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ADVARSEL: Dette apparatet leveres med viktig sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og 
annen sikkerhetsinformasjon finnes på sikkerhetsdatabladet 
for V.A.C.®‑behandlingssystemet. Dette databladet følger med 
behandlingsapparatet samt i eskene med V.A.C.®-forbindinger. 
Les brukerhåndboken for V.A.C.®-behandlingssystemet og sikkerhetsdatabladet 
før du bruker V.A.C.®-behandling. Hvis du har spørsmål, eller hvis du ikke har fått 
databladet, må du umiddelbart kontakte den lokale KCI-representanten.

Du finner mer produktinformasjon på www.acelity.com (USA) eller 
www.kci-medical.com (utenfor USA).

Som med alt reseptbelagt medisinsk utstyr kan produktet få 
redusert ytelse og føre til alvorlig eller dødelig skade hvis du 
ikke følger produktets bruksanvisning eller hvis du justerer 
innstillingene og utfører behandlingen uten uttrykkelig anvisning 
og/eller tilsyn fra faglært helsepersonell. Ved eventuelle medisinske 
spørsmål skal du kontakte lege. Hvis det oppstår et nødstilfelle, 
må du umiddelbart kontakte lokal beredskapstjeneste.

FORSIKTIG: I tråd med føderal lovgivning (USA) kan dette utstyret 
bare selges eller leies ut av eller etter forordning av en lege.

GARANTIFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV RETTSMIDDEL

KCI FRASKRIVER SEG HERVED ALLE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅT-
TE GARANTIER, HERUNDER EN EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR 
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL 
KCI-PRODUKTENE SOM BESKRIVES I DENNE PUBLIKASJONEN. EN EVENTUELL 
SKRIFTLIG GARANTI KCI GIR, SKAL VÆRE UTTRYKKELIG FREMSATT I DENNE PU-
BLIKASJONEN ELLER LEVERT SAMMEN MED PRODUKTET. UNDER INGEN OM-
STENDIGHETER SKAL KCI VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE 
ELLER FØLGESMESSIGE SKADER OG UTGIFTER, INKLUDERT MATERIELLE SKA-
DER OG PERSONSKADER SOM HELT ELLER DELVIS SKYLDES BRUK AV PRODUK-
TET, MED UNNTAK AV SKADER SOM GJELDENDE LOV UTTRYKKELIG FORBYR 
FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSAN-
SVAR FOR. INGEN KAN BINDE KCI TIL NOEN SOM HELST FREMSTILLING ELLER 
GARANTI, UNNTATT SLIK DET ER SPESIFIKT FREMSATT I DETTE AVSNITTET.

Beskrivelser eller spesifikasjoner i trykt KCI-materiell, inkludert denne 
publikasjonen, er bare ment som en generell beskrivelse av produktet på 
produksjonstidspunktet, og utgjør ingen uttrykkelige garantier, unntatt slik 
det er fremsatt i den skriftlige begrensede garantien som følger med dette 
produktet. Informasjonen i denne publikasjonen kan endres når som helst. 
Kontakt KCI for å få oppdateringer.
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Advarsler og viktig informasjon for brukere

KCI anbefaler følgende betingelser for å oppnå riktig funksjon fra KCI-produkter. 
Alle gjeldende garantier ugyldiggjøres hvis disse betingelsene ikke overholdes.

• Dette produktet må kun brukes i samsvar med denne håndboken og 
gjeldende produktmerking.

• Montering, betjening, utvidelse, omjustering, modifisering, teknisk 
vedlikehold eller reparasjoner må utføres av kvalifisert personell godkjent 
av KCI. På forespørsel vil KCI gjøre tilgjengelig kretsdiagrammer, lister over 
komponentdeler osv. som kreves for reparasjon, for dette autoriserte personellet.

• Sørg for at det elektriske anlegget i rommet samsvarer med relevante 
nasjonale standarder. Dette produktet må kobles til et jordet strømuttak 
for å unngå fare for elektrisk støt.

• Du må ikke bruke dette produktet hvis det har skadet strømledning, 
strømforsyning eller støpsel. Hvis disse komponentene er skadet eller slitt, 
skal du kontakte KCI.

• Ikke slipp eller sett noen gjenstand inn i noen åpning eller slange på 
dette produktet.

• Ikke koble produktet eller produktdelene til apparater som ikke er 
anbefalt av KCI. 

• Bruk kun V.A.C.®-forbindinger og engangsforbindinger sammen med 
dette produktet.

• Hold produktet vekk fra oppvarmede flater.

• Selv om dette produktet oppfyller formålet med standarden IEC 60601-1-2 når 
det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, kan elektrisk utstyr forårsake 
interferens. Hvis du mistenker interferens, skal du flytte utstyret og kontakte KCI.

• Du må ikke søle væske på noen del av produktet.

Væsker som blir liggende på de elektroniske betjeningsinnret‑
ningene, kan forårsake korrosjon og føre til svikt i de elek‑
troniske komponentene. Svikt i komponentene kan føre til at 
apparatet fungerer uregelmessig, og skape potensielle farer 
for pasient og helsepersonell. Hvis det forekommer søl, skal 
du umiddelbart koble fra apparatet og rengjøre det med en 
absorberende klut. Påse at det ikke er fukt i eller ved strømut‑
taket og strømforsyningsdelene, før du kobler til strømmen 
igjen. Kontakt KCI hvis produktet ikke virker som det skal.

• Du må ikke bruke dette produktet mens du bader/dusjer, eller der hvor  
det kan falle eller bli trukket ned i et badekar, en dusj eller en vask.

• Ikke prøv å ta i et produkt som har falt i vann. Koble fra apparatet 
umiddelbart hvis det er koblet til en elektrisk kilde. Koble apparatet  
fra forbindingen, og kontakt KCI.

• Dette produktet må ikke brukes i nærheten av brennbar anestesiblanding 
med luft, oksygen eller dinitrogenoksid eller et oksygenrikt miljø.

• Dette produktet må ikke tas med til et MR-miljø. Dette produktet er  
ikke MR-sikkert.
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Merknad
Dette produktet er konfigurert hos produsenten for å oppfylle spesifikke spenningskrav.
 
Du finner informasjon om spesifikk spenning på produktetiketten.

Innledning

V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®)-behandling er et system som bruker styrt kontinuerlig eller 
intermitterende undertrykk (vakuum) til å skape et miljø som fremmer heling av sår ved sekundær 
eller tertiær (forsinket primær) intensjon ved å:

• klargjøre sårbunnen for lukking
• redusere ødem
• fremme dannelsen av granulasjonsvev og perfusjon
• fjerne eksudat og infeksiøst materiale 

INFOV.A.C.™-behandlingssystemet sørger for sårbehandling med undertrykk 
(NPWT) og terapeutisk regulert akuttbehandling (Therapeutic Regulated 
Acute Care, SENSAT.R.A.C.™) for en rekke kroniske og akutte sårtyper. Denne 
avanserte sårhelingsteknologien, kombinert med mikroprosessorstyrte 
behandlingsapparater og førsteklasses teknisk støtte, er lett å integrere 
i helsepersonellets sårlegingspraksis og på den måten optimalisere 
pasientpleien og styre kostnadene. 

Vern mot farer
Alt engangsutstyr (slanger, kontakter, klemmer, brukt beholder, brukte 
forbindinger osv.) skal kastes i samsvar med lokale forskrifter for kassering av 
medisinsk utstyr.

Du må ta alminnelige forholdsregler når du skal håndtere kroppsvæsker 
eller avfall. Alle deler skal kastes på forsvarlig måte i henhold til den aktuelle 
institusjonens prosedyrer og lokale, regionale og nasjonale forskrifter.

INFOV.A.C.™-apparatet og strømforsyningen skal returneres til KCI for 
avfallsbehandling ved endt levetid. 

Bare strømforsyningen som leveres sammen med INFOV.A.C.™ 
‑apparatet, må brukes til å drive apparatet eller lade opp 
batteriet. Hvis du bruker en annen strømforsyning, kan det 
skade INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet.

Batteriet i INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet er ikke beregnet 
på å vedlikeholdes av brukeren selv. Hvis du mistenker problemer 
med batteriet, skal du returnere systemet til KCI for vedlikehold.

Strømledninger og slanger kan utgjøre en snublefare. Sørg 
for at alle strømledninger og slanger er lagt opp utenfor 
områder hvor personer ferdes.
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Feste INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet til annet utstyr
Du kan feste INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet til sengegavlen på en 
sykehusseng, de fleste rullestoler eller et IV-stativ (se Forberedelse for bruk 
-avsnittet). Du kan også om nødvendig sette det på et solid, plant underlag 
hvor det ikke står i veien. Sørg for at apparatet plasseres lavere enn såret og på 
et sted hvor kabler og slanger ikke kan hektes fast i noe.

Dette INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet er ikke beregnet 
på å bæres av ambulatoriske pasienter. Kontakt legen og 
din lokale KCI-representant for informasjon om V.A.C.®-
behandlingsapparater som kan benyttes til dette formålet.

Enheter som kan brukes sammen med INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet: 

• Minnekort
• IR-enheter (tilgjengelig på enkelte apparater)
• USB-enheter
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INFOV.A.C.™-behandlingsapparat - oversikt over deler

Av/På-knapp

Berøringsskjerm

Stylus

Datadør

Minnekortplass 
Kun til bruk av 
helsepersonell

INFOV.A.C.™ 
500 ml beholder

Utløserknapp 
for beholder

USB-uttak Kun 
til bruk av 
helsepersonell

Spenningstilkobling

Indikatorlampe for 
batteriladning

Hengerratt

Opphengsarm

Bærehåndtak

INFOV.A.C.™-strømforsyning

Infrarød (IR) 
Dataport 
(Tilgjengelig på 
enkelte apparater, 
må kun brukes av 
helsepersonell)
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Klargjøring til bruk

Før du klargjør INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet til bruk, skal du undersøke om apparatet er 
skadet eller kontaminert. Se avsnittet Vedlikehold og rengjøring i denne håndboken hvis du vil 
ha mer informasjon

Lade batteriet
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet kommer med en egen strømforsyning og oppladbart batteri. 
Batteriet skal ikke åpnes eller vedlikeholdes av brukeren. Strømforsyningen har en todelt ledning. 
Den ene delen settes inn i et vegguttak og den andre i INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. 
Strømledningen kan ha forskjellig støpsel, avhengig av hvilke krav som gjelder i det aktuelle landet.

Bruk kun strømforsyningen som leveres sammen med 
INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet, til å drive apparatet eller 
lade opp batteriet. Hvis du bruker en annen strømforsyning, 
kan det skade INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet.

Trekk ut støpselet fra stikkontakten for å koble 
behandlingsapparatet fra strømforsyningen. Ikke blokker 
tilgangen til støpselet eller vegguttaket.

Strømledninger og slanger kan utgjøre en snublefare. Sørg 
for at alle strømledninger og slanger er lagt opp utenfor 
områder hvor personer ferdes.

