāns
Piezīmes pievien. slim. vēsturei

(Taustiņiem nospiešanai izmantojiet irbuli)
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Piev.
piez.
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Lai atvērtu ekrānu Piezīmes pievien. slim.
vēsturei, klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogas Terapija, OK, Pacienta
slimības vēsture, ievadiet vai izveidojiet
piekļuves kodu un nospiediet pogas OK,
Skatīt vēsturi un pēc tam Pievienot piezīmi
ekrānā Pacienta slimības vēsture.
Izmantojiet ekrāna taustiņus, lai ievadītu piezīmi (līdz
30 rakstzīmēm).
Pievienot
piezīmi

Ievadītās piezīmes tiek parādītas loga
apgabalā virs taustiņiem.
Piev.
piez.

Nospiediet, lai reģistrētu jaunu piezīmi un
atgrieztos ekrānā Pacienta slimības vēsture.
Nospiediet šo pogu, lai ievietotu atstarpi.

<-

Nospiediet šo pogu, lai atkāpinātu par
vienu pozīciju/dzēstu.

Iziet

Nospiediet, lai atgrieztos ekrānā Pacienta
slimības vēsture.

Slimības vēstures dzēšanas ekrāns
Slimības vēstures dzēšana

Dzēst
vēsturi

Uzmanību!
Lai dzēstu pašreizējo pacienta vēsturi, nospiediet „Dzēst”.
Dzēstos datus vairs nevar atjaunot.
Nospiediet „Atcelt”, lai pārtrauktu vēstures dzēšanas darbību.
Atcelt

Dzēst

Lai piekļūtu ekrānam Slimības vēstures
dzēšana, klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogas Terapija, OK, Pacienta
slimības vēsture, ievadiet vai izveidojiet
piekļuves kodu, nospiediet OK un pēc tam
nospiediet pogu Dzēst vēsturi.
Izdzēsto vēsturi nevar atjaunot.
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Dzēst

Nospiediet un turiet pogu Dzēst
divas sekundes, lai izdzēstu pacienta
slimības vēstures ierakstus. Pēc pacienta
slimības vēstures ierakstu dzēšanas tiks
atvērts ekrāns Terapija.
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Nospiediet, lai atgrieztos ekrānā Pacienta
slimības vēsture, nedzēšot pacienta
slimības vēsturi.

Atcelt

Kad terapijas iekārta tiek atgriezta uzņēmumam KCI, visa
informācija tiek automātiski izdzēsta.
Pacienta slimības vēstures eksportēšanas ekrāns
Pacienta slimības vēstures
eksportēšana

Pacienta slimības vēstures
eksportēšana

Iziet

Iziet

Eksportēt uz
atmiņas karti

Eksportēt uz
USB

Eksportēt uz
USB

Eksportēt uz IS

Eksportēt uz
atmiņas karti

Dati ir eksportēti ar piešķirto faila nosaukumu.

Dati ir eksportēti ar piešķirto faila nosaukumu.
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Ja iekārtai ir infrasarkano staru
pieslēgvieta

Ja iekārtai nav infrasarkano staru
pieslēgvietas
Lai piekļūtu ekrānam Pacienta slimības
vēstures eksportēšana, klīniskā personāla
sākuma ekrānā nospiediet pogas Terapija,
OK, Pacienta slimības vēsture, ievadiet vai
izveidojiet piekļuves kodu, nospiediet OK un
pēc tam nospiediet pogu Eksportēt vēsturi.

Eksportēt
vēsturi

Eksportētā pacienta slimības vēsture ietver mapes ar
terapijas vēsturi, pacienta slimības vēsturi un visiem šī
pacienta brūču attēliem.
Attēlu faili tiek eksportēti ar failu
nosaukumiem, kuri tika izveidoti
attēlveidošanas procesā.
Failus var eksportēt atmiņas kartē,
USB ierīcē vai IS pieslēgvietā (ja
iekārtai tāda ir).
Eksportēt uz
atmiņas karti

Piekļuve ekrānam Datu pārsūtīšana uz
atmiņas karti.

Eksportēt uz
USB

Piekļuve ekrānam Datu pārsūtīšana uz USB.

Eksportēt uz IS

Piekļuve ekrānam IS datu pārsūtīšana.

USB datu pieslēgvieta
Infrasarkano datu pieslēgvieta (ja tāda ir)
Atmiņas kartes slots
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Savienojumu pieslēgvietas var lietot tikai
klīniskais personāls.
Ekrāns datu pārsūtīšanai uz atmiņas karti
Atmiņas kartes slotam drīkst piekļūt tikai
pilnvarots klīniskais personāls.

1. Ievietojiet atmiņas karti INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
atmiņas kartes slotā. Dzirdams klikšķis norāda,
ka karte ir ievietota pareizi.
Datu pārsūtīšana uz atmiņas karti

Eksportēt uz
atmiņas karti

Lūdzu, ievietojiet atmiņas karti tai paredzētajā pieslēgvietā,
kas atrodas InfoV.A.C.® terapijas iekārtas priekšpusē,
un pēc tam izvēlieties „Nākamais”

Atcelt

Nākamais
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Nākamais

2. Lai piekļūtu ekrānam Datu pārsūtīšana
uz atmiņas karti, klīniskā personāla
sākuma ekrānā nospiediet pogas
Terapija, OK, Pacienta slimības vēsture,
ievadiet vai izveidojiet piekļuves kodu,
nospiediet OK un pēc tam nospiediet
pogas Eksportēt vēsturi un Eksportēt
uz atmiņas karti.
3. Lai turpinātu, nospiediet pogu
Nākamais.

Pārsūtīšanas statusu norāda darbības norises josla ekrānā.
OK

4. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, nospiediet
OK, lai turpinātu.

Ja, ievietojot atmiņas karti atmiņas kartes slotā, tiek
parādīts ekrāns Atmiņas kartes datu pārsūtīšanas kļūda, failus
nevar pārsūtīt.
Iespējamie pārsūtīšanas kļūdas iemesli:
•

karte nav ievietota pareizi;

•

kartei ir nepareizs formāts;

•

sistēmā nav attēlu.
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Ekrāns datu pārsūtīšanai uz USB
USB pieslēgvietu var izmantot tikai
pilnvarots klīniskais personāls. USB ierīces
ir jāpievieno tieši, un INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtai ir jāpievieno tikai ar enerģiju
neapgādātas USB lielapjoma atmiņas
ierīces. Šai ierīcei nedrīkst pieslēgt ar
maiņstrāvu vai akumulatoru darbināmus
diskdziņus, datorus, datoru aprīkojumu,
citas ierīces vai USB pagarinātājvadus.
1. Ievietojiet USB ierīci INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
USB pieslēgvietā.
Datu pārsūtīšana uz USB
Ievietojiet USB zibatmiņu USB pieslēgvietā,

Eksportēt uz
USB

kas atrodas InfoV.A.C.® terapijas iekārtas priekšpusē,
un izvēlieties „Nākamais”.
Piezīme. USB pieslēgvietā pievienojiet tikai
atmiņas ierīces, ko atbalsta KCI.

Atcelt

Nākamais
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Nākamais

2. Lai piekļūtu ekrānam Datu pārsūtīšana
uz USB, klīniskā personāla sākuma
ekrānā nospiediet pogas Terapija, OK,
Pacienta slimības vēsture, ievadiet vai
izveidojiet piekļuves kodu, nospiediet
OK un pēc tam nospiediet pogas
Eksportēt vēsturi un Eksportēt uz USB.
3. Lai turpinātu, nospiediet pogu Nākamais.

Pārsūtīšanas statusu norāda darbības norises josla ekrānā.
OK

4. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, nospiediet
OK, lai turpinātu.

Ja, ievietojot USB ierīci USB pieslēgvietā, tiek parādīts
ekrāns USB datu pārsūtīšanas kļūda, failus nevar pārsūtīt.
Iespējamie pārsūtīšanas kļūdas iemesli:
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•

USB ierīce nav pareizi ievietota;

•

pievienota nepareiza veida ierīce.

IS datu pārsūtīšanas ekrāns
Infrasarkano staru datu pieslēgvietu var
izmantot tikai pilnvarots klīniskais personāls.

IS datu pārsūtīšana
Atveriet InfoV.A.C.® terapijas iekārtas datu vāciņu,
novietojiet infrasarkano ierīci infrasarkanā lodziņa
priekšpusē un izvēlieties „Nākamais”

Atcelt

Dažas ierīces var nebūt aprīkotas ar šo
pieslēgvietu. Citas datu pārsūtīšanas
metodes skatiet sadaļā Pacienta slimības
vēstures eksportēšana.

Nākamais
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Eksportēt uz IS

1.

Lai piekļūtu ekrānam IS datu
pārsūtīšana, klīniskā personāla sākuma
ekrānā nospiediet pogas Terapija, OK,
Pacienta slimības vēsture, ievadiet vai
izveidojiet piekļuves kodu, nospiediet
OK un pēc tam nospiediet pogas
Eksportēt vēsturi un Eksportēt uz IS.