1. Sett strømledningen inn i strømforsyningen.

2. Sett strømledningen inn i et vegguttak.

3. Finn den hvite pilen på støpselet til ladeledningen 
til INFOV.A.C.™-apparatets strømforsyning.

4. Sett støpselet til ladeledningen til INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatets strømforsyning 
inn i strømuttaket bakpå INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet med den hvite pilen opp.

Det skal ta ca. fire timer å lade batteriet 
helt opp. Du kan bruke apparatet som 
normalt mens batteriet lader. 

Batteriet varer lenger hvis du lar 
apparatet være tilkoblet et vegguttak.
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Indikatorlampe for batteriladning
Når INFOV.A.C.™-behandlingsapparatets strømforsyning er riktig koblet til 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet, lyser ladelampen bakpå apparatet gult 
mens batteriet lades. Når batteriet er fulladet, vil ladelampen lyse grønt.

Ladenivået vises nederst på berøringsskjermen:

Fulladet

I bruk

Lavt ladenivå. Batteriet må snart lades opp



7

Feste INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet til et IV-stativ
1. Sørg for at hengerarmen er horisontal.

2. Hold INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
i bærehåndtaket, grip hengerrattet, og dra ut 
hengerarmen.

3. Plasser hengeren rundt IV-stativet, og påse at stativet 
sitter i det vertikale gummisporet på baksiden av 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. La hengeren 
være lukket, og dra apparatet på stativet.

4. Vri hengerrattet for å låse hengerarmen på plass. 
Låsesymbolet på hengerrattet står parallelt med pilen 
på behandlingsapparatet når mekanismen er låst. 
Du hører også et knepp som angir at mekanismen 
er låst.

Du kan vri hengerrattet forbi låst stilling for 
å feste INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet 
ytterligere. Stram bare for hånd. Du må 
ikke bruke for stor makt eller verktøy.
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Feste INFOV.A.C.™-behandingsapparatet til en sengegavl
1. Sørg for at hengerarmen er horisontal.

2. Hold INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
i bærehåndtaket, grip hengerrattet, og dra ut 
hengerarmen.

3. Plasser hengeren over sengegavlen. La hengeren bli 
lukket, og dra apparatet på sengegavlen.

4. Vri hengerrattet for å låse hengerarmen på plass. 
Låsesymbolet på hengerrattet står parallelt med pilen 
på behandlingsapparatet når mekanismen er låst. 
Du hører også et knepp som angir at mekanismen 
er låst.

Du kan vri hengerrattet forbi låst stilling for 
å feste INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet 
ytterligere. Stram bare for hånd. Du må 
ikke bruke for stor makt eller verktøy.

Løsne INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet fra et IV-stativ eller en sengegavl
1. Hold INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet i bærehåndtaket.

2. Gå frem i motsatt rekkefølge av da du festet apparatet.
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Montere 500 ml og 1000 ml beholdere 

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på INFOV.A.C.™-behandlingapparatet.

2. Fest beholderen:
• Skyv beholderen inn på enden av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 

som vist nedenfor.
• Skyv beholderen forsvarlig på plass. Du hører et knepp når beholderen 

er riktig montert.

3. Koble beholderslangen til forbindingsslangen:
• Skyv kontaktene sammen, og vri til låsehakene er koblet helt sammen.

4. Åpne alle slangeklemmene som illustrert.

 Lukket klemme Åpen klemme
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Bytte 500 ml og 1000 ml beholdere

Du kan bytte beholder under rutineforhold eller alarmforhold.

Under rutineforhold blinker IKKE beholderens utløserknapp. 
Når du skal bytte beholder under rutineforhold, må du IKKE 
slå av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. 

Under alarmforhold blinker beholderens utløserknapp. 
Et alarmskjermbilde vises, og behandlingen er slått av.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

1. Stopp behandlingen ved å trykke på Av/på-knappen 
på berøringsskjermen.

2. Lukk alle slangeklemmene, jf. illustrasjonen.

3. Koble beholderslangen fra forbindingsslangen:

• Vri kontaktene til låsehakene er koblet helt fra 
hverandre, og dra kontaktene fra hverandre.

Av/på



11

Bytte 500 ml og 1000 ml beholdere (kont)

4. Trykk på beholderens utløserknapp. 
Beholderen løses ut, men blir stående 
i holderen.

5. Løft beholderen ut av holderen.

6. Kasser beholderen i samsvar med 
institusjonelle og/eller lokale 
miljøforskrifter.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.
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Montere den 300 ml ACTIV.A.C.™-beholderen 
1. Fest beholderen:

• Skyv beholderen bestemt på plass på INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet som illustrert nedenfor.

2. Koble beholderslangen til forbindingsslangen:
• Skyv kontaktene sammen, og vri til låsehakene er koblet helt sammen.

3. Åpne alle slangeklemmene som illustrert.

 Lukket klemme Åpen klemme
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Demontere den 300 ml ACTIV.A.C.™-beholderen
Når du trykker på utløserknappen, blir beholderen 
på 300 ml IKKE stående i holderen på INFOV.A.C.™‑
behandlingsapparatet. Når du demonterer beholderen 
på 300 ml fra INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet, må du 
påse at du holder beholderen GODT FAST før du trykker på 
utløserknappen.

1. Hold beholderen godt fast.

2. Trykk på beholderens utløserknapp.

Bruksanvisninger

Før du slår på behandlingsapparatet, må du påse at:

• du påfører V.A.C.®-forbindingen i henhold til beskrivelsen 
i bruksanvisningen for påføring som leveres sammen med 
V.A.C.®-forbindingen

• du fester INFOV.A.C.™-beholderen i henhold til beskrivelsen 
i avsnittet Montering av beholderne i denne håndboken

• INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet festes til et IV-stativ eller en 
sengegavl eller i henhold til beskrivelsen i kapittelet Klargjøring 
for bruk i denne håndboken.

Slå INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet På/Av
Slå på:

1. INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet kobles til strømforsyningen i henhold 
til beskrivelsen i kapittelet Klargjøring for bruk i denne håndboken.

2. Trykk og hold Av/på-knappen inne i omtrent to sekunder for å slå 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet på. Av/på-knappen lyser, 
og berøringsskjermen aktiveres.

Oppstartsprosessen for INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
vises et kort øyeblikk etterfulgt av et varselskjermbilde.

Slå av:

Trykk og hold Av/på-knappen inne i omtrent to sekunder for å slå 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet av.

Av/på-knappen blinker i ti sekunder. Deretter slås 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet automatisk av.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.
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Betjene berøringsskjermen
Denne berøringsfølsomme skjermen foran på apparatet viser informasjon 
om gjeldende operasjoner og innstillinger på apparatet, og har et grensesnitt 
for å endre disse.

På de neste sidene er det beskrevet hvordan du bruker berøringsskjermen.

Berøringsskjermen bør KUN opereres med fingre eller den 
medfølgende stylus (se INFOV.A.C.™‑behandlingsapparat ‑ 
oversikt over deler-avsnittet). Hvis du bruker penner eller 
annet pekeutstyr, vil det skade skjermen og kan påvirke 
apparatets funksjon.

Styreskjermbilder
Styreskjermbildene er delt inn i tre typer: pasientmodus, helsepersonellmodus 
og pasientloggmodus.

Pasientmodus
Helsepersonellet kan velge pasientmodus for å gjøre det mulig for pasienten 
å styre visse momenter i behandlingen. Pasienten får ikke tilgang til 
behandlingsinnstillingene i denne modusen og kan ikke endre dem.

Pasienten kan aktivere nattmodusen og skjermlåsen, åpne 
hjelpeskjermbildene og reagere på alarmer.

Helsepersonellmodus
I helsepersonellmodus (også kalt klinisk modus) kan helsepersonellet angi 
og endre behandlingsinnstillinger, vise behandlingshistorikk og aktivere 
pasientloggmodus (se nedenfor).

Begrenset modus (Pasienthistorikk)
I pasientloggmodus får du tilgang til sårbilder, trenddiagrammer for 
bildeområde og annen pasienthelseinformasjon som helsepersonellet har 
lagt inn. I denne modusen kan helsepersonellet justere lekkasjealarmens 
følsomhet og eksportere behandlings- og pasienthistorikk. Et sikkert 
passordsystem beskytter pasientloggmodusen mot uvedkommende.

Det sikre passordet opprettes av helsepersonellet, ikke KCI. Hvis det opprettes 
et nytt passord, slettes all pasienthistorikk forbundet med det gamle 
passordet. All informasjon slettes automatisk når apparatet returneres til KCI.



15

Styreskjermbilder for pasientmodus

  

Vanlige styreknapper

Trykk for å åpne Hjelp-menyen.

Trykk for å aktivere skjermlåsen og forhindre utilsiktede endringer på skjermen. 
Du bør bruke denne funksjonen når du rengjør berøringsskjermen. Du låser 
opp skjermlåsen ved å trykke på 1 og deretter 2, som vises på skjermen når 
skjermlåsen er aktiv.

Navigasjonsknapper

Avslutt Trykk for å forlate det gjeldende 
skjermbildet.

OK
Trykk for å kvittere for at 
handlingen er fullført, 
og vise neste skjermbilde.

Avbryt Trykk for å stoppe pågående handling.

Neste Trykk for å gå til neste skjermbilde. +
_ Trykk for å bla gjennom 

tilgjengelige valg. Hold inne 
for å bla hurtig gjennom.

Tilbake Trykk for å gå tilbake til forrige 
skjermbilde.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Startside for pasient
11. jan 2010

18:06

Av/på Nattmodus

58:23

Start eller stopp 
V.A.C.®-behandling

Hjelp-
knapp

Støpselikonet 
vises når 

apparatet er 
koblet til et 
vegguttak.

Skjermbilde-
varsling

Ladeindikator Statuslinje og 
visningsområde for 
behandling

Modusindikator, 
Gjeldende dato, 
Gjeldende 
klokkeslett

Ikonet roterer når 
INFOV.A.C.™ 
-behandlingsapparatet 
benytter undertrykk.

Vises i status- og 
visningsområdet når en 
pasientjournal er aktiv.

Aktivering av 
Nattmodus

Lydpauseindikator 
med nedtellingsur

En slukket halvmåne vil si 
at funksjonen er slått av.

En grønn tent halvmåne vil si at 
funksjonen er slått på.
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Nattmodus
Nattmodusen på Hjem-skjerm for pasient kan brukes til 
å dimme forstyrrende lys fra behandlingsapparatet under 
bruk om natten.

Trykk for å aktivere nattmodusen på Hjem-
skjerm for pasient. Et bekreftelsesskjermbilde 
vises rett før nattmodusen aktiveres.

Når nattmodusen er aktiv, fortsetter 
behandlingen som normalt. Berørings-
skjermen blir mørk, og den grønne 
Av/på-knappen nedtones. 

Nattmodusen deaktiveres hvis det utløses 
en alarm.

I nattmodus lyser skjermen når den berøres, og 
Hjem-skjerm for pasient vises.

Hvis berøringsskjermen berøres mens 
nattmodusen er aktiv, blir skjermen 
automatisk mørk etter to minutters 
inaktivitet.