2. Atveriet datu nodalījuma vāciņu un novietojiet IS
ierīci INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas priekšpusē.
3. Notēmējiet pārsūtīšanas ierīces IS datu pieslēgvietu
pret INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas infrasarkano datu
pieslēgvietu.
Nākamais

4. Lai turpinātu, nospiediet pogu
Nākamais.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta mēģinās
izveidot savienojumu ar pārsūtīšanas
ierīci; kad savienojums būs izveidots,
tiks sākta pārsūtīšana.

Pārsūtīšanas statusu norāda darbības norises josla ekrānā.
OK

5. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, nospiediet
OK, lai turpinātu.

Ja tiek parādīts ekrāns IS datu pārsūtīšanas kļūda, INFOV.A.C.™
terapijas iekārta nenosaka IS ierīci vai ierīce nav saderīga.
Failus nevar pārsūtīt.
Iespējamie pārsūtīšanas kļūdas iemesli:
•

IS pārsūtīšanas ierīce nav pavērsta pret INFOV.A.C.™ infrasarkano staru datu
pārsūtīšanas pieslēgvietu;

•

IS pārsūtīšanas ierīces IS pieslēgvieta nav aktīva vai tai nav iestatīts datu
saņemšanas režīms;

•

IS ierīces lēcas ir bojātas vai aizsprostotas.
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Diagrammas ekrāns
Diagramma

Mērītais attēla laukums

Iziet

Lai piekļūtu ekrānam Diagramma, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet pogas
Terapija, OK, Pacienta slimības vēsture,
ievadiet vai izveidojiet piekļuves kodu,
nospiediet OK un pēc tam nospiediet pogu
Skatīt diagrammu.

Skatīt
diagrammu

Laukums (cm²)

218.0
163.5
109.0
54.5
0.0

10.
Dec, 2009

Laiks (dienas)

30.
Dec, 2009

Diagrammā tiek attēlots attēla rajons laika gaitā.
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Diagrammu nevar izveidot, ja ir izdzēsts
pacienta slimības vēstures fails.
Diagrammu nevar izveidot, ja iepriekš
pacienta slimības vēstures reģistrā
nav saglabāti attēla rajona mērījumi.
Lai izveidotu diagrammu, nepieciešami
vismaz divi dažādās dienās veikti
mērījumi (attēla laukums un laiks).

Noplūdes trauksmes signāla sliekšņa izvēles ekrāns
Noplūdes trauksmes signāla
sliekšņa izvēle

Augsts
Ievērojiet, ka noklusējuma
vērtība ir Augsts

Pirms maināt šo iestatījumu, sazinieties
ar klīnisko personāla darbinieku, kurš
nozīmējis terapiju.

Atcelt

+
_

OK

Regulēt
trauksmes sign.
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+

_

Lai piekļūtu ekrānam Noplūdes trauksmes
signāla sliekšņa izvēle, klīniskā personāla
sākuma ekrānā nospiediet pogas Terapija,
OK, Pacienta slimības vēsture, ievadiet
vai izveidojiet piekļuves kodu, nospiediet
OK un pēc tam nospiediet pogu Regulēt
trauksmes sign.
Izmantojiet pogas + un -, lai izvēlētos
nepieciešamo trauksmes regulējuma līmeni.

Noplūdes trauksmes signāla slieksnis pēc
noklusējuma ir iestatīts kā augsts (2 litri
minūtē); ja nepieciešams, šajā ekrānā to
var mainīt uz zemu (1 litrs minūtē).
OK
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Nospiediet, lai apstiprinātu trauksmes
regulējuma iestatījumus.

Brūces attēlu analīze
Brūču attēlveidošanas funkcija ir ārstēšanas progresa reģistrēšanas palīglīdzeklis.
Brūces attēlveidošanas laukuma un apjoma aprēķināšanas
funkcijas nav paredzētas, lai sniegtu precīzus mērījumus
un izmantotu tās brūču diagnostikā un ārstēšanā.
Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešami tālāk norādītie piederumi.
•

Digitālā kamera, kurā tiek izmantota SD/MMC karte. SD/MMC kartes
maksimālais lielums, lai to varētu izmantot attēlu augšupielādei INFOV.A.C.™
terapijas iekārtā, ir 2 GB. Iekārta neveiks attēlu augšupielādi, izmantojot
SD/MMC karti, kuras lielums pārsniedz 2 GB. Lūdzu, pārbaudiet SD/MMC
kartes lielumu pirms attēlu augšupielādes INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta pieņem attēlus ar maksimālo attēlu izšķirtspēju
2,2 megapikseļi. Ja tiek izmantota kameru ar augstāku izšķirtspēju, kameras
attēlu izšķirtspējas iestatījumi ir jānoregulē uz 2,2 megapikseļiem vai mazāk.
Lūdzu, skatiet detalizētus norādījumus savas kameras lietotāja rokasgrāmatā.

•

SD/MMC karte.

•

DieTas
LineirDoes
Not Print uz lineāla V.A.C.® pārsēja
Kalibrēšanas atsauces kvadrāts.
atrodams
Pink line indicates removable adhesive label.
iepakojumā. Šis atsauces
kvadrāts ir nepieciešams, lai INFOV.A.C.™ terapijas
iekārta varētu veikt brūces mērījumus.

Kalibrēšanas
kvadrāts
L

•

W

D

L

W

D

Irbulis. Tas ir atrodams datu nodalījuma vāciņa iekšpusē (skatiet
sadaļu INFOV.A.C.™ terapijas iekārta — daļu identifikācija). Tas ir
nepieciešams, lai veiktu izsekošanu.

Lai brūces attēlu analīzes funkcija darbotos pareizi, ieteicams:
•

sterilo kalibrēšanas atsauces kvadrātu katru reizi, kad tiek uzņemts attēls,
novietot vienā un tajā pašā brūces vietā;

•

visus attēlus uzņemt tieši virs brūces;

•

brūces un kalibrēšanas atsauces kvadrātam aizņemt attēlā cik vien
iespējams lielu laukumu;

•

uzņemt attēlu laba apgaismojuma apstākļos;

•

uzņemt attēlus tieši ar kameru, nevis pārsūtīt vai lejupielādēt kartē
no datora.
Ja izmantosit kameru, kurai ir datuma un laika funkcija,
varēsit vieglāk izsekot attēlus.
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Ieteikumi problēmu novēršanai
• Datu nesēja attēlu ietilpība. Pirms attēlu augšupielādes INFOV.A.C.™
terapijas iekārtā glabājiet datu nesējā pēc iespējas mazāk attēlu. Ieteicams
augšupielādēt datorā visus datu nesējā (SD/MMC kartē vai USB atmiņas
kartē) esošos attēlus, pirms datu nesējā tiek uzņemti jauni brūču attēli.
Ja datu nesējā ir pārāk daudz attēlu, var rasties kļūda “Nav uzsākta DSP”,
kas izraisa ierīces "sastingšanu", tādējādi neļaujot augšupielādēt attēlu.
• Kļūda “Nav uzsākta DSP”. Tā norāda uz attēlu augšupielādes problēmu
un neļauj ierīcei augšupielādēt attēlu INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā. Ja tiek
parādīta šāda kļūda, pārejiet uz iepriekšējo ekrānu un atiestatiet ierīci,
to izslēdzot un no jauna ieslēdzot. Ja nevar pāriet uz iepriekšējo ekrānu,
atiestatiet ierīci, to izslēdzot un no jauna ieslēdzot. Pēc tam var turpināt
darbu attēlu augšupielādes ekrānā, kā norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā
(skatiet sadaļu Attēlošanas ekrāns).
• Attēla augšupielādes laikā ekrāns sastingst. Tas norāda uz attēlu
augšupielādes problēmu INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā. Ja tiek parādīta
šāda kļūda, atiestatiet ierīci, to izslēdzot un no jauna ieslēdzot. Pēc tam
var turpināt darbu attēlu augšupielādes ekrānā, kā norādīts šajā lietotāja
rokasgrāmatā (skatiet sadaļu Attēlošanas ekrāns).
• Attēlu izdzēšana no iekārtas. Digitālos attēlus nevar atsevišķi
izdzēst no INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas. Kad iekšējā atmiņa ir pilna un ir
jāaugšupielādē vēl daži attēli, pacienta slimības vēsture ir jānotīra, izdzēšot
ierakstu un izveidojot jaunu pacienta slimības vēsturi. Pirms dzēšanas
pacienta slimības vēstures ierakstu ieteicams eksportēt, lai saglabātu visu
slimības vēsturi un attēlus. Detalizētus norādījumus par pacienta slimības
vēstures ieraksta apskati, dzēšanu, eksportēšanu un veidošanu skatiet šīs
rokasgrāmatas sadaļā Pacienta slimības vēstures ekrāni.
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Attēlošanas ekrāns
Attēlošana

Iziet

Lai piekļūtu ekrānam Attēlošana, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet pogas
Terapija, OK, Pacienta slimības vēsture,
ievadiet vai izveidojiet piekļuves kodu,
nospiediet OK un pēc tam nospiediet
pogu Attēlošana.