Trykk for å deaktivere nattmodus.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Startside for pasient
11. jan 2010

18:06

Av/på Nattmodus
Nattmodus

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Startside for pasient
11. jan 2010

18:06

Av/på Avslutt 
Nattmodus

Avslutt 
Nattmodus
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Hjelp-meny i pasientmodus
Trykk for å aktivere Hjelp-menyen 
i et hvilket som helst skjermbilde 
i pasientmodus hvor denne knappen vises.

Trykk for å åpne Instruksjoner for bruk-
skjermbildet.

Trykk for å åpne Om-skjermbildet 
med informasjon om programvaren 
i INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet.

Trykk for å aktivere helsepersonellmodus 
(hold inne i tre sekunder).

Trykk for å åpne Språk-skjermbildet og 
velge ønsket språk.

Trykk for å gå tilbake til Hjem-skjerm 
for pasient.

Instruksjoner for bruk-skjermbildet
Instruksjoner for bruk-skjermbildet inneholder hjelp til 
bruk av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet.

Trykk for å åpne Instruksjoner for bruk-
skjermbildet fra Hjelp-menyen for 
å vise grunnleggende instruksjoner for 
betjening, rengjøring og alarmer.

Hjelp-meny Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Instruksjoner 
for bruk

Om

Modus for
helsepersonell

Språk
Instruksjoner 

for bruk

Om

Modus for
helsepersonell

Språk

Avslutt

Instruksjoner for bruk Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Bruk

Rengjøring Alarmer

Instruksjoner 
for bruk



18

Styreskjermbilder for helsepersonellmodus

   

Vanlige styreknapper

Trykk for å åpne Hjelp-menyen i helsepersonellmodus.

Trykk for å aktivere skjermlåsen og forhindre utilsiktede endringer på 
skjermen. Du bør bruke denne funksjonen når du rengjør berøringsskjermen. 
Du låser opp skjermlåsen ved å trykke på 1 og deretter 2, som vises på 
skjermen når skjermlåsen er aktiv.

Slik går du tilbake til Hjem-skjerm for pasient

Trykk på Hjelp-knappen.

Trykk på Pasientmodus på Hjelp-menyen.

Trykk og hold OK til du kommer tilbake til Hjem-skjerm for pasient.

Statuslinje og 
visningsområde 
for behandling

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Startside for helsepersonell
11. jan 2010

18:06

Av/på

Nattmodus

Behandling

Verktøy
Apne skjermbildet 

Verktøy

Start eller stopp 
V.A.C.®-behandling

Hjelp-knapp

Støpselikonet 
vises når apparatet 

er koblet til et 
vegguttak.

Skjermbildevarsling

Ladeindikator

Aktivering av 
Nattmodus

Apne Behandling- 
skjermbildet

Modusindikator, 
Gjeldende dato, 
Gjeldende 
klokkeslett

Ikonet roterer når 
INFOV.A.C.™ 
-behandlingsap-
paratet benytter 
undertrykk.

Vises i status- og 
visningsområdet når en 
pasientjournal er aktiv.

Pasient-
modus

OK

En slukket halvmåne vil si 
at funksjonen er slått av.

En grønn tent halvmåne vil si at 
funksjonen er slått på.
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Behandlingsstart-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling Av/på for å åpne 
Behandlingsstart-skjermbildet.

Et grønt stolpediagram indikerer at 
INFOV.A.C.™-behandlingssystemet 
kjører normalt.

Påse at du har påført en ny V.A.C.®-for-
binding og valgt behandlingsinnstillin-
ger etter legens ordre før du begynner 
behandlingen.

Fra dette skjermbildet kan helsepersonellet bruke 
SEAL CHECK™-verktøyet til å vise V.A.C.®-forbindingens 
integritet eller bruke loggverktøyet til å registrere bytte 
av en beholder eller antall svampbiter benyttet under et 
bytte av forbinding.

SEAL CHECK™-funksjonsoversikt
SEAL CHECK™ bidrar til å finne undertrykkslekkasjer

SEAL CHECK™-funksjonen inkluderer:

• En varsellyd som skifter frekvens når lekkasjehastigheten endres. Hvis du 
trykker på Lyd for forsegling, slås varsellyden av eller på.

• Et sanntidsstolpediagram som gir en visuell indikasjon på 
lekkasjehastigheten.

SEAL CHECK™-funksjonen kan åpnes på tre forskjellige måter:

• når du starter behandling fra Hjem-skjerm for helsepersonell, omtalt på de 
neste sidene.

• når du trykker på SEAL CHECK™ -knappen på Behandling-skjermbildet.

• når du trykker på SEAL CHECK™ -knappen på Lekkasjealarm-skjermbildet 
etter at INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet har oppdaget en mulig lekkasje.

Pasienter har bare tilgang til SEAL CHECK™-funksjonen via 
Lekkasjealarm-skjermbildet når INFOV.A.C.™-behandlings-
apparatet oppdager en mulig lekkasje.

Behandlingsstart Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Lyd for 
forsegling

Loggfør

Lekkasjehastighet
Høy

Lav

Av/på
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Slik bruker du SEAL CHECK™-funksjonen (ved behandlingsstart)

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling Av/på for å åpne 
Behandlingsstart-skjermbildet.

Et oransje stolpediagram antyder en betydelig lekkasje.

SEAL CHECK™-funksjonen har varsellyd og stolpediagram som hjelpemidler 
til å finne lekkasjer. Varsellydens frekvens og stolpediagrammets 
høyde gjenspeiler lekkasjehastigheten. Varsellyden blir sjeldnere og 
stolpediagrammet kortere når lekkasjen er funnet og korrigert.

Under den første anvendelsen av undertrykk på 
forbindingen skal stolpediagrammet bli oransje og deretter 
grønt igjen hvis det ikke foreligger betydelige lekkasjer.

De fleste lekkasjer oppstår i tre spesifikke områder.

• der hvor V.A.C.®-overtrekket møter huden

• der hvor SENSAT.R.A.C.™ -puten festes til V.A.C.®-duken

• der det er slangekoblinger

Finne en lekkasje ved hjelp av SEAL CHECK™ -funksjonen

1. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og beholderslangen er 
forsvarlig låst.

2. Påse at beholderen er forsvarlig montert på behandlingsapparatet. Hvis 
beholderen sitter forsvarlig, kan du ikke ta ut beholderen ved å dra den 
forsiktig vekk fra apparatet.

3. Mens behandlingen er slått på, skal du med forsiktig trykk bevege hånden 
og fingrene langsomt rundt kanten av overtrekket og SENSAT.R.A.C.™-
puten. Stolpediagrammet faller, og varsellydens frekvens (hvis Lyd for 
forsegling er slått på) faller når lekkasjen er funnet.

4. Informasjon om bruk av ekstra V.A.C.®-overtrekksmateriale for forsegling 
av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen for påføring som leveres 
sammen med V.A.C.®-forbindinger.

5. Når du er ferdig, trykker du på Avslutt for å gå tilbake til Hjem-skjerm 
for helsepersonell. 

Behandlingsstart Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Lyd for 
forsegling

Loggfør

Lekkasjehastighet
Høy

Lav Linjen på stolpediagrammet er overgangs-
punktet fra grønt til oransje og omvendt.

Slå Lyd for forsegling Av eller På
SEAL CHECK™-funksjon

Av/på

Avslutt
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Oversikt over loggverktøyet
Loggverktøyet kan brukes til å spore: 

• antall svampbiter som benyttes under et bytte av forbinding

• bytte av beholdere

Du kan vise og eksportere loggført informasjon på Behandlingshistorikk-
skjermbildene.

Bruke loggverktøyet (ved behandlingsstart)
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling Av/på og deretter på 
Loggfør for å åpne Element å loggføre-
skjermbildet. 

Trykk for å loggføre klokkeslett og dato for 
et beholderbytte.

Trykk for å loggføre antall svampbiter som 
benyttes under et forbindingsbytte.

Trykk for å gå tilbake til Hjem-skjerm for 
helsepersonell.

Beholderen er skiftet ut-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling Av/på, på Loggfør og til 
slutt på Beholder for å åpne Beholderen er 
skiftet ut-skjermbildet.

Trykk for å loggføre at beholderen er 
byttet, og gå tilbake til Element å loggføre-
skjermbildet. Gjeldende klokkeslett og 
dato registreres.

Trykk for å gå tilbake til Element å loggføre-
skjermbildet uten å loggføre noen post.

Element å loggføre Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Ved forbinding må du også notere antall 
skumbiter

i pasientjournalen og på overtrekket.

ForbindingBeholder

Loggfør

Beholder

Forbinding

Avslutt

Beholderen er skiftet ut

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Trykk på OK for å loggføre
utskiftningen av beholderen

(gjeldende klokkeslett og dato brukes)

OKAvbryt

Avslutt Beholder

OK

Avbryt
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Antall svampbiter-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling Av/på, på Loggfør og 
til slutt på Forbinding for å åpne Antall 
svampbiter-skjermbildet.

Informasjonen som vises, representerer 
den sist loggførte posten.

Bruk knappene + og - til å velge antall 
svampbiter benyttet under det aktuelle 
forbindingsbyttet.

Trykk for å loggføre antall svampbiter 
benyttet og gå tilbake til Element 
å loggføre-skjermbildet. Gjeldende 
klokkeslett og dato registreres.

Trykk for å gå tilbake til Element å loggføre-
skjermbildet uten å loggføre noen post.

Antallet benyttede skumbiter skal alltid dokumenteres 
i pasientdiagrammet på V.A.C.®‑duken.

Loggført informasjon vises på Behandlingshistorikk-
skjermbildet på følgende måte:

dd/mmm/åå Tid Begivenhet

11.01.10 15:54 Beholder byttet 
11.01.10 15:55 Forbinding byttet, 4

Tallet etter «Forbinding byttet» er antallet svampbiter som er registrert på 
skjermbildet ovenfor.

Antall skumbiter

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Trykk på OK for å loggføre antall skumbiter
og klokkeslett/dato

6   sist registrert
1. jan 2010

+
_2

Avbryt OK

Forbinding

+
_

OK

Avbryt
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Behandling-skjermbildet
På Behandling-skjermbildet kan helsepersonell endre innstillinger, velge 
sårtype, kontrollere forseglingen og vise behandlings- eller pasienthistorikken.

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling for å åpne Behandling-
skjermbildet.

Trykk for å angi behandling manuelt.

Trykk for å åpne innstillingsveiledningen med 
forhåndsinnstilte behandlingsinnstillinger.

Trykk for å få hjelp til å finne lekkasjer.

Trykk for å vise eller eksportere 
behandlingshistorikk.

Trykk for å vise eller eksportere pasienthis-
torikk fra Angi adgangskode-skjermbildet.

Innstillinger-skjermbildet (manuelt)
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt på 
Innstillinger for å åpne Innstillinger-
skjermbildet.

Trykk for å endre trykkinnstillingene.

 Trykk for å endre intensiteten.

Trykk for å veksle mellom Kontinuerlig og 
Intermitterende behandling.

Trykk for å angi Intermitterende 
behandlingstider.

Behandling Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Innstillinger Veiledning for 
innstillinger

Behandlings-
historikk

Seal 
CheckTM

Pasient-
historikk

Behandling

Innstillinger

Veiledning for
innstillinger

Seal Check™

Behandlings-
historikk

Pasient-
historikk

Innstillinger Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Trykk Intensitet

Kontinuerlig Intermitter-
ende

Innstillinger

Trykk

Intensitet

Kontinuerlig

Intermitter-
ende



24

Trykk-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK, på Innstillinger 
og til slutt på Trykk for å åpne Trykk-
skjermbildet.

Bruk knappene + og - til å endre til 
ønsket trykk.

Du kan stille inn trykket fra 25 til 200 mm Hg i trinn på 
25 mm Hg. Trykk på Avslutt for å gå til Bekreft-skjermbildet.

Standardinnstilling er: 125 mm Hg 
(nøyaktighet + / - 10 mm Hg).

Styre intensiteten
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker du på Behandling, på OK og til slutt 
på Innstillinger for å vise Intensitet-knappen.

• Intensitet vil si den tiden det tar å nå målbehandlingsnivået etter at 
behandlingen er startet.

• Jo lavere intensitetsinnstillingen er, desto lengre tid vil det ta å nå 
målbehandlingsnivået.

• KCI anbefaler at nye pasienter begynner behandling på laveste intensitet. 
Dette gjør det mulig å øke undertrykket langsommere når svampen 
komprimeres i såret.

• Intensiteten kan om ønskelig holde seg på laveste intensitet under hele 
behandlingen.

Trykk for å endre nivåene. Den grønne halvmånen endrer seg for hver innstilling.

Lavt

Medium

Høyt

Standardinnstilling er: Lavt.

Trykk Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

+
_125 mmHg

Trykk

+
_

Intensitet

Intensitet

Intensitet
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Intermitterende-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker du på 
Behandling, på OK, på Innstillinger og til slutt på 
Intermitterende for å åpne Intermitterende-skjermbildet.

Bruk knappene + og - for å endre ønsket 
På-tid og Av-tid (i minutter).

Du kan stille inn både På-tid og Av-tid fra 1 minutt til 
10 minutter i trinn på 1 minutt.

Trykk på Avslutt for å gå til Bekreft-
skjermbildet.

Endringer av diskontinuerlige tidsintervaller aktiveres 
i neste syklus.

Standardinnstilling er: På-tid = 5 minutter, Av-tid = 2 minutter. 

Bekrefte innstillinger
Trykk på Avslutt når du er ferdig med 
Innstillinger-skjermbildet, for å gå videre 
til Bekreft-skjermbildet.

Hvis de viste innstillingene er tilfredsstillende, trykker du 
på OK for å fortsette til Hjem-skjerm for helsepersonell. 
Trykk i motsatt fall på Tilbake for å endre de innstillingene 
som er feil.

Hvis innstillinger ble endret mens 
V.A.C.®-behandlingen var av, trykker 
du på Behandling Av/på-knappen på 
Hjem-skjerm for helsepersonell for å starte 
behandlingen.

Intermitterende Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

På-tid Av-tid

Minutter Minutter

+
_

+
_5 2

+
_

Avslutt

Bekreft

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Sårtype:
Trykk
Modus:
Intensitet:

Kroniske sår
125 mmHg
Intermitterende 5/2
Lav

OKTilbake

Avbryt Avslutt
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SVeiledning for innstillinger
Veiledningen for innstillinger hjelper helsepersonellet med 
å velge mellom forhåndsdefinerte behandlingsområder 
i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte 
områdene er en veiledning basert på vanlige innstillinger for 
ulike sårtyper. Forholdene kan variere fra pasient til pasient. 
Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.

Hvis legens ordre faller utenfor de forhåndsdefinerte 
behandlingsområdene, skal du velge Annet i denne 
modus eller bruke manuelle behandlingsinnstillinger som 
beskrevet i avsnittet Innstillinger‑skjermbildet (Manuelle) 
i denne håndboken.

Velg sårtype-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker du på 
Behandling, på OK, på Veiledning for innstillinger og til 
slutt på OK for å åpne Velg sårtype-skjermbildet.

Bruk knappene + og - til å bla gjennom de 
tilgjengelige sårtypene.

Trykk på Avbryt på et hvilket som helst 
skjermbilde for å avslutte prosedyren.

Velg trykk-skjermbildet
Når du er ferdig med Velg sårtype-skjermbildet, trykker 
du på Neste for å gå videre til Velg trykk-skjermbildet.

Bruk knappene + og - til å bla gjennom 
trykkalternativene.

Trykkalternativene er i områder for den sårtypen som ble 
valgt på det forrige skjermbildet. 

Velg sårtype

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Akutte/traumatiske sår

Avbryt

+
_

NesteTilbake
+

_

Avbryt

Velg trykk Avbryt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Innenfor tilgjengelig område.

+
_

NesteTilbake

125 mmHg
+

_
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Velg modus-skjermbildet
Når du er ferdig med Velg trykk-skjermbildet, trykker du 
på Neste for å gå videre til Velg modus-skjermbildet.

Bruk knappene + and - til å velge 
kontinuerlig eller intermitterende behandling.

Trykk på Neste når du er ferdig med dette 
skjermbildet.

Hvis Intermitterende ikke er et alternativ for den valgte 
sårtypen, endres ikke modusen.

Du kan velge Intermitterende manuelt fra Innstillinger-skjerm-
bildet eller trykke på Tilbake og velge Annet som sårtype.

Intermitterende-skjermbildet
Hvis du valgte Intermitterende på det forrige 
skjermbildet, vises dette skjermbildet.

Bruk knappene + og - for å endre ønsket 
På-tid og Av-tid (i minutter).

Du kan stille inn både På-tid og Av-tid fra 1 minutt til 
10 minutter i trinn på 1 minutt. 

Trykk på Neste når du er ferdig med dette 
skjermbildet.

Standard er: På-tid = 5 minutter, Av-tid = 2 minutter. 

Bekrefte veiledning for innstillinger
Når du har valgt innstillinger, vises Bekreft-skjermbildet.

Hvis de viste innstillingene er tilfredsstillende, trykker du på 
OK for å fortsette til Behandling-skjermbildet. Trykk i motsatt 
fall på Tilbake for å endre de innstillingene som er feil.

Innstillingene aktiveres når du trykker 
på OK.

Standardinnstillingen for intensiteten 
til veiledningen for innstillinger er Lav. 
Intensiteten kan bare endres ved hjelp av 
de manuelle behandlingsinnstillingene 
(se avsnittet Innstillinger‑skjermbildet 
(Manuelt)). 

Velg modus Avbryt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

+
_

NesteTilbake

Intermitter-
ende +

_

Neste

Intermitterende

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

På-tid Av-tid

Minutter Minutter

Avbryt

+
_

+
_5 2

NesteTilbake

+
_

Neste

Bekreft

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Sårtype:
Trykk
Modus:
Intensitet:

Kroniske sår
125 mmHg
Intermitterende 5/2
Lav

OKTilbake

Avbryt
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SEAL CHECK™-skjermbildet
DetteSEAL CHECK™-skjermbildet gir en visuell og 
lydmessig gjengivelse av luftstrømshastigheten 
i SENSAT.R.A.C.™-systemet. For mer informasjon om SEAL 
CHECK™-funksjonen kan du se avsnittet Oversikt over 
SEAL CHECK™‑funksjonen.

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt på SEAL 
CHECK™-knappen for å åpne skjermbildet 
for SEAL CHECK™-funksjonen.

Trykk på Lyd for forsegling for å slå 
forseglingslyden av eller på.

Du kan bruke dette verktøyet for å sikre at 
forbindingssystemet er forsvarlig forseglet.

Behandlingshistorikk-skjermbildet
Dette Behandlingshistorikk-skjermbildet viser 
behandlingsinformasjon i kolonner for dato, klokkeslett 
og hendelse. Datoen er i stigende rekkefølge, 
og klokkeslettet vises i 24-timersformat.

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Behandling, på OK og til 
slutt på Behandlingshistorikk for å åpne 
Behandlingshistorikk-skjermbildet.

Bruk knappene + og - til å bla gjennom 
oppføringene.

Hvis du har registrert sårhistorikk, finner du 
sårforløpshistorikk på Pasienthistorikk-skjermbildet.

Trykk for å gå tilbake til Behandling-
skjermbildet.

Pasienthistorikk-skjermbilder
Pasienthistorikk-skjermbildene gjør det mulig for helsepersonell å:

• opprette ny adgangskode

• slette den aktuelle pasientjournalen

• starte ny pasientjournal

• vise pasientjournalen

• eksportere historikken

• vise et diagram over sårbildets areal

• analysere sårbilder

Seal Check™ Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Lyd for 
forsegling

Lekkasjehastighet
Høy

Lav Seal Check™

Lyd for 
forsegling

Behandlingshistorikk Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Dato Klokkeslett Hendelse
18. des 2009 07:41:20 Lav intensitet
18. des 2009 07:41:20 125 mmHg, intermitter-
ende 5
18. des 2009 07:41:20 Behandling PÅ (klinisk m
18. des 2009 07:20:00 Behandling inaktiv 
(klinisk
18. des 2009 07:04:59 Enhet på (klinisk modus)
17. des 2009 17:51:51 Enhet av (klinisk modus)

+

_ Behandlings-
historikk

+
_

Avslutt
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Skjermbildet Angi adgangskode
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Behandling, på OK og til 
slutt Pasienthistorikk for å åpne Angi 
adgangskode-skjermbildet.

Trykk for å gå til neste skjermbilde.

Trykk for å opprette en ny adgangskode.

Trykk for å gå tilbake til Behandling-
skjermbildet.

Vises i status- og visningsområdet når en 
pasientjournal er aktiv.

Av sikkerhetshensyn: 

• Bare én pasientjournal kan være aktiv om gangen 
i INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Hvis du har angitt 
en ny adgangskode, blir den gjeldende adgangskoden 
overskrevet og all tilknyttet pasienthistorikk slettet.

All informasjon slettes automatisk når apparatet 
returneres til KCI.

• Dersom en gjeldende adgangskode angis feil, blir 
tilgang til Pasienthistorikk-skjermbildet nektet, og du blir 
automatisk ført tilbake til Behandling-skjermbildet. 

• Dersom feil adgangskode angis ti ganger, vil systemet 
låses. Kontakt din lokale KCI-representant.

Slik oppretter du en ny adgangskode:

1. Trykk på Opprett.

2. Angi den firesifrede adgangskoden 
ved hjelp av tallene på skjermen, 
og trykk på OK.

3. Angi den firesifrede tallkoden på nytt.

4. Trykk på OK for å angi den nye 
adgangskoden og fortsette til Endre 
pasient-ID-skjermbildet.

Angi adgangskode Avbryt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

OKOp-
prett

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Slett

(maks. 4 tegn)

****

Pasient-
historikk

OK

Op-
prett

Avbryt

Angi adgangskode Avbryt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

OKOp-
prett

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Slett

(maks. 4 tegn)

****

Op-
prett

OK

OK
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Endre pasient-ID-skjermbildet

Det genereres automatisk et unikt tall av datoen og klok-
keslettet med mindre det opprettes en egendefinert ID.

1. Angi om ønskelig den nye pasient-ID-en 
med tastaturet.

2. Trykk på OK når du har angitt den nye 
pasient-ID-en eller er klar til å fortsette 
til Pasienthistorikk-skjermbildet.