Attēlošana

Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties skatīt attēlus
INFOV.A.C.®
Atmiņa

USB

Atmiņas karte

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Atmiņas karte

Nospiediet, lai izvēlētos un skatītu attēlu
SD/MMC kartē.

USB

Nospiediet, lai izvēlētos un skatītu attēlu
USB ierīcē.

INFOV.A.C.®
Atmiņa

Nospiediet, lai izvēlētos un skatītu
attēlu INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
iekšējā atmiņā.

Piekļūstot attēliem iekšējā atmiņā vai
atmiņas kartē, var būt novērojama neliela
aizkave. Attiecīgā poga tiek izcelta ar zaļu
ietvaru, norādot, ka notiek darbība.
Kad INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir gatava, tiek parādīts ekrāns Faila izvēle.
Ja jaunam pacienta ierakstam ir izvēlēta INFOV.A.C.™
atmiņa, attēli nav pieejami un attēla sīktēls ir melns.
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Faila izvēles ekrāns
Faila izvēle

9. no 10

+

Iziet

Ekrāna Faila izvēle augšējā labajā stūrī tiek rādīts apskatei
pieejamo failu skaits un pašlaik skatītā faila numurs
(piemēram, 9. no 10).

Izvēlēties

_

+

_

Izmantojiet pogas + un -, lai izvēlētos
nākamo vai iepriekšējo attēlu.

filename.jpg
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Izvēlēties

Kad tiek parādīts nepieciešamais attēls,
nospiediet pogu Izvēlēties.
Attēli, kas tiek atvērti atmiņas kartē
vai USB ierīcē, tiek automātiski
lejupielādēti INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtas iekšējā atmiņā.
Nospiediet, lai sāktu brūces rajona
izsekošanas procedūru.
Nospiediet, lai aprēķinātu brūces laukumu
izceltās izsekošanas līnijas iekšpusē.
Nospiediet, lai sāktu brūces apjoma
aprēķināšanas procedūru.
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Atsauces attēla kalibrēšana
Iziet

Iezīmējiet atsauces kvadrātu attēlā, lai mērogotu attēla
laukuma un apjoma mērījumus.
Katra ekrāna apakšā tiek sniegti
ekrāna norādījumi, lai palīdzētu
lietotājam šajā procesā.
Lai iezīmētu atsauces kvadrātu, lietojiet
tikai pievienoto irbuli.

Nospiediet izcelto pogu, lai atzīmētu
references kvadrātu.

Nospiediet, lai sāktu atsauces
kalibrēšanas procesu.
Pieskarieties katram atsauces kvadrāta stūrim. Kad pieskaras pēdējam atsauces
kvadrāta stūrim, stūru punkti tiek savienoti ar izceltu līniju.
1.

2.

3.

4.

Stūri ir jāizvēlas pulksteņrādītāju kustības virzienā vai
pretēji tam. Nepareiza secība izraisa kalibrēšanas kļūdu.
Ja nepieciešams, nospiediet, lai restartētu atsauces
kalibrēšanas procesu.

Brūces rajona izsekošana
Pēc tam izsekojiet ap brūces rajonu apvilkto līniju. Nospiediet kreisajā pusē
redzamo pogu, lai sāktu brūces rajona izsekošanas procedūru. Tiek parādīts
ekrāns Attēla rajona izvēle.
Attēla rajona izvēle

Iziet

Attēla rajons
Nr. 1

Izvēlieties attēla rajonu, kuru vēlaties izsekot.
Attēla rajons
Nr. 1
Attēla rajons
Nr. 2

Attēla rajons
Nr. 3

INFOV.A.C.™ terapijas iekārta pacienta
reģistrā saglabā tikai attēla Nr. 1 laukumu
un dziļumu. Šī informācija pacienta
reģistrā tiek lietota, lai izveidotu
diagrammu.

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
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Attēla rajons
Nr. 2

Attēla rajons
Nr. 3

Nospiediet pogu Attēla rajons Nr. 1,
lai izsekotu visu apvilkto līniju ap
brūces rajonu. Visas attēla rajona
Nr. 1 izsekotās līnijas un rezultāti tiek
parādīti dzeltenā krāsā.

Nospiediet pogu Attēla rajons Nr. 2,
lai izsekotu citu rajonu brūcē. Visas attēla
rajona Nr. 2 izsekotās līnijas un rezultāti tiek
parādīti zilā krāsā.

Nospiediet pogu Attēla rajons Nr. 3, lai izsekotu papildu rajonu. Visas attēla
rajona Nr. 3 izsekotās līnijas un rezultāti tiek parādīti rozā krāsā.
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Kad attēla rajons ir izvēlēts, attēls tiek parādīts kā
pilnekrāna attēls.
Apvelciet ar irbuli apkārt izvēlētajam rajonam.
•

Sākuma punktā tiks parādīts dzeltens kvadrāts. Izsekošana ir pabeigta,
kad dzeltenās līnijas gals atgriežas sākuma punktā.

Lai labotu kļūdu, pieskarieties ar irbuli kvadrātā sākuma
punktā. Šī darbība jūs atgriezīs iepriekšējā ekrānā, kurā var
izvēlēties atkārtoti izsekot šo rajonu.
Kad ir pabeigta brūces rajona apvilkšana attēlā, atkal tiek
parādītas pogas.
Ja nepieciešams, nospiediet vēlreiz pogu Brūces laukuma izsekošana,
lai izsekotu papildu rajonus.

Brūces laukuma aprēķināšana
Laukums = 24,67 cm2

Iziet

Nospiediet, lai aprēķinātu brūces laukumu
izceltās izsekošanas līnijas iekšpusē.
Rezultāti tiek parādīti atbilstošā aprēķinātā laukuma
izsekošanas līnijas krāsā.

Nospiediet izcelto pogu, lai aprēķinātu
izsekoto(-s) laukumu(-s).
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Brūces apjoma aprēķināšana
Attēla rajona dziļuma izvēles ekrāns
Attēla rajona dziļuma izvēle

Iziet

Brūces apjomu var aprēķināt, izmantojot iepriekš
izsekotos rajonus un izmērīto dziļumu.

Izvēlieties attēla rajonu, kuram vēlaties aprēķināt apjomu.
Attēla rajons
Nr. 1
Attēla rajons
Nr. 2

Nospiediet kreisajā pusē redzamo pogu,
lai sāktu brūces apjoma aprēķināšanas
procedūru. Tiek parādīts ekrāns Attēla
rajona dziļuma izvēle.

Attēla rajons
Nr. 3

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Attēla rajons
Nr. 1

Nospiediet, lai ievadītu Attēla rajona
Nr. 1 dziļumu.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta pacienta
reģistrā saglabā tikai attēla Nr. 1 laukumu
un dziļumu. Šī informācija pacienta
reģistrā tiek lietota, lai izveidotu
diagrammu.

Ievadiet attēla laukuma dziļumu

1.23456
cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

.

0

Attēla rajons
Nr. 2

Nospiediet, lai ievadītu Attēla rajona Nr. 2 dziļumu.

Attēla rajons
Nr. 3

Nospiediet, lai ievadītu Attēla rajona Nr. 3 dziļumu.

Iziet

Izmantojiet ekrāna taustiņus, lai ievadītu attēla dziļumu.
OK

Kad attēla dziļuma ievadīšana ir pabeigta,
nospiediet pogu OK.

OK

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Laukums = 24,67 cm2 Tilpums = 87,37 cm3

Iziet

Attēla laukums un apjoms tiks parādīts ekrāna
kreisajā pusē.
Iziet

Nospiediet Iziet, lai atgrieztos ekrānā
Pacienta slimības vēsture.

43

Klīniskā personāla pakalpojumi
Pakalpojumi

Klīniskā personāla sākuma ekrānā
nospiediet pogu Pakalpojumi, lai piekļūtu
ekrānam Pakalpojumi.

Pakalpojumi

Iziet
Spilgtums

Ekrānā Pakalpojumi klīniskais personāls var:
Reģionālie
iestatījumi

Laiks/Datums

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

•

iestatīt laiku un datumu kā pašreizējo laiku un
kalendāro datumu;

•

pielāgot reģionālos iestatījumus;

•

iestatīt lietotāja saskarnes skārienekrāna spilgtumu.
Zaļais pusloks pogas apakšā norāda spilgtuma līmeni:
Spilgtums

Zems

Spilgtums

Vidējs

Spilgtums

Augsts
Noklusējuma iestatījums ir Vidējs.
Nospiediet, lai atgrieztos klīniskā personāla
sākuma ekrānā.

Iziet

Laika un datuma maiņa
Laika/datuma iestatīšana

Iziet

Gads

Mēnesis

Diena

Stunda (24)

Minūte

2009

Dec

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Laiks/Datums

--

++

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Iziet
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Lai piekļūtu ekrānam Laika/datuma
iestatīšana, klīniskā personāla sākuma
ekrānā nospiediet pogu Pakalpojumi
un pēc tam pogu Laiks/Datums.
Nospiediet, lai iestatītu pašreizējo vietējo
laiku un kalendāro datumu. Turot šīs pogas
nospiestas, tiek ātri ritinātas pieejamās
izvēles.
Nospiediet, lai atgrieztos ekrānā Pakalpojumi.