3. Trykk på Avslutt for å gå til Bekreft-
skjermbildet.

Bruk denne knappen som mellomromstast.

Bruk denne knappen som tilbaketast/
slettetast.

Hvis du ikke foretar noen endringer, blir 
det automatisk genererte tallet brukt som 
pasientkode.

Pasienthistorikk-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt på 
Pasienthistorikk. Angi eller opprett deretter 
en adgangskode, og trykk på OK for å åpne 
Pasienthistorikk-skjermbildet.

Trykk for å vise pasienthistorikk og legge til 
merknader (opptil 30 tegn).

Trykk for å slette en pasienthistorikk-fil.

Trykk for å eksportere pasienthistorikk og 
behandlingshistorikk.

Trykk for å vise en grafisk gjengivelse av 
målt sårområde over tid.

Trykk for å justere innstillingene for 
lekkasjealarmen.

Trykk for å vise og foreta sårbildeanalyse.

Endre pasient-ID
(trykk på knappene med pennen) Avslutt

OK

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

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

Q W E R T Y U I O P

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

4567060905165844_

OK

Avslutt

<-

Pasienthistorikk

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Bildebehan-
dling

Justering av 
alarm

Vis historikk

Vis
graf

Slett
historikk

Eksporter 
historikk

Avslutt
Pasient-
historikk

Vis historikk

Slett
historikk

Eksporter 
historikk

Vis
graf

Justering av 
alarm

Bildebehan-
dling
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Vis historikk-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt 
på Pasienthistorikk. Angi eller opprett 
deretter en adgangskode, og trykk på 
OK og deretter på Vis historikk for å åpne 
Pasienthistorikk-skjermbildet.

Dette Pasienthistorikk-skjermbildet 
viser korte merknader (opptil 30 tegn) 
som legen og/eller helsepersonellet har 
lagt inn. For ny pasienthistorikk vil dette 
skjermbildet være tomt.

Legg til notat for historikk-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt på 
Pasienthistorikk. Angi eller opprett deretter 
en adgangskode, og trykk på OK, på Vis 
historikk og til slutt på Legg til notat på 
Pasienthistorikk-skjermbildet for å åpne 
Legg til notat for historikk-skjermbildet.

Skriv inn en merknad med skjermtastene (inntil 30 tegn).

Merknadene vil vises i feltet over tastene.

Trykk for å loggføre det nye notatet og gå 
tilbake til Pasienthistorikk-skjermbildet.

Bruk denne knappen som mellomromstast.

Bruk denne knappen som tilbaketast/
slettetast.

Trykk for å gå tilbake til Pasienthistorikk-
skjermbildet. 

Slett historikk-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt på 
Pasienthistorikk. Angi eller opprett deretter 
en adgangskode, og trykk på OK og 
deretter på Slett historikk for å åpne Slett 
historikk-skjermbildet.

Du kan ikke gjenopprette slettet historikk. 

Trykk og hold Slett i to sekunder for å slette 
pasienthistorikkpostene. Når du har slettet 
pasienthistorikkpostene, går skjermen 
tilbake til Behandling-skjermbildet.

Pasienthistorikk Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Dato Klokkeslett Hendelse
18. des 2009  23:42:30 Dsc_0002.jpg
18. des 2009  23:12:00 Overført bilde
18. des 2009  07:41:20 Område = 115,64 
cm2
18. des 2009  07:20:00 ID = P242311.phi

+

_

Legg til 

Vis historikk

Legg til notat for historikk
(trykk på knappene med pennen) Avslutt

Legg 
til

notat

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

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

Q W E R T Y U I O P

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

Legg til 

Legg til
notat

<-

Avslutt

Slett historikk

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Hvis du vil slette gjeldende pasienthistorikk, 
trykker du på Slett.

Dataene kan ikke gjenopprettes når de først er slettet.
Trykk på Avbryt for å avbryte slettingen av historikk.

Avbryt Slett

Obs!

Slett
historikk

Slett
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Trykk for å gå tilbake til Pasienthistorikk-
skjermbildet uten å slette pasienthistorikken.

All informasjon slettes automatisk når apparatet 
returneres til KCI.

Eksporter pasienthistorikk-skjermbildet

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt på 
Pasienthistorikk. Angi eller opprett deretter 
en adgangskode, og trykk på OK og 
deretter på Eksporter historikk for å åpne 
Eksporter pasienthistorikk-skjermbildet.

Den eksporterte pasienthistorikken inneholder mapper 
med behandlingshistorikk, pasienthistorikk og alle 
sårbilder for den aktuelle pasienten.

Bildefiler eksporteres med filnavnene 
de fikk da de ble opprettet under 
avbildingsprosessen.

Filer kan eksporteres til et minnekort, 
en USB-enhet eller en IR-port (dersom 
enheten er utstyrt med dette).

Åpne Overføring med minnekort-
skjermbildet.

Åpne USB-overføring-skjermbildet.

Åpne IR-overføring-skjermbildet.

Uttakene er beregnet bare på bruk av 
helsepersonell.

Avbryt

Eksporter pasienthistorikk

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Eksporter til 
USB

Eksporter til
minnekort

Eksporter til 
IR

Avslutt

Data eksporteres med tildelt filnavn.

Eksporter pasienthistorikk

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Eksporter til 
USB

Eksporter til
minnekort

Avslutt

Data eksporteres med tildelt filnavn.

Hvis enheten har en IR-port Hvis enheten ikke har en IR-port

Eksporter 
historikk

USB-uttak

Infrarød dataport (hvis utstyrt)

Spalte for minnekort

Eksporter til
minnekort

Eksporter til 
USB

Eksporter til 
IR
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Overføring med minnekort-skjermbildet

Minnekortplassen skal kun brukes av 
helsepersonell. 

1. Sett minnekortet inn i INFOV.A.C.™-behandlingsappa-
ratets minnekortplass. Du hører et knepp som tegn på 
at kortet er satt skikkelig inn.

2. Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Behandling, på OK og 
til slutt på Pasienthistorikk. Angi eller 
opprett deretter en adgangskode, 
og trykk på OK, på Eksporter historikk 
og til slutt på Eksporter til minnekort 
for å åpne Overføring med minnekort-
skjermbildet. 

3. Trykk på Neste for å fortsette.

En fremdriftslinje på skjermen angir overføringsstatusen.

4. Når overføringen er fullført, trykker du 
på OK for å fortsette.

Hvis Feil ved overføring med minnekort-skjermbildet vises 
når minnekortet settes inn i minnekortplassen, kan ikke 
filene overføres.

Mulige årsaker til overføringsfeil:

• Kortet er satt inn feil.

• Kortet har feil format.

• Det er ingen bilder på apparatet.

Overføring med minnekort

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Avbryt

Sett minnekortet inn i minnekortsporet
foran på InfoV.A.C.®-behandlingsenheten,

og velg deretter Neste.

Neste

Eksporter til
minnekort

Neste

OK
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USB-overføring-skjermbildet
USB‑uttaket er beregnet bare på bruk 
av helsepersonell. USB‑enheter må 
kobles til direkte, og bare strømløse 
USB‑masselagringsenheter skal kobles 
til INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet. 
Du må ikke koble strøm‑ eller batteridrevne 
lagringsenheter, datamaskiner, datautstyr, 
andre enheter eller USB‑forlengelseskabler 
til dette apparatet.

1. Sett USB-enheten inn i INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatets USB-uttak.

2. Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Behandling, på OK og 
til slutt på Pasienthistorikk. Angi eller 
opprett deretter en adgangskode, 
og trykk på OK, på Eksporter historikk 
og til slutt på Eksporter til USB for 
å åpne USB-overføring-skjermbildet. 

3. Trykk på Neste for å fortsette.

En fremdriftslinje på skjermen angir overføringsstatusen.

4. Når overføringen er fullført, trykker du 
på OK for å fortsette.

Hvis skjermbildet Feil med USB-overføring! vises når USB-enheten 
settes inn i USB-uttaket, kan ikke filene overføres.

Mulige årsaker til overføringsfeil:

• USB-enheten settes ikke riktig inn.

• Feil type enhet er tilkoblet.

USB-overføring

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Sett USB-flashenheten inn i USB-porten
foran på InfoV.A.C.®-behandlingsenheten,

og velg Neste.
Merk: Bare koble minneenheter som er godkjent av KCI,

til USB-porten.

NesteAvbryt

Eksporter til 
USB

Neste

OK
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IR-overføring-skjermbildet
IR‑uttaket er beregnet bare på bruk av 
helsepersonell.

Det kan hende at enkelte enheter ikke er 
utstyrt med denne porten. Vennligst se 
avsnittet Eksporter pasienthistorikk for 
alternative metoder for dataoverføring.

1. Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Behandling, på OK og 
til slutt på Pasienthistorikk. Angi eller 
opprett deretter en adgangskode, 
og trykk på OK, på Eksporter historikk 
og til slutt på Eksporter til IR for å åpne 
IR-overføring-skjermbildet. 

2. Åpne dataluken, og plasser IR-enheten foran 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet.

3. Rett IR-uttaket på overføringsenheten mot IR-uttaket 
på INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet.

4. Trykk på Neste for å fortsette.

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet vil 
prøve å opprette en forbindelse med 
overføringsenheten. Når forbindelsen  
er opprettet, vil overføringen begynne.

En fremdriftslinje på skjermen angir overføringsstatusen.

5. Når overføringen er fullført, trykker du 
på OK for å fortsette.

Hvis skjermbildet IR-overføringsfeil! vises, oppdager ikke 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet IR-enheten, eller 
enheten er inkompatibel. Filene kunne ikke overføres.

Mulige årsaker til overføringsfeil:

• IR-overføringsenheten er ikke riktig innrettet med INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatets infrarøde dataport.

• IR-overføringsenhetens IR-uttak er ikke aktivt eller ikke stilt inn på mottak.

• Linsene på IR-enheten er skadet eller blokkert.

IR-overføring

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Avbryt

Åpne dataluken på InfoV.A.C.®-behandlingsenheten,
plasser IR-enheten foran IR-vinduet,

og velg Neste.

Neste

Eksporter til 
IR

Neste

OK
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Graf-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt 
på Pasienthistorikk. Angi eller opprett 
deretter en adgangskode, og trykk på OK 
og deretter på Vis graf for å åpne Graf-
skjermbildet.

Diagrammet viser en gjengivelse av bildefeltet over tid.

Du kan ikke lage et diagram hvis du ikke 
har slettet pasienthistorikk-filen.

Du kan ikke lage et diagram hvis du 
ikke har lagret målingene av bildefeltet 
i pasienthistorikken. Minst to målinger 
fra forskjellige dager er nødvendig 
(bildeområdet over tid) for at diagrammet 
skal bli laget.

Velg lekkasjealarmterskel-skjermbildet
Se helsepersonellets foreskrevne behandling 
før du endrer denne innstillingen.

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt på 
Pasienthistorikk. Angi eller opprett deretter 
en adgangskode, og trykk på OK og 
deretter på Justering av alarm for å åpne 
Velg lekkasjealarmterskel-skjermbildet.

Bruk knappene + og - til å velge hvor mye 
alarmen må justeres.

Lekkasjealarmterskelen er som standard 
satt til Høy (2 liter per minutt). På dette 
skjermbildet kan du eventuelt endre 
innstillingen til Lav (1 liter per minutt).

 Trykk for å bekrefte alarmjusteringen.

Graf Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Målt bildeområde:

Tid (dager)des 2009 des 2009
10 30

Område (cm2)

0,0

54,5

109,0

163,5

218,0

Vis
graf

Velg lekkasjealarmterskel

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Merk at Høy er standardverdien

+
_

OK

Høy

Avbryt

Justering av 
alarm

+
_

OK
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Sårbildeanalyse

Sårbildefunksjonen er et hjelpemiddel for å registrere behandlingsforløpet.

Beregningene av sårbildets område og volum må ikke 
anses som nøyaktige målinger og må ikke benyttes til 
diagnose og behandling av sår.

Følgende tilbehør er nødvendig for å bruke denne funksjonen:

• Digitalkamera som bruker et SD-/MMC-kort 2 GB er maksimal størrelse 
på SD/MMC-kort som kan brukes til å laste opp bilder til et INFOV.A.C.™-
behandlingsapparat. Apparatet kan ikke laste opp bilder med et SD/
MMC-kort på over 2 GB. Vennligst sjekk størrelsen på SD/MMC-kortet før 
opplasting av bilder til INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. 
 
Den maksimale bildeoppløsningen godkjent av INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet er 2,2 megapiksler. Hvis du bruker et kamera 
med høyere oppløsning, må du justere bildeoppløsningsinnstillingene 
på kameraet til 2,2 megapiksler eller mindre. Se i brukerhåndboken for 
kameraet hvis du vil ha nærmere instruksjoner.

• Et SD-/MMC-kort.

• Kalibreringsreferansefirkant. Denne finner du på linjalen i V.A.C.®-
forbindingspakken. I INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet bruker denne 
referansefirkanten til å beregne sårmålinger.

• Stylus. Denne finnes på innsiden av dataluken (se avsnittet INFOV.A.C.™‑
behandlingsapparat ‑ Oversikt over deler). Denne brukes til opptegning.

For at sårbildeanalysen skal fungere best mulig, anbefaler vi at:

• den sterile kalibreringsreferansefirkanten plasseres på samme sted på såret 
hver gang et bilde tas

• alle bilder tas direkte over såret

• såret og kalibreringsreferansefirkanten fyller så mye av bildet som mulig

• bildet tas under gode lysforhold

• bildene tas direkte fra kameraet og ikke overføres til kortet fra en datamaskin

Hvis du bruker et kamera med dato- og 
klokkeslettfunksjon, blir bildene enklere å spore.

Kalibreringsfirkant
L DWL DW

Die Line Does Not Print
Pink line indicates removable adhesive label.
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Forslag til feilsøking:

• Mediebildekapasitet: Ha så få bilder på mediet som mulig, før bildene 
lastes opp til INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Det anbefales at du laster 
opp eksisterende bilder fra mediet (SD/MMC-kort eller USB-minnebrikke) 
til datamaskinen før du tar nye sårbilder med mediet. Hvis det er for mange 
bilder på mediet, er det en fare for at DSP ikke initialisert-feilen oppstår, 
noe som gjør at enheten låser seg og forhindrer bildeopplasting.

• DSP ikke initialisert-feilen: Dette indikerer et problem med 
bildeopplastingen og forhindrer at enheten laster opp bilder til 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Hvis denne feilen oppstår, skal du gå 
tilbake til det forrige skjermbildet og tilbakestille apparatet ved å slå det 
av og på igjen. Hvis du ikke kan gå tilbake til det forrige skjermbildet, skal 
du tilbakestille apparatet ved å slå det av og på igjen. Deretter kan du gå 
videre til bildeopplasting-skjermbildet som beskrevet i denne håndboken 
(se avsnittet Bildebehandling‑skjermbildet ).

• Skjermen låser seg under bildeopplasting: Dette indikerer et problem 
med bildeopplastingen til INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Hvis denne 
feilen oppstår, skal du tilbakestille apparatet ved å slå det av og på igjen. 
Deretter kan du gå videre til bildeopplasting-skjermbildet som beskrevet 
i denne håndboken (se avsnittet Bildebehandling‑skjermbildet ).

• Slette bilder fra apparatet: Digitale bilder kan ikke slettes enkeltvis fra 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Når internminnet er fullt og flere bilder 
skal lastes opp, må pasienthistorikken tømmes ved å slette posten og opprette 
ny pasienthistorikk. Det anbefales å eksportere pasienthistorikken før den 
slettes, slik at all historikk og alle bilder lagres. Se avsnittet Pasienthistorikk‑
skjermbildet i denne håndboken hvis du vil ha nærmere informasjon om 
å vise, slette, eksportere og opprette en pasienthistorikkpost. 
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Bildebehandling-skjermbildet
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Behandling, på OK og til slutt 
på Pasienthistorikk. Angi eller opprett 
deretter en adgangskode, og trykk på OK 
og deretter på Bildebehandling for å åpne 
Bildebehandling-skjermbildet.

Trykk for å velge og vise et bilde fra 
SD/MMC-kortet.

Trykk for å velge og vise et bilde fra en 
USB-enhet.

Trykk for å velge og vise et bilde fra 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatets 
internminne.

Det blir en kort forsinkelse mens bildene 
åpnes fra internminnet eller minnekortet. 
Den relevante knappen merkes med en 
grønn kant som viser at dette pågår.

Når INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet er klart, vises Filvalg-skjermbildet.

Hvis du velger INFOV.A.C.™-minnet for en ny 
pasientjournal, blir ingen bilder tilgjengelige og 
miniatyrbildet blir mørkt.

Bildebehandling

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

VAC-
minne

USB-minne
Enhet

Minnekort

Avslutt

Velg enheten du vil vise bilder fra

Bildebehan-
dling

Minnekort

USB-minne
Enhet

VAC-
minne
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Filvalg-skjermbildet
Antallet filer som er tilgjengelige for visning, 
og nummeret på filen som for tiden vises (for eksempel 
9 av 10), vises øverst til høyre på Filvalg-skjermbildet.

Bruk knappene + og - til å velge neste eller 
forrige bilde.

Trykk på Velg når det ønskede bildet vises.

Bilder som åpnes fra et minnekort eller 
en USB-enhet, overføres automatisk til 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatets 
internminne.

Trykk for å starte prosedyren for 
opptegning av sårområdet.

Trykk for å beregne sårområdet i det 
merkede omrisset.

Trykk for å starte prosedyren for beregning 
av sårvolum.

Filvalg Avslutt

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

+

_

Velg

9 av 10

filename.jpg

+
_

Velg
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Bildereferansekalibrering
Tegn opp referansefirkanten i bildet for å skalere målinger 
av bildeområde og -volum.

Nederst på hvert skjermbilde står det 
instruksjoner som hjelper brukeren 
gjennom prosessen

Bruk bare den medfølgende 
posisjonspekeren til å tegne opp 
referansefirkanten.

Trykk for å starte 
kalibreringsreferanseprosessen.

Berør hvert hjørne av referansefirkanten. Når du har berørt det siste hjørnet av 
referansefirkanten, knyttes hjørnepunktene sammen av en merket linje.

1. 2. 3. 4. 

Det er viktig å merke hjørnene enten med eller mot 
klokken. Hvis rekkefølgen er feil, blir kalibreringen feil.

Om nødvendig trykker du for å starte 
kalibreringsreferanseprosessen på nytt.

Tegne opp sårfeltet
Tegn deretter opp omrisset av sårområdet. Trykk på knappen avbildet til venstre 
for å starte prosedyren for opptegning av sårområdet. Velg bildeområde-
skjermbildet vises.

Trykk på Bildeområde 1 for å tegne 
opp hele omrisset av sårområdet. Alle 
opptegninger og resultater for bildeområde 
1 vises i gult.

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
lagrer bare areal og dybde for bildefelt 
1 i pasientloggen. Denne informasjonen 
i pasientloggen brukes til å lage et diagram.

Trykk på Bildeområde 2 for å tegne opp et 
annet område i såret. Alle opptegninger og 
resultater for bildefelt 2 vises i blått.

Trykk på Bildeområde 3 for å tegne opp et ytterligere område. Alle 
opptegninger og resultater for bildefelt 3 vises i rosa.

Avs-
lutt

Trykk på den uthevede knappen for å 
tegne opp kalibreringsruten.

Velg bildeområde

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Avslutt

Velg bildeområdet du vil tegne opp.

Bildeområde 3Bildeområde 2

Bildeområde 1

Bildeområde 1

Bildeområde 2

Bildeområde 3
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Når et bildeområde er valgt, vises det som et 
fullskjermsbilde. 

Tegn rundt det ønskede feltet med posisjonspekeren.

• En gul firkant vises på startpunktet. Opptegningen er fullført når den gule 
linjens ende returnerer til startpunktet.

Hvis du begår en feil, skal du lett berøre firkanten på start-
punktet med posisjonspekeren. Dette fører deg tilbake til for-
rige skjermbilde, hvor du kan velge å tegne opp feltet på nytt.

Når omrisset av sårbildefeltet er fullført, vises knappene igjen.

Om nødvendig trykker du på knappen Tegne opp sårfeltet igjen for å tegne 
opp ytterligere områder.

Beregne sårområdet
Trykk på knappen som vises på venstre 
side, for å beregne sårområdet i det 
merkede omrisset.

Resultatene vises i opptegningens farge for det relevante 
målte feltet.

Avs-
lutt

Trykk på den uthevede knappen for å beregne
de opptegnede områdene.

Areal = 24,67 cm2
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Beregne sårets volum
Velg bildeområde for dybde-skjermbildet

Du kan beregne sårets volum ut fra de tidligere 
opptegnede feltene og den målte dybden.

Trykk på knappen avbildet til venstre, 
for å starte prosedyren for beregning av 
sårets volum. Velg bildeområde for dybde-
skjermbildet vises.

Trykk for å angi dybden av bildeområde 1.

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
lagrer bare areal og dybde for bildefelt 
1 i pasientloggen. Denne informasjonen 
i pasientloggen brukes til å lage et diagram.

Trykk for å angi dybden av bildeområde 2.

Trykk for å angi dybden av bildeområde 3.

Bruk skjermtastene til å angi bildedybden. 

Trykk på OK når du er ferdig med å angi 
bildedybden. 

Bildeområdet og -volumet vises til venstre på skjermen.

Trykk på Avslutt for å gå tilbake til 
Pasienthistorikk-skjermbildet.

Velg bildeområde for dybde

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Avslutt

Velg bildeområdet du ønsker å beregne volumet for.

Bildeområde 3Bildeområde 2

Bildeområde 1

Bildeområde 1

Bildeområde 2

Bildeområde 3

Angi dybde for bildeområde

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

1 2 3

4 5 6

7 8 9
. 0Slett

cm

1,23456

OK

Avslutt

OK

Avs-
lutt

Areal = 24,67 cm2  Volum = 87,37 cm3

Avs-
lutt
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Verktøy
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Verktøy for å åpne Verktøy-
skjermbildet.