Spiediena mērvienību un datuma formāta maiņa
Reģionālie iestatījumi
DD MMM GGGG

Datuma
formāts

cm

mmHg

Mērvienības

Spiediena
mērvienības

1234.5

Skaitļu
formāts

Iziet

Valoda

Reģionālie
iestatījumi

Spiediena
mērvienības

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
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Lai piekļūtu šim ekrānam, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet pogu
Pakalpojumi un pēc tam nospiediet pogu
Reģionālie iestatījumi.
Nospiediet, lai pārslēgtu mērvienības no
mmHg (dzīvsudraba milimetri) uz kPa
(kilopaskāli).
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā ir
pieejamas divas mērvienības;
noklusējuma mērvienība ir mmHg
(dzīvsudraba milimetri). Lai izvēlētos
kPa (kilopaskāli), nospiediet pogu
Spiediena mērvienības, lai pārslēgtos
no mmHg uz kPa.

Skaitļu
formāts

Mērvienības

Valoda

Datuma
formāts

Nospiediet, lai mainītu rādīto
desmitdaļu skaitu.
Nospiediet, lai izvēlētos cm (centimetri)
vai collas (collas).
Nospiediet, lai mainītu ekrānos
parādīto valodu.
Nospiediet, lai pārslēgtu formātus no
DD/MMM/GGGG (Diena-Mēnesis-Gads)
uz MMM/DD/GGGG (Mēnesis-Diena-Gads).
Noklusējuma iestatījumi ir: mmHg,
DD/MMM/GGGG, cm un angļu valoda.

Iziet

Nospiediet pogu Iziet, lai atgrieztos ekrānā
Pakalpojumi.
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Trauksmes signāli un brīdinājumi
UZMANĪBU! Svarīga informācija par trauksmes signāliem un brīdinājumiem
Ja INFOV.A.C.™ terapijas iekārta nosaka apstākļus, kuriem pacientam vai
aprūpētājam ir jāpievērš uzmanība, lietotāja saskarnes skārienekrānā tiek
parādīts zemas prioritātes brīdinājums/trauksmes signāls.
Trauksmi pavada viens skaņas signāls.
Ja INFOV.A.C.™ terapijas iekārta nosaka apstākļus, kuriem pacientam vai
aprūpētājam ir nekavējoties jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu
nozīmētās terapijas veikšanu, lietotāja saskarnes skārienekrānā tiek
parādīta vidējas prioritātes brīdinājums.
Brīdinājumu pavada atkārtoti skaņas signāli.
Ja brīdinājuma cēloni neizdodas novērst, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
Skaņas
pārtraukums

Nospiediet pogu Skaņas pārtraukums, lai uz divām minūtēm apklusinātu
skaņas signālu.
Lai iegūtu papildinformāciju par trauksmes signāliem vai brīdinājumiem,
nospiediet palīdzības pogu.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla
norādījumiem nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu
pārsēju, ja terapija tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz
laiku, kas pārsniedz divas stundas.
Tas attiecas uz visiem trauksmes stāvokļiem, kad tiek
pārtraukta terapija.
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Zema akumulatora uzlādes līmeņa trauksme
Zemas prioritātes trauksme — šis trauksmes ekrāns norāda, ka akumulatora enerģija ir atlikusi
aptuveni divām stundām. Šo trauksmi pavada viens skaņas signāls.
Skaņas
pārtraukums

Zema akumulatora
līmeņa trauksme
Zema baterijas uzlādes līmenis, nepieciešama uzlāde.
Skaņas
pārtraukums

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju,
izpildiet tālāk norādītās darbības.

Atiestatīt

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Šo trauksmi var apklusināt, problēmu
novēršanas laikā nospiežot pogu
Skaņas pārtraukums.

1. Lai uzlādētu akumulatoru, pievienojiet terapijas
iekārtu sienas kontaktrozetei, izmantojot
INFOV.A.C.™ barošanas avotu. Dzeltens indikators
virs energoapgādes savienojuma norāda, ka notiek
ierīces uzlāde. Papildinformāciju skatiet šīs
rokasgrāmatas sadaļā Akumulatora uzlāde.
Atiestatīt

2. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.
V.A.C.® terapija tiek turpināta.

Brīdinājums par kritisku akumulatora uzlādes līmeni
Vidējas prioritātes brīdinājums — šis brīdinājuma ekrāns norāda, ka akumulatora enerģija ir atlikusi
aptuveni 30 minūtēm. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.
Kritiski zems
akumulatora līmenis
Ļoti zems baterijas uzlādes līmenis;
nekavējoties uzlādējiet.
Skaņas
pārtraukums

Atiestatīt

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
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Skaņas
pārtraukums

Šo brīdinājumu var apklusināt, problēmu
novēršanas laikā nospiežot pogu Skaņas
pārtraukums.

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Lai uzlādētu akumulatoru, pievienojiet terapijas
iekārtu sienas kontaktrozetei, izmantojot
INFOV.A.C.™ barošanas avotu. Dzeltens indikators
virs energoapgādes savienojuma norāda, ka notiek
ierīces uzlāde. Papildinformāciju skatiet šīs
rokasgrāmatas sadaļā Akumulatora uzlāde.
Atiestatīt

Ieslēgt/
Izslēgt

2. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.
3. Nodrošiniet, lai terapija būtu ieslēgta,
pārliecinoties, vai ir izgaismots zaļais
pusloks uz terapijas ieslēgšanas/
izslēgšanas pogas. Ja tas nav izgaismots,
nospiediet terapijas ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai atsāktu terapiju.

V.A.C.® terapija tiek turpināta, taču, ja šī trauksme netiks
novērsta vienas minūtes laikā, terapija tiks pārtraukta.
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Brīdinājums par pilnu kanniņu un terapijas pārtraukšanu
Vidējas prioritātes brīdinājums — šis brīdinājuma ekrāns tiek parādīts, ja kanniņa ir pilna un tā ir
jānomaina. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.

Nospiediet izņemšanas pogu un nomainiet
kanniņu, pēc tam nospiediet “Atiestatīt”.
BRĪDINĀJUMS. Nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu
pārsēju, ja terapija ir pārtraukta vairāk nekā 2 stundas.
Skaņas
pārtraukums

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu un
nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Skaņas
pārtraukums

Pilna Kanniņa
Terapija pārtraukta

Atiestatīt

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Nosakiet, vai kanniņa ir pilna, salīdzinot šķidruma līmeni
ar marķētajām atzīmēm uz kanniņas (skatiet tālāk).

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
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2. Ja kanniņa nav pilna, nospiediet Atiestatīt.

Atiestatīt

3. Ja kanniņa ir pilna, nomainiet kanniņu
un nospiediet Atiestatīt, lai atgrieztos
sākuma ekrānā.

Atiestatīt

Papildinformāciju skatiet šīs
rokasgrāmatas sadaļā Kanniņas nomaiņa.
Ieslēgt/
Izslēgt

4. Atsāciet terapiju, nospiežot
terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu sākuma ekrānā.

Skalas iedaļas

500 ml kanniņa

1000 ml kanniņa

BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija tiek
izslēgta uz laiku, kas pārsniedz divas stundas.
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Brīdinājums par nepieslēgtu kanniņu
Vidējas prioritātes brīdinājums — šis brīdinājuma ekrāns tiek parādīts, ja kanniņa nav ievietota līdz
galam un/vai atbilstoši nofiksēta. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.
Skaņas
pārtraukums

Kanniņa nav
pieslēgta

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu un
nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Pārliecinieties, vai kanniņa ir savā vietā
Skaņas
pārtraukums

Atiestatīt

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Noņemiet kanniņu, nospiežot kanniņas
noņemšanas pogu.

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

2. Pārbaudiet kanniņu un INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu,
lai pārliecinātos, vai starp kanniņas un terapijas
iekārtas saskares virsmām nav iekļuvuši svešķermeņi
un netīrumi.
3. Pārliecinieties, vai abās vietās ir izolācijas blīves.
Ja izolācijas blīvju nav vai tās ir bojātas, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
Izolācijas blīves

4. Ievietojiet kanniņu INFOV.A.C.™ terapijas iekārtā,
nodrošinot, lai tā būtu pilnībā pieslēgta un nofiksēta.
Dzirdams klikšķis norāda, ka kanniņa ir pareizi uzstādīta.