Fra dette Verktøy-skjermbildet kan helsepersonellet:

• Sette klokkeslettet og datoen til gjeldende klokkeslett 
og kalenderdato.

• Justere regionale innstillinger.

• Angi lysstyrken for berøringsskjermen. Den grønne 
halvmånen nederst på knappen viser lysstyrkenivået:

Lavt

Medium 

Høyt

Standardinnstillingen er: Middels

Trykk for å gå tilbake til Hjem-skjerm for 
helsepersonell.

Endre dato og klokkeslett
Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker du 
på Verktøy og deretter på Klokkeslett/dato for 
å åpne Angi klokkeslett/dato-skjermbildet.

Trykk for å stille inn gjeldende lokalt 
klokkeslett og lokal kalenderdato. Hvis du 
holder disse knappene inne, blar du raskt 
gjennom de tilgjengelige alternativene.

Trykk for å gå tilbake til Verktøy-skjermbildet.

Verktøy

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Avslutt

Klokkeslett/dat Regionale 
innstillinger

Lysstyrke

Verktøy

Lysstyrke

Lysstyrke

Lysstyrke

Avslutt

Angi klokkeslett/dato

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Avslutt

+ + + ++

- - - --

År Måned Dag Time (24) Minutt

2009 Des 18 22 12

Klokkeslett/dato

++ --

Avslutt
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Endre trykkenheter og datoformat

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell trykker 
du på Verktøy og deretter på Regionale 
innstillinger for å åpne dette skjermbildet.

Trykk for å veksle mellom måleenhetene 
mm Hg (millimeter kvikksølv) og kPa 
(kilopascal).

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet er 
laget for å vise to måleenheter, med mm 
Hg (millimeter kvikksølv) som stan-
dardenheten. Hvis du foretrekker kPa 
(kilopascal), trykker du på Trykkenheter 
for å bytte fra mm Hg til kPa.

Trykk for å endre hvordan desimaler vises.

Trykk for å velge cm (centimeter) eller 
in (tommer)

Trykk for å endre språket som vises 
på skjermen.

Trykk for å veksle mellom visning av 
formatene DD/MMM/ÅÅÅÅ (dag/måned/
år) og MMM/DD/ÅÅÅÅ (måned/dag/år).

Standardinnstillingene er: mm Hg, 
DD/MMM/ÅÅÅÅ, cm og Norsk.

Trykk på Avslutt for å gå tilbake til 
Verktøy-skjermbildet.

Regionale innstillinger

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Språk

Avslutt

Dato-
format

Tall-
format

Trykk-
enheterEnheter

cm mmHgDD MMM YYYY

1234,5

Regionale 
innstillinger

Trykk-
enheter

Tall-
format

Enheter

Språk

Dato-
format

Avslutt
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Varsler og alarmer

MERK: Viktig informasjon om varsler og alarmer

Det vises en alarm med lav prioritet / et varsel på berøringsskjermen når 
INFOV.A.C.™ -behandlingsapparatet oppdager et forhold som krever handling 
fra pasient eller helsepersonell.

Varsler ledsages av én varsellyd.

Det vises en alarm med middels prioritet på berøringsskjermen når 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet oppdager et forhold som krever 
umiddelbar handling fra pasient eller helsepersonell, slik at 
behandlingen blir riktig.

Alarmer ledsages av en gjentatt varsellyd.

Hvis du ikke klarer å løse et alarmforhold, skal du 
kontakte KCI.

Trykk på knappen Lydpause for å dempe varsellyden i to minutter.

Trykk på Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om varselet eller alarmen.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Dette gjelder for alle alarmforhold når behandlingen 
blir avbrutt.

Lydpause
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Varsel for lavt batterinivå
Varsel med lav prioritet – Dette varsel-skjermbildet angir at batteriet varer i omtrent to timer til. 
Dette varselet ledsages av én varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen under 
feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du dette varselet:

1. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatets strømforsyning 
for å lade opp batteriet. Et gult lys over støpselet viser 
at lading pågår. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken.

2. Trykk på Tilbakestill på dette skjermbildet 
for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet. 

V.A.C.®-behandlingen fortsetter.

Kritisk lavt ladenivå
Alarm med middels prioritet – Dette alarm-skjermbildet indikerer at batteriet varer i omtrent 
30 minutter til. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen under 
feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatets strømforsyning 
for å lade opp batteriet. Et gult lys over støpselet viser 
at lading pågår. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken.

2. Trykk på Tilbakestill på dette skjermbildet 
for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet. 

3. Påse at behandlingen er slått på, 
ved å kontrollere at den grønne 
halvmånen på knappen Behandling 
Av/på-knappen er tent. Hvis dette 
ikke er tilfelle, trykker du på knappen 
Behandling Av/på-knappen for å starte 
behandlingen igjen.

V.A.C.®-behandlingen fortsetter, men hvis du ikke løser 
denne alarmen innen ett minutt, blir behandlingen avbrutt.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Varsel for lavt batterinivå

Lavt batterinivå, lad batteriet.

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

TilbakestillLydpause

Lydpause

Tilbakestill

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Kritisk lavt batterinivå

Batterinivå kritisk lavt. Lad batteriet straks.

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

TilbakestillLydpause

Lydpause

Tilbakestill

Av/på
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Alarm for beholder full - behandling avbrutt
Alarm med middels prioritet – Dette alarm-skjermbildet viser når beholderen er full og bør 
erstattes. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd. 

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Slå fast om beholderen er full ved å sammenligne væske-
nivået med målemerkene på beholderen (se nedenfor).

2. Hvis beholderen ikke er full, trykker du 
på Tilbakestill.

3. Hvis beholderen er full, bytter du 
beholder og trykker på Tilbakestill for 
å gå tilbake til Hjem-skjermbildet. 

Du finner mer informasjon i avsnittet 
Bytte beholder i denne håndboken ().

4. Start behandlingen på nytt ved 
å trykke på Behandling Av/på på 
Hjem-skjermbildet.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Beholder full
Behandlingen ble avbrutt

Trykk på knappen for å mate ut, og skift ut beholderen. 
Trykk deretter på Tilbakestill.

ADVARSEL: Skift ut V.A.C.®-forbindingen med
en annen forbinding hvis behandlingen stoppes

i mer enn 2 timer.

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

TilbakestillLydpause

Lydpause

Tilbakestill

Tilbakestill

Av/på

Beholder på 500 ml Beholder på 1000 ml

Målemerker
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Beholder er ikke tilkoblet-alarm
Alarm med middels prioritet – Dette alarm-skjermbildet viser når beholderen ikke er satt helt inn 
og/eller skikkelig låst. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Ta ut beholderen ved å trykke på 
beholderens utløserknapp.

2. Undersøk beholderen og INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet for å sikre at fremmedlegemer 
eller smuss ikke forstyrrer kontaktflatene mellom 
beholderen og behandlingsapparatet.

3. Påse at begge forseglingene er til stede. Hvis 
forseglingene mangler eller er skadet, skal du 
kontakte KCI.

4. Fest beholderen til INFOV.A.C.™-behandlingsappara-
tet, og påse at beholderen sitter forsvarlig. Du hører 
et knepp som tegn på at beholderen sitter forsvarlig.

5. Trykk på Tilbakestill på dette skjermbildet 
for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.

6. Start behandlingen på nytt ved 
å trykke på Behandling Av/på.

7. Hvis denne alarmen kommer igjen, skal du gjenta 
trinn 1–6 med en ny beholder. 

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt 
i mer enn to timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑
forbindingen i henhold til helsepersonellets 
instruksjoner.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Beholder er ikke
tilkoblet

Sørg for at beholderen er på plass.

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

TilbakestillLydpause

Lydpause

Forseglinger

Tilbakestill

Av/på
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Lekkasjealarm
Alarm med middels prioritet – Dette alarm-skjermbildet vises når en større undertrykkslekkasje er 
oppdaget. Hvis du ikke løser denne alarmen innen tre minutter, blir behandlingen avbrutt. Denne 
alarmen ledsages av én enkelt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og 
beholderslangen er forsvarlig låst.

2. Påse at beholderen sitter forsvarlig på plass. (Se 
avsnittet Beholder ikke koblet til alarmen ).

3. Trykk på SEAL CHECK™-knappen for å bruke 
SEAL CHEK™-funksjonen til å finne lekkasjer 
i forbindingen. Se avsnittet Finne en lekkasje 
ved hjelp av SEAL CHECK™ i denne håndboken 
for detaljer om hvordan du bruker SEAL CHECK™-
funksjonen og hvordan du reparerer lekkasjer.

Pasienten har bare tilgang til SEAL CHECK™-funksjonen via 
dette Lekkasjealarm-skjermbildet.

4. Informasjon om bruk av ekstra V.A.C.®-overtrekksmateriale for forsegling 
av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen for påføring av 
forbinding som leveres sammen med V.A.C.®-forbindinger.

5. Når du har løst lekkasjen, trykker du på Tilbakestill på dette skjermbildet 
for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.

6. Påse at behandlingen er slått på, ved å kontrollere at den grønne 
halvmånen på knappen Behandling Av/på-knappen er tent. Hvis dette 
ikke er tilfelle, trykker du på knappen Behandling Av/på for å starte 
behandlingen igjen.

Hvis du ikke løser denne alarmen innen tre minutter, 
vil alarmen Lekkasjealarm (behandling avbrutt) vises og 
behandlingen stoppe.

Du finner fremgangsmåter for å starte behandlingen igjen 
i avsnittet Lekkasjealarm ‑ Behandling avbrutt.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Lekkasjealarm

Trykk på ? eller Seal Check™ hvis du vil ha mer 
informasjon

TilbakestillLydpause

Seal Check™

Lydpause

Tilbakestill

Av/på
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Lekkasjealarm – Behandlingen ble avbrutt
Alarm med middels prioritet – Dette alarm-skjermbildet vises når en oppdaget undertrykkslekkasje 
ikke er løst og behandlingen er avbrutt. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Trykk på Tilbakestill på dette 
skjermbildet for å gå tilbake til Hjem-
skjermbildet.

2. Start behandlingen på nytt ved 
å trykke på Behandling Av/på.

Hvis lekkasjeforholdet ikke løses, skal du åpne 
SEAL CHECK™-verktøyet for videre feilsøking:

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Behandling Av/på for 
åpne SEAL CHECK™-skjermbildet på 
Behandlingsstart-skjermbildet.

eller

Fra Hjem-skjerm for helsepersonell 
trykker du på Behandling, på OK og 
til slutt på SEAL CHECK™ for å åpne 
SEAL CHECK™-funksjonen.

Pasienten har bare tilgang til SEAL CHECK™-funksjonen via 
Lekkasjealarm-skjermbildet.

Hvis du ikke løser lekkasjeforholdet innen tre minutter, 
vil alarm-skjermbildet igjen vises og behandlingen stoppe.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, skal du 
kontakte KCI.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Lekkasjealarm
Behandlingen ble avbrutt

ADVARSEL: Skift ut V.A.C.®-forbindingen med
en annen forbinding hvis behandlingen stoppes

i mer enn 2 timer.