Atiestatīt

Ieslēgt/
Izslēgt

5. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.
6. Atsāciet terapiju, nospiežot terapijas
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

7. Ja šis trauksmes signāls parādās no jauna,
atkārtojiet 1. - 6. darbību ar jaunu kanniņu.
Ja trauksmes cēloni neizdodas novērst,
sazinieties ar uzņēmumu KCI.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā
personāla norādījumiem nomainiet V.A.C.®
pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija tiek
pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku,
kas pārsniedz divas stundas.
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Noplūdes trauksme
Vidējas prioritātes trauksme — šis trauksmes ekrāns tiek parādīts, ja tiek konstatēta nozīmīga
negatīva spiediena noplūde. Ja trauksmes situācija netiek novērsta trīs minūšu laikā, terapija
tiek pārtraukta. Šo trauksmi pavada viens skaņas signāls.
Skaņas
pārtraukums

Noplūdes trauksme
Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
vai „Seal Check™”
Seal CheckTM

Skaņas
pārtraukums

Atiestatīt

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu
un nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Pārliecinieties, vai pārsēja caurulītes un kanniņas
caurulītes savienojums ir pareizi nofiksēts.
2. Pārliecinieties, vai kanniņa ir pilnībā pieslēgta. (Skatiet
sadaļu Brīdinājums par nepieslēgtu kanniņu.)
3. Nospiediet pogu SEAL CHECK™, lai izmantotu
funkciju SEAL CHECK™ kā palīglīdzekli noplūžu
identificēšanai pārsējā. Detalizētu informāciju
par funkcijas SEAL CHECK™ lietošanu un noplūžu
novēršanu skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā
Noplūdes atrašana, izmantojot SEAL CHECK™.
Pacients var piekļūt funkcijai SEAL CHECK™, tikai izmantojot
ekrānu Noplūdes trauksme.

4. Skatiet pārsēju uzlikšanas norādījumus, kas pievienoti V.A.C.®
pārsējiem, lai iegūtu informāciju par papildu V.A.C.® līmējošo pārklāju
izmantošanu, lai izolētu noplūdes rajonu.

Atiestatīt

Ieslēgt/
Izslēgt

5. Kad noplūde ir novērsta, šajā ekrānā nospiediet pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.
6. Nodrošiniet, lai terapija būtu ieslēgta, pārliecinoties, vai ir izgaismots zaļais
pusloks uz terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas pogas. Ja tas nav izgaismots,
nospiediet terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atsāktu terapiju.
Ja šī trauksme netiek novērsta trīs minūšu laikā, tiek
parādīts brīdinājums par noplūdi un terapijas pārtraukšanu
un terapija tiek pārtraukta.
Terapijas atsākšanas procedūras skatiet sadaļā Brīdinājums
par noplūdi un terapijas pārtraukšanu.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.
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Brīdinājums par noplūdi un terapijas pārtraukšanu
Vidējas prioritātes brīdinājums — šis brīdinājuma ekrāns tiek parādīts, ja konstatētā negatīva spiediena
noplūde nav novērsta un terapija ir pārtraukta. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.
Skaņas
pārtraukums

Noplūdes trauksme
Terapija ir pārtraukta
BRĪDINĀJUMS. Nomainiet V.A.C.® pārsēju ar
citu pārsēju, ja terapija ir pārtraukta
vairāk nekā 2 stundas.
Skaņas
pārtraukums

Atiestatīt

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu
un nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
Atiestatīt

Ieslēgt/
Izslēgt

1. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.
2. Atsāciet terapiju, nospiežot terapijas
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Ja noplūdes apstākļi nav novērsti, piekļūstiet rīkam
SEAL CHECK™, lai veiktu turpmāko problēmu novēršanu.
Ieslēgt/
Izslēgt

Lai piekļūtu ekrānam SEAL CHECK™, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet
terapijas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu
un atveriet ekrānu Terapijas sākšana.
vai

Seal CheckTM

Lai piekļūtu funkcijai SEAL CHECK™, klīniskā
personāla sākuma ekrānā nospiediet pogas
Terapija, OK un pēc tam SEAL CHECK™.

Pacients var piekļūt funkcijai SEAL CHECK™, tikai izmantojot
ekrānu Noplūdes trauksme.
Ja noplūde netiek novērsta trīs minūšu laikā, no jauna tiek
parādīts trauksmes ekrāns un terapija tiek pārtraukta.
Ja trauksmes cēloni neizdodas novērst, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.
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Nosprostošanās trauksme
Zemas prioritātes trauksme — šis trauksmes ekrāns tiek parādīts, ja INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir
noteikusi iespējamu nosprostojumu. Šo trauksmi pavada viens skaņas signāls.

Nosprostošanās
trauksme
Ir noteikta iespējama nosprostošanās.
Atiestatīt
Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Pārliecinieties, vai abas pārsēja skavas un kanniņas
caurules ir atvērtas.
2. Pārliecinieties, vai caurules nav jebkādā veidā
savijušās, salocījušās vai nosprostojušās.
3. Ja nosprostošanās trauksme joprojām tiek rādīta
pēc 1. un 2. darbības veikšanas, novietojiet terapijas
iekārtu un caurulītes zemāk, lai tās nebūtu augstāk
par brūces līmeni. Ja trauksme tiek novērsta, iekārtu
nolaižot zemāk, var atsākt parasto darbību.

Atiestatīt

4. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta turpinās
nodrošināt terapiju šīs trauksmes laikā.
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Brīdinājums par nosprostošanos un terapijas pārtraukšanu
Vidējas prioritātes brīdinājums — šis brīdinājuma ekrāns tiek parādīts, ja INFOV.A.C.™ terapijas
iekārta ir konstatējusi nosprostojumu. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.

Nosprostošanās trauksme
Terapija ir pārtraukta
Iespējams, ka vienība darbojas, bet terapija ir
pārtraukta.
BRĪDINĀJUMS. Nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu
pārsēju, ja terapija ir pārtraukta vairāk nekā 2 stundas.
Skaņas
pārtraukums

Atiestatīt

Skaņas
pārtraukums

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu
un nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Pārliecinieties, vai abas pārsēja skavas un kanniņas
caurules ir atvērtas.

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

2. Pārliecinieties, vai caurulītes nav jebkādā veidā
savijušās, salocījušās vai nosprostojušās.
3. Ja brīdinājums par nosprostošanos un terapijas
pārtraukšanu joprojām tiek rādīts pēc 1.
un 2. darbības veikšanas, novietojiet terapijas iekārtu
un caurulītes zemāk, lai tās nebūtu augstāk par
brūces līmeni. Ja trauksme tiek novērsta, iekārtu
nolaižot zemāk, var atsākt parasto darbību.
Atiestatīt

4. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt, lai atgrieztos
sākuma ekrānā.

BRĪDINĀJUMS. Terapijas ierīce paliek ieslēgta; tomēr
negatīvais spiediens brūcē ir zemāks par terapeitisko vērtību.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija tiek
pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz divas
stundas.
Ja trauksmes cēloni neizdodas novērst, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
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Zema spiediena trauksme
Zemas prioritātes trauksme — šis trauksmes ekrāns tiek parādīts, ja INFOV.A.C.™ terapijas iekārta
nav sasniegusi izvēlētajai terapijai iestatīto spiedienu. Šo trauksmi pavada viens skaņas signāls.

Zema spiediena trauksme
Izmērītais brūces spiediens ir zem
iestatītā spiediena.
Atiestatīt
Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Pārliecinieties, vai abas pārsēja skavas un kanniņas
caurules ir atvērtas.
2. Pārliecinieties, vai caurules nav jebkādā veidā
savijušās, salocījušās vai nosprostojušās.
3. Ja zema spiediena trauksme joprojām tiek rādīta
pēc 1. un 2. darbības veikšanas, novietojiet terapijas
iekārtu un caurulītes zemāk, lai tās nebūtu augstāk
par brūces līmeni. Ja trauksme tiek novērsta, iekārtu
nolaižot zemāk, var atsākt parasto darbību.
4. Nospiediet Atiestatīt, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
V.A.C.® terapija joprojām tiek pielietota, bet ar zemāku
spiedienu nekā izvēlētais spiediens.
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Brīdinājums par zemu spiedienu un terapijas pārtraukšanu
Vidējas prioritātes brīdinājums — šis brīdinājums ekrāns tiek parādīts, ja INFOV.A.C.™ terapijas
iekārta nav sasniegusi izvēlētajai terapijai iestatīto spiedienu un negatīvais spiediens brūcē ir
zemāks par terapeitisko vērtību. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.

Zema spiediena trauksme
Terapija pārtraukta
BRĪDINĀJUMS. Iespējams, ka iekārta darbojas,
bet terapija ir pārtraukta. Lai iegūtu
papildu informāciju, nospiediet „?”
Skaņas
pārtraukums

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Atiestatīt

Skaņas
pārtraukums

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu un
nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Pārliecinieties, vai abas pārsēja skavas un kanniņas
caurules ir atvērtas.
2. Pārliecinieties, vai caurules nav jebkādā veidā
savijušās, salocījušās vai nosprostojušās.
3. Ja brīdinājums par zemu spiedienu un terapijas
pārtraukšanu joprojām tiek rādīts pēc 1. un 2. darbības
veikšanas, novietojiet terapijas iekārtu un caurulītes
zemāk, lai tās nebūtu augstāk par brūces līmeni.
Ja trauksme tiek novērsta, iekārtu nolaižot zemāk,
var atsākt parasto darbību.

Atiestatīt

4. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.

BRĪDINĀJUMS. Terapijas iekārta paliek ieslēgta, taču
negatīvais spiediens brūcē var būt zemāks par iestatīto
spiedienu, tādējādi samazinot terapeitisko efektivitāti.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija tiek
pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz divas
stundas.
Ja trauksmes cēloni neizdodas novērst, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
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Trauksmes signāls par neaktīvu terapiju
Vidējas prioritātes trauksme — šis trauksmes ekrāns tiek parādīts, ja V.A.C.® terapija ir izslēgta
piecpadsmit minūtes (un iekārta ir ieslēgta) un nav notikusi pieskaršanās skārienekrānam.
Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.
Skaņas
pārtraukums

Terapija nav aktīva
Nospiediet “Atiestatīt” un sāciet terapiju no jauna
Skaņas
pārtraukums

Atiestatīt

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
Atiestatīt

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu un
nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Ieslēgt/
Izslēgt

1. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.
2. Atsāciet terapiju, nospiežot terapijas
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
3. Ja V.A.C.® terapija nav vēlama,
izslēdziet INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu,
izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu ierīces priekšpusē.

BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.

Trauksmes signāls par sistēmas kļūdu un terapijas pārtraukšanu
Vidējas prioritātes trauksme — šis trauksmes ekrāns tiek parādīts, ja ir notikusi INFOV.A.C.™
terapijas iekārtas tehniska atteice. Var rasties vairāku veidu sistēmas kļūdas. Dzeltenā trauksmes
lodziņā tiek parādīts numurs, kas parāda tehniskās kļūmes diagnostisko kodu. Šo brīdinājumu
pavada atkārtots skaņas signāls.
Skaņas
pārtraukums

Sistēmas kļūda
Terapija ir pārtraukta
Kļūdas kods: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Nekavējoties nogādājiet šo vienību
uzņēmumā KCI
BRĪDINĀJUMS. Nomainiet V.A.C.® pārsēju ar citu
pārsēju, ja terapija ir pārtraukta vairāk nekā 2 stundas.
Atiestatīt

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu un
nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.
1. Pierakstiet kļūdas numuru.

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

2. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu,
izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu ierīces priekšpusē.
3. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar uzņēmumu KCI.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.
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Brīdinājums par servisa taimera termiņa beigšanos
Zemas prioritātes brīdinājums — brīdinājuma ekrāns tiek parādīts, ja INFOV.A.C.™ terapijas iekārta
ir sasniegusi servisa termiņa beigas. Kad servisa taimera termiņš ir beidzies, šis brīdinājums tiek
parādīts katru reizi, kad iekārta tiek ieslēgta. Kad atlikušo dienu skaits ir sasniedzis nulles vērtību,
tas tiek periodiski parādīts terapijas laikā.
Servisa taimera termiņš beidzies

1. Lai iegūtu jaunu servisa taimera kodu, sazinieties ar
vietējo uzņēmuma KCI pārstāvi.

Sazinieties ar KCI
Atlikušo dienu skaits (0)
Ievadīt
kodu

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.

Turpināt

Ievadīt
kodu

2. Lai ievadītu no uzņēmuma KCI saņemto
kodu, nospiediet pogu Ievadīt kodu.

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Trauksmes signāls par iekšējo temperatūru
Vidējas prioritātes trauksme — šis trauksmes ekrāns tiek parādīts, ja iekšējā temperatūra INFOV.A.C.™
terapijas iekārtā ir sasniegusi maksimālo robežu. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.
Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.

Iekšējā temperatūra
Terapijas iekārtas iekšējā temperatūra ir pārsniegusi
pieļaujamo robežu. Pārvietojiet terapijas iekārtu
uz vēsāku vietu.
Skaņas
pārtraukums

Atiestatīt

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”

1. Pārvietojiet INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu uz
vēsāku vietu.
2. Nospiediet šajā ekrānā pogu Atiestatīt, lai atgrieztos
sākuma ekrānā.

Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Aktīvas trauksmes apstākļos terapija tiek turpināta. Ekrāns
tiks izslēgts pēc piecām minūtēm, taču tas tiks izgaismots,
ja tam pieskarsities. Akumulatora uzlāde tiek pārtraukta.
Ja trauksmes cēloni neizdodas novērst, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.
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Brīdinājums par spiediena novirzi un terapijas pārtraukšanu
Vidējas prioritātes brīdinājums — šis brīdinājuma ekrāns tiek parādīts, ja brūces spiediens ir ārpus
sistēmas ierobežojumiem. Šo brīdinājumu pavada atkārtots skaņas signāls.
Skaņas
pārtraukums

Spiediena novirze
Terapija pārtraukta
Brūces spiediens ir pārsniedzis sistēmā
noteiktās robežas. Terapija ir pārtraukta.

Sazinieties ar KCI

Lai novērstu šādu trauksmes situāciju, izpildiet tālāk
norādītās darbības.

Skaņas
pārtraukums

BRĪDINĀJUMS.

Šo brīdinājumu var apklusināt uz divām
minūtēm, kad veic problēmu novēršanu un
nospiež pogu Skaņas pārtraukums.

Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet „?”
Intermitējošs 5/2
Terapija IESLĒGTA
125 mmHg

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu, izmantojot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ierīces
priekšpusē.
Ja trauksmes cēloni neizdodas novērst, sazinieties ar
uzņēmumu KCI.
BRĪDINĀJUMS. Saskaņā ar klīniskā personāla norādījumiem
nomainiet V.A.C.® pārsēju pret citu pārsēju, ja terapija
tiek pārtraukta vai tiek izslēgta uz laiku, kas pārsniedz
divas stundas.
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Kopšana un tīrīšana
Parastie piesardzības pasākumi
Tālāk ir norādītas uzņēmuma KCI ieteiktās INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas ikdienas un iknedēļas
tīrīšanas un infekciju kontroles procedūras.
Vienmēr ievērojiet parastos piesardzības pasākumus.
Parastie piesardzības pasākumi ir paredzēti, lai samazinātu mikroorganismu
pārnešanas risku no zināmiem un nezināmiem infekcijas avotiem.
Šos piesardzības pasākumus var lietot visiem pacientiem neatkarīgi no viņu
diagnozes vai pieņemtā infekcijas statusa, un tie ir jāizmanto, ja ir paredzama
saskare ar asinīm vai jebkādiem ķermeņa šķidrumiem. Tie ietver arī sekrētus
un ekskrētus (izņemot sviedrus) neatkarīgi no tā, vai asinis ir redzamas vai nav,
traumētu ādu (piemēram, atvērtas brūces) un gļotādas.

Atbrīvošanās no atkritumiem
Visus vienreizlietojamos elementus (visas caurulītes, savienotājus, skavas,
lietotās kanniņas, lietotos pārsējus u.c.) izmetiet atbilstoši vietējiem
medicīnisko atkritumu aizvākšanas noteikumiem. Nepareiza atbrīvošanās
ietver risku nenodrošināt atbilstību reglamentējošiem noteikumiem.

INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas tīrīšana
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas tīrīšana un dezinficēšana ietver visu
komponentu ar cieto virsmu noslaucīšanu. Ievērojiet iestādes procedūras,
kas tiek izmantotas cita ilglietojama elektroniska medicīnas aprīkojuma cietu
virsmu tīrīšanai un dezinficēšanai. INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir jātīra un
jādezinficē tālāk norādītajos gadījumos.
•

Ja tā ir nosmērēta, kamēr to lieto pacients.

•

Vismaz reizi nedēļā.

•

Pēc tam, kad pacients to ir pārstājis lietot.
Pārliecinieties, vai INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir izslēgta
un atvienota no maiņstrāvas barošanas avota, kamēr tiek
izmantoti jebkāda veida tīrīšanas šķīdumi.

Uzņēmums KCI iesaka ievērot tālāk sniegtos norādījumus par KCI V.A.C.®
terapijas ierīču tīrīšanu un dezinficēšanu.
•

Lai samazinātu infekcijas risku un saskari ar asinīm un ķermeņa
šķidrumiem, izmantojiet individuālās aizsardzības aprīkojumu, piemēram,
medicīnisko procedūru cimdus.

•

Pirms dezinficēšanas notīriet no terapijas iekārtas visas organiskas
izcelsmes vielas (redzamus netīrumus vai ķermeņa sekrētus).

•

Lietojiet slimnīcas standarta tīrīšanas un dezinficēšanas līdzekļus.
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•

Neiemērciet terapijas iekārtu un nepiesūciniet to ar šķidrumiem,
lai novērstu ierīces elektronikas bojājumu rašanos.

•

Netīriet skārienekrāna malas, kā arī virsmas blīvju un jaudas slēdžu tuvumā
ar spirta bāzes šķīdumiem, jo spirta bāzes šķīdumi ātri iesūcas ekrānā un
var izraisīt aprīkojuma darbības traucējumus.

Skārienekrāna tīrīšana
1. Nospiediet ekrāna aizsardzības pogu sākuma ekrānā (skatiet sadaļu Pacienta
režīma vadības ekrāni), lai aktivizētu ekrāna aizsardzību. Bloķēšanas pogas
ikona tiks aizvērta un tiks parādīts ekrāna aizsardzības ekrāns.
2. Izmantojiet mīkstu, neabrazīvu drānu, lai maigi notīrītu skārienekrānu.
Skārienekrāna tīrīšanai neizmantojiet nekādus šķidrumus.
Netīriet skārienekrānu ar pārmērīgu spēku. Pārmērīga
spiešana var izraisīt bojājumus.
3. Lai atbloķētu skārienekrānu, nospiediet 1, pēc tam pogu 2 ekrānā Ekrāna
aizsardzība, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

60

Elektromagnētiskā saderība (EMS)
Tālāk ir sniegti norādījumi un ražotāja deklarācijas saistībā ar INFOV.A.C.™ terapijas
iekārtas elektromagnētisko saderību.
•

Attiecībā uz INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas elektromagnētisko saderību ir
jāievēro īpaša piesardzība, un šī iekārta ir jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā
saskaņā ar informāciju par EMS, kas sniegta turpmākajās lappusēs.
Šo aprīkojumu ir paredzēts lietot tikai veselības aprūpes
speciālistiem. Līdzīgi kā jebkurš medicīnas aprīkojums,
šis aprīkojums var izraisīt radiotraucējumus vai traucēt
blakus esošā aprīkojuma darbību. Iespējams, ka var
būt nepieciešams veikt tādus ierobežojošus pasākumus
kā INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas pārorientēšana vai
pārvietošana, vai arī tās atrašanās vietas ekranēšana.
Šī aprīkojuma emisijas ļauj to izmantot rūpnieciskajā zonā
un slimnīcās (CISPR 11, A klase). Ja šis aprīkojums tiek
izmantots dzīvojamā zonā (kam parasti ir nepieciešama
CISPR 11, B klase), tas var nespēt nodrošināt pietiekamu
aizsardzību RF sakaru pakalpojumiem.

•

Portatīvais un mobilais RF sakaru aprīkojums, RFID lasītāji, elektronisks
novērošanas (aizsardzībai pret zādzībām) aprīkojums un metāla detektori
var ietekmēt INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas darbību. Lūdzu, izmantojiet 204.
un 206. tabulā sniegtos norādījumus un ieteikumus.

•

Citas medicīnas ierīces vai sistēmas var radīt elektromagnētiskās emisijas un
tādējādi traucēt INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas darbībai. Lietojot INFOV.A.C.™
terapijas iekārtu, ja tā atrodas blakus citam aprīkojumam vai uz tā, ir
jāievēro piesardzība. Ja nepieciešams darbināt ierīces blakus vai vienu uz
otras, INFOV.A.C.™ terapijas iekārta un pārējās ierīces sākumā jānovēro, lai
pārbaudītu, vai tās normāli darbojas konfigurācijā, kurā tās tiks lietotas.

•

Elektrības vadi, ārējie barošanas avoti un piederumi, kas uzskaitīti šajā
rokasgrāmatā vai par kuriem sniegta atsauce, atbilst tabulās uzskaitītajām
pārbaudes prasībām. Kopā ar INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu drīkst lietot tikai
ražotāja ieteiktos vadus, barošanas avotus un piederumus. Ja trešās puses
piegādātājs piedāvā vadus, ārējos barošanas avotus un elektropiederumus
lietošanai kopā ar INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu un tie nav norādīti šajā
rokasgrāmatā vai atsauces dokumentos, trešās puses piegādātāja pienākums
ir noteikt atbilstību standartiem un pārbaudēm šajās tabulās.

•

Lietojot tādus elektrības vadus un piederumus, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā vai atsauces dokumentos, var rasties pastiprinātas
elektromagnētiskās emisijas no INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas vai
samazināta INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas elektromagnētiskā noturība.
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201. tabula
Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskās emisijas
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
lietotājam ir jānodrošina, ka tā tiek lietota šādā vidē.
Emisiju pārbaude

Atbilstība

Elektromagnētiskā vide — norādījumi

RF emisijas — CISPR 11
(izstarotās un vadītās)

1. grupa

INFOV.A.C.™ terapijas iekārta izmanto RF enerģiju tikai iekšējās
darbības nodrošināšanai. Tāpēc tās RF emisijas ir ļoti mazas, un maz
ticams, ka tās varētu izraisīt traucējumus blakus esoša elektroniska
aprīkojuma darbībā.

RF emisijas — CISPR 11
(izstarotās un vadītās)

A klase

Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2

A klase

INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir piemērota lietošanai visās
iestādēs, kas nav mājsaimniecības un ir tieši savienotas ar
publisko zemsprieguma strāvas padeves tīklu, kas apgādā
dzīvojamās ēkas.

Sprieguma svārstības/
mirgojošās emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst

202. tabula
Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskā noturība
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Iekārtas lietotājam ir
jānodrošina, lai tā tiktu lietota tikai šādā vidē.
Noturības
pārbaude

EN/IEC
60601 pārbaudes
līmenis

Atbilstības līmenis

Paredzētā elektromagnētiskā
vide

Elektrostatiskā
izlāde (ESI)

± 6 kV savienojumā

± 8 kV savienojumā

IEC 61000-4-2

± 8 kV gaisā

± 15 kV gaisā

Grīdām jābūt klātām ar koku, betonu
vai keramikas flīzēm. Ja grīdas
ir klātas ar sintētisku materiālu,
relatīvajam mitruma līmenim ir jābūt
vismaz 30%.

Īslaicīga sprieguma
maiņa/uzliesmojums

± 2 kV strāvas padeves līnijās

± 2 kV strāvas padeves līnijās
100 kHz atkārtojuma frekvence

IEC 61000-4-4

± 1 kV ievades/izvades līnijās

± 1 kV ievades/izvades līnijās
100 kHz atkārtojuma frekvence

Pārsprieguma
impulss

± 1 kV diferenciāļa režīms
(fāze-fāze)

± 1 kV diferenciāļa režīms
(fāze-fāze)

IEC 61000-4-5

± 2 kV parastais režīms
(fāze-zeme)

± 2 kV parastais režīms (fāzezeme)

Sprieguma
iekritumi,
īsi pārtraukumi un
sprieguma maiņa
strāvas padeves
ievades līnijās

<5% no Ut (>95% iekritums
no Ut) 0,5 cikliem

Iekritumi: 0% no Ut 1 ciklam
70% no Ut 25 cikliem
pie 50 Hz vai 30 cikliem
pie 60 Hz

IEC 61000-4-11

40% no Ut (60% iekritums
no Ut) 5 cikliem

Viena fāze: pie 0°
70% no Ut (30% iekritums
no Ut) 25 cikliem
<5% no Ut (>95% iekritums
no Ut) 5 sekundes

Tīkla frekvences
(50/60 Hz)
magnētiskais lauks

3 A/m

Pārtraukumi: 0% no Ut
250 cikliem pie 50 Hz vai
300 cikliem pie 60 Hz
30 A/m

IEC 61000-4-8
PIEZĪME. Ut ir maiņstrāvas spriegums pirms pārbaudes līmeņa piemērošanas.
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Energopadeves kvalitātei ir
jāatbilst parastajai komerciālajai
vai slimnīcas videi.

Energopadeves kvalitātei ir
jāatbilst parastajai komerciālajai
vai slimnīcas videi.

Izstrādājumam ir iekšējā
akumulatora rezerves barošana.
Ja INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
lietotājam ir nepieciešama
nepārtraukta darbība strāvas
padeves pārtraukumu laikā,
ieteicams iekārtu darbināt,
izmantojot nepārtrauktas strāvas
padevi vai akumulatoru.
Tīkla frekvences magnētiskajiem
laukiem jābūt līmenī, kas raksturīgs
parastai vietai tipiskā komerciālā vai
slimnīcas vidē.

204. tabula
Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskā noturība
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Ierīces lietotājam ir jānodrošina,
lai tā tiktu lietota šādā vidē.
Noturības pārbaude

Vadītās RF
IEC 61000-4-6

Izstarotās RF
IEC 61000-4-3

EN/IEC 60601
pārbaudes līmenis

3 Vrms
no 150 kHz līdz 80 MHz

3V/m
no 80 MHz līdz 2,5 GHz

Atbilstības līmenis

3 Vrms
no 150 kHz līdz 80 MHz
6 V vidējais
kvadrātiskais ISM
joslās starp
150 kHz–80 MHz
80% AM pie 1 kHz
3 V/m
no 80 MHz līdz 2,7 GHz

Norādījumi par
elektromagnētisko vidi
Portatīvais un mobilais RF sakaru
aprīkojums jāizmanto ne tuvāk kā
ieteicamajā novietošanas attālumā no
jebkuras INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas
daļas, tostarp vadiem, un tas tiek
aprēķināts, izmantojot vienādojumu,
kas piemērojams raidītāja frekvencei.
Ieteicamais novietošanas attālums
d = 1,2√P
d = 1,2√P

no 80 MHz līdz 800 MHz

d = 2,3√P

no 800 MHz līdz 2,5 GHz

kur P ir raidītāja maksimālā izejas
nominālā jauda vatos (W) saskaņā ar
raidītāja ražotāja informāciju un d ir
ieteicamais minimālais novietošanas
attālums metros (m).
Fiksētu RF raidītāju lauku stiprumam,
kas noteikts vietas elektromagnētiskajā
izpētēa, jābūt mazākam par atbilstības
līmeni katrā frekvences diapazonāb.
Ar šādu simbolu apzīmēta aprīkojuma
tuvumā var būt traucējumi:

1. PIEZĪME. Uz 80 MHz un 800 MHz attiecas augstākās frekvences diapazons.
2. PIEZĪME. Šie norādījumi var neattiekties uz visām situācijām. Elektromagnētisko izplatīšanos ietekmē absorbcija un
atstarošanās no ēkām, objektiem un cilvēkiem.
a

b

Fiksētu raidītāju, piemēram, radio tālruņu bāzes staciju (mobilo/bezvadu) un sauszemes mobilo radio, amatieru radio,
AM un FM radio apraides un TV apraides bāzes staciju, lauka stiprumu teorētiski nevar noteikt precīzi. Lai novērtētu
elektromagnētisko vidi saistībā ar fiksētiem RF raidītājiem, jāveic vietas elektromagnētiskā izpēte. Ja izmērītais lauka
stiprums pārsniedz iepriekš norādīto piemērojamo RF saderības līmeni vietā, kurā tiek lietota INFOV.A.C.™ terapijas
iekārta, šī iekārta ir jānovēro, lai pārbaudītu, vai tā darbojas normāli. Ja tiek novērota neparasta darbība, var būt
nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas pārorientēšana vai pārvietošana.
Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka stiprumam ir jābūt mazākam par 3 V/m.

Portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu (ieskaitot perifērās ierīces, piemēram, antenu kabeļus un ārējās antenas)
nedrīkst lietot tuvāk par 30 cm (12 collām) no jebkuras INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas daļas, ieskaitot ražotāja norādītos
vadus. Pretējā gadījumā šīs iekārtas darbība var pasliktināties. Precīzāk minimālais ieteicamais atstatums ir jāaprēķina,
izmantojot vienādojumu, kas piemērojams raidītāja frekvencei, kā norādīts tālāk.
PIEZĪME. Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts kā atbilstošs medicīnas ierīcēm paredzētajiem ierobežojumiem saskaņā ar
standarta IEC 60601-1-2: 2014 4. izdevumu. Šie ierobežojumi un pārbaudes līmeņi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu
nekaitīgumu attiecībā uz elektromagnētiskajiem traucējumiem, kad ierīce tiek lietota kā tipiska medicīnas aprīkojuma daļa.
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206. tabula
Ieteicamie novietošanas attālumi starp portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu un INFOV.A.C.™ terapijas iekārtu
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta ir paredzēta lietošanai elektromagnētiskajā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotie RF traucējumi.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas lietotājs var palīdzēt nodrošināties pret elektromagnētiskiem traucējumiem, uzturot
minimālo attālumu starp portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu (raidītājiem) un iekārtu, kā tas ieteikts tālāk, saskaņā
ar sakaru aprīkojuma maksimālo izejas jaudu.
Raidītāja maksimālā izejas
nominālā jauda vatos (W)

Novietošanas attālums atbilstoši raidītāja frekvencei metros (m)

0,01

0,12

no 150 kHz līdz 80 MHz
d = 1,2√P

no 80 MHz līdz 800 MHz
d = 1,2√P
0,12

no 800 MHz līdz 2,5 GHz
d = 2,3√P
0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Raidītājiem ar tādu maksimālo izejas jaudu, kas nav iepriekš uzskaitīta, ieteicamo novietošanas attālumu d metros (m)
var aprēķināt, izmantojot vienādojumu, kas piemērojams raidītāja frekvencei, kur P ir maksimālā raidītāja izejas jauda
vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāja informāciju.
1. PIEZĪME. Uz 80 MHz un 800 MHz attiecas augstākās frekvences diapazona novietošanas attālumi.
2. PIEZĪME. Šie norādījumi var neattiekties uz visām situācijām. Elektromagnētisko izplatīšanos ietekmē absorbcija un
atstarošanās no ēkām, objektiem un cilvēkiem.

Ietvertie barošanas avoti
Daļas numurs

Apraksts

Ražotājs

Maks. garums

M6266106

Barošanas avots

Astec Power vai ICC

3,05 m

M4268882

Elec / Con ASV vadu komplekts - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,03 m

M4268883

Elec / Con Austrālijas vadu komplekts INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268880

Elec / Con AK vadu komplekts INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268881

Elec / Con ES vadu komplekts - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

4103864

Vads, INFOV.A.C.™ barošanas kabelis Ķīnā

Electri-Cord Mfg. Co.

2,51 m

4103847

Vads, INFOV.A.C.™ barošanas kabelis Indijā

Electri-Cord Mfg. Co.

2,54 m

4103887

Vads, barošanas kabelis Brazīlijā

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

350084

Vads, V.A.C.ULTA™ maiņstrāvas kabelis

Dažādi

2,0 m

350753

Vads, V.A.C.ULTA™ barošanas kabelis AK

Dažādi

2,0 m

360074

Vads, V.A.C.VIA™ barošanas kabelis ES

Dažādi

2,05 m

360076

Vads, V.A.C.VIA™ barošanas kabelis AU/NZ

Dažādi

2,05 m

414655

Barošanas vadu kompekts ACTIV.A.C.™ Japāna

Dažādi

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

415568

KR vadu komplekts

Consolidated Electronics

2,05 m

Lietojot tādus elektrības vadus un piederumus, kas nav
norādīti pievienotajā lietošanas pamācība vai atsauces
dokumentos, var rasties pastiprinātas elektromagnētiskās
emisijas no INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas vai samazināta
INFOV.A.C.™ terapijas iekārtas elektromagnētiskā noturība.
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Specifikācijas
Specifikācijas var tik mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Klasifikācija
Aprīkojums nav piemērots lietošanai uzliesmojošu anestēzijas maisījumu ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē.
INFOV.A.C.™ terapijas iekārta
Nepārtraukta darbība
B tipa aprīkojums
I klase vai ar iekšēju barošanas avotu
Barošanas avots
I klases aprīkojums
Parasts aprīkojums
INFOV.A.C. terapijas iekārta
Izmēri ............................................................................................................. 23 cm x 22 cm x 17,5 cm (9,05 collas x 8,6 collas x 6,8 collas)
Svars ......................................................................................................................................................................................... 2,89 kg (6,37 mārciņas)
Elektrodati (energoapgāde)
Spriegums ...................................................................................................................................................................................... 100–240 V maiņstr.
Frekvence ........................................................................................................................................................................................................... 50–60 Hz
Jauda ............................................................................................................................................................................................................................ 60 W
Glabāšana/transportēšana un vides apstākļi
Glabāšanas/transportēšanas temperatūras diapazons....................................................... no -10 °C līdz +50 °C (no 14 °F līdz 122 °F)
Ekspluatācijas temperatūras diapazons.................................................................................... no +10 °C līdz +30 °C (no 50 °F līdz 86 °F)
Relatīvā mitruma diapazons..........................................................................................................................................10–85% bez kondensāta
Barometriskā spiediena diapazons .................................................................................................................................................700–1060 hPa
V.A.C.® terapijas sistēmas vienreizējas lietošanas komponenti tiek uzskatīti par lietojamām daļām saskaņā ar standarta
IEC 60601-1 trešo izdevumu.
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Izmantoto simbolu skaidrojums
Paziņojums par nepieciešamo piesardzību vai brīdinājums saistībā ar iespējamu
sistēmas, pacienta vai personāla apdraudējumu.

Svarīga ekspluatācijas informācija

!

Uzmanību! Iepazīstieties ar pavaddokumentiem

Paklupšanas risks

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana. Šī poga iedegas, kad ierīce ir ieslēgta.

Kanniņas noņemšana. Šī poga iedegas, kad kanniņa ir pilna un tā ir jānomaina.

Šo izstrādājumu ir paredzēts atsevišķi savākt īpašā savākšanas punktā. Neizmest kā
mājsaimniecības atkritumus.

Skatiet lietošanas rokasgrāmatu

Pilnvarots pārstāvis Eiropas Kopienā

Ražotājs

SN
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Sērijas numurs

Aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību

Glabāt sausumā

B tipa ierīce

Kataloga numurs

Nevar lietot ne vannā, ne dušā

Temperatūras ierobežojumi

UZMANĪBU! Federālie tiesību akti (ASV) paredz, ka šo ierīci drīkst
iegādāties vai iznomāt tikai ārsts vai pēc ārsta norīkojuma.

Kontaktinformācija klientiem
Ja jums ir jautājumi par šo izstrādājumu, tā piederumiem, ekspluatāciju vai vēlaties saņemt
papildinformāciju par uzņēmuma KCI izstrādājumiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties
ar uzņēmumu KCI vai uzņēmuma KCI pilnvaroto pārstāvi, vai:
ASV zvaniet pa tālruni 1 800 275 4524 vai apmeklējiet tīmekļa vietni lapu
www.acelity.com, KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Ārpus ASV apmeklējiet tīmekļa vietni www.kci-medical.com.
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Ražots pasūtītājam:
KCI USA, Inc.
12930 IH10 West
San Antonio, Texas 78249 USA
www.acelity.com

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