TilbakestillLydpause

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

Lydpause

Tilbakestill

Av/på

Av/på

Seal Check™
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Varsel om blokkering
Alarm med lav prioritet – Dette alarm-skjermbildet vises når INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet har 
oppdaget en potensiell blokkering. Dette varselet ledsages av én varsellyd. 

Slik løser du dette varselet:

1. Påse at begge klemmene på forbindings- og 
beholderslangen er åpne.

2. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

3. Hvis Varsel om blokkering fortsatt vises etter at 
du har gjennomført trinn 1 og 2, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med 
eller lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved 
å senke apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

4. Trykk på Tilbakestill på dette skjermbildet 
for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
fortsetter å forsøke å anvende behandling 
under dette varselet.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Varsel om blokkering

Potensiell blokkering oppdaget.

Tilbakestill

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

Tilbakestill
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Alarm for blokkering – Behandlingen ble avbrutt
Alarm med middels prioritet - Dette alarmskjermbildet vises når INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
har avgjort at en blokkering er til stede. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Påse at begge klemmene på forbindings- og 
beholderslangen er åpne.

2. Påse at slangen ikke er bøyd, klemt eller blokkert på 
noen måte.

3. Hvis Blokkeringsalarm (behandling avbrutt) fortsatt 
vises etter at du har gjennomført trinn 1 og 2, skal du 
senke behandlingsapparatet og slangen ned på høyde 
med eller lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet 
ved å senke apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

4. Trykk på Tilbakestill på dette skjermbildet for å gå 
tilbake til Hjem-skjermbildet.

ADVARSEL: Behandlingsapparatet er fortsatt slått på, 
men undertrykket på såret ligger under behandlingsverdien.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, skal du 
kontakte KCI.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Alarm for blokkering
Behandlingen ble avbrutt
Det kan hende enheten er aktiv, 
men behandlingen er avbrutt. 

ADVARSEL: Skift ut V.A.C.®-forbindingen med en annen 
forbinding hvis behandlingen stoppes i mer enn 2 timer.

TilbakestillLydpause

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

Lydpause

Tilbakestill
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Varsel for lavt trykk
Alarm med lav prioritet – Dette alarm-skjermbildet vises når INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
ikke har nådd det valgte behandlingstrykket. Dette varselet ledsages av én varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Påse at begge klemmene på forbindings- og 
beholderslangen er åpne.

2. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

3. Hvis Varsel for lavt trykk fortsatt vises etter at 
du har gjennomført trinn 1 og 2, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med 
eller lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved 
å senke apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

4. Trykk på Tilbakestill for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.

V.A.C.®-behandlingen fortsetter, men ved et lavere trykk 
enn det som ble valgt.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Varsel for lavt trykk

Det målte trykket på såret er
lavere enn det angitte trykket.

Tilbakestill

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.
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Alarm for lavt trykk – Behandlingen ble avbrutt
Alarm med middels prioritet – Dette alarm-skjermbildet vises når INFOV.A.C.™-behndlingsapparatet 
ikke har nådd det valgte behandlingstrykket, og undertrykket på såret ligger under 
behandlingsverdien. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Påse at begge klemmene på forbindings- og 
beholderslangen er åpne.

2. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

3. Hvis Alarm for lavt trykk (behandling avbrutt) fortsatt 
vises etter at du har gjennomført trinn 1 og 2, kan det 
hjelpe å senke behandlingsapparatet og slangen 
ned på høyde med eller lavere enn sårstedet. Hvis du 
løser alarmen ved å senke apparatet, kan normal bruk 
gjenopptas.

4. Trykk på Tilbakestill på dette skjermbildet 
for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.

ADVARSEL: Behandlingsapparatet forblir slått på, 
men undertrykket på såret kan ligge under det valgte trykket 
og potensielt ødelegge virkningen av behandlingen.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, skal du 
kontakte KCI.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Alarm for lavt trykk
Behandlingen ble avbrutt

ADVARSEL: Det kan hende enheten er aktiv,
 men behandlingener avbrutt. 

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

TilbakestillLydpause

Lydpause

Tilbakestill
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Behandling inaktiv-alarm
Alarm med middels prioritet - Dette alarm-skjermbildet vises når V.A.C.®-behandlingen har vært 
slått av i 15 minutter (mens apparatet er slått på) uten at berøringsskjermen har vært berørt. Denne 
alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Trykk på Tilbakestill på dette 
skjermbildet for å gå tilbake til Hjem-
skjermbildet.

2. Start behandlingen på nytt ved 
å trykke på Behandling Av/på.

3. Hvis du ikke ønsker V.A.C.®-behandling, 
skal du slå av INFOV.A.C.™-behandlings-
apparatet ved hjelp av Av/på-knappen 
foran på apparatet.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Alarm for Systemfeil – Behandlingen ble avbrutt
Alarm med middels prioritet - Dette alarm-skjermbildet vises når det er en teknisk feil 
i INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Det kan skyldes en rekke forskjellige systemfeil. I den gule 
alarmboksen vil det stå et nummer som representerer den tekniske feilens diagnostiske kode. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to minutter 
under feilsøking ved å trykke på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

1. Registrer feilnummeret.

2. Slå apparatet av og på ved hjelp av 
Av/på-knappen på forsiden av apparatet.

3. Hvis feilen vedvarer, skal du kontakte KCI.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Behandling inaktiv

Trykk på Tilbakestill, og start behandlingen på nytt

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

TilbakestillLydpause

Lydpause

Tilbakestill

Av/på

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Systemfeil
Behandlingen ble avbrutt

Feilkode: G - 0x00000000  C - 0X00000000
Returner denne enheten til KCI umiddelbart
ADVARSEL: Skift ut V.A.C.®-forbindingen med
en annen forbinding hvis behandlingen stoppes

i mer enn 2 timer.

Tilbakestill

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

Lydpause
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Servicetiden er utløpt-varsel
Varsel med lav prioritet - Dette varsel-skjermbildet vises når INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
har nådd grensen for sin driftstid. Når servicetiden er utløpt, vil dette varselet vises hver gang du 
slår på apparatet. Når Dager som gjenstår viser null, vil dette varselet vises med jevne mellomrom 
under behandlingen.

Slik løser du dette varselet:

1. Kontakt den lokale KCI-representanten for å få en ny 
driftstidskode.

2. Trykk på Angi kode for å angi koden du 
fikk fra KCI.

Intern temperatur-alarm
Alarm med middels prioritet - Dette alarm-skjermbildet vises når den innvendige temperaturen 
i INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet har nådd sin øvre grense. Denne alarmen ledsages av en 
gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Flytt INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet til et 
kaldere sted.

2. Trykk på Tilbakestill på dette skjermbildet for å gå 
tilbake til Hjem-skjermbildet.

Behandlingen fortsetter mens denne alarmen er aktiv. 
Skjermen slås av etter fem minutter, men lyser opp når den 
berøres. Batteriet slutter å lade.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, skal du 
kontakte KCI.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Kontakt KCI
Dager som gjenstår (0)

FortsettAngi
kode

Servicetiden er utløpt

Angi kode

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Intern temperatur

Behandlingsenhetens interne temperatur har overskredet
tillatt grense. Flytt behandlingsenheten til et kjøligere sted.

Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon.

TilbakestillLydpause
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Trykkavvik – Behandlingen ble avbrutt
Alarm med middels prioritet - Dette alarm-skjermbildet vises når sårtrykket har steget over 
grensene for apparatet. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Du kan dempe denne alarmen i to 
minutter under feilsøking ved å trykke 
på Lydpause.

Slik løser du denne alarmen:

Slå apparatet av og på ved hjelp av 
Av/på-knappen på forsiden av apparatet.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, skal du 
kontakte KCI.

ADVARSEL: Hvis behandlingen blir avbrutt i mer enn to 
timer, skal du bytte ut V.A.C.®‑forbindingen i henhold til 
helsepersonellets instruksjoner.

Intermitterende 5/2
Behandling PÅ
125 mmHg

Trykkavvik
Behandlingen ble avbrutt

Det er et avvik i trykket på såret som er større enn
systemgrensene. Behandlingen er stoppet.

Kontakt KCI

ADVARSEL Trykk på ? hvis du vil ha mer informasjon

Lydpause

Lydpause
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Vedlikehold og rengjøring

Alminnelige forholdsregler
Dette er KCIs anbefalte prosedyrer for daglig og ukentlig rengjøring og infeksjonsstyring for 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet.

Du må alltid ta alminnelige forholdsregler.

Alminnelige forholdsregler begrenser faren for overføring av mikroorganismer 
fra både kjente og ukjente infeksjonskilder. Du kan bruke disse forholdsregle-
ne på alle pasienter uansett diagnose eller antatt infeksjonsstatus, og de må 
brukes når du kan komme i kontakt med blod eller andre kroppsvæsker. Dette 
omfatter også sekresjoner og ekskresjoner (unntatt svette), uansett om blodet 
er synlig eller ikke, ikke intakt hud (dvs. åpne sår) og slimhinner.

Kassering av avfall
Alt engangsutstyr (slanger, kontakter, klemmer, brukt beholder, brukte 
forbindinger osv.) skal kastes i samsvar med lokale forskrifter for kassering 
av medisinsk utstyr. Feil kassering kan føre til brudd på forskrifter.

Rengjøre INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet
Rengjøring og desinfisering av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet 
innebærer å tørke av alle komponenter med hard overflate. Følg 
institusjonens prosedyrer for rengjøring og desinfisering av annet 
slitesterkt elektromedisinsk utstyr med harde overflater. INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet må rengjøres og desinfiseres:

• hvis det blir tilsmusset under bruk av pasienten

• minst ukentlig

• mellom bruk av forskjellige pasienter

Påse at INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet er slått av og er 
koblet fra vegguttaket når det brukes rengjøringsvæsker av 
noe slag.

KCI anbefaler følgende når det gjelder rengjøring og desinfisering av 
KCI V.A.C.®-behandlingsapparatet:

• For å begrense faren for infeksjon og kontakt med blod og kroppsvæsker 
skal du bruke personlig verneutstyr, for eksempel hansker godkjent for 
medisinske prosedyrer.

• Rengjør alt organisk materiale (synlig smuss eller sekresjoner) 
fra behandlingsapparatet før desinfisering.

• Bruk rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk på sykehus.
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• Behandlingsapparatet må ikke bløtlegges eller senkes ned i væsker, da det 
kan skade elektronikken i apparatet.

• Ikke bruk alkoholbaserte løsninger rundt berøringsskjermens kanter eller 
i nærheten av pakningen og strømbryterne, siden alkoholbaserte løsninger 
enkelt trenger inn i skjermen og kan føre til utstyrsfeil.

Rengjøre berøringsskjermen

1. Trykk på Skjermlås-knappen på Hjem-skjermbildet (se avsnittet 
Kontrollskjermbilder for pasientmodus) for å aktivere skjermlåsen. 
Låseknapp-ikonet vil lukkes og Skjermlås-skjermbildet vil komme frem.

2. Rengjør berøringsskjermen forsiktig med en myk, ikke-slipende klut.

Ikke bruk væske til å rengjøre berøringsskjermen.

Ikke bruk unødig makt til å rengjøre berøringsskjermen. 
Hvis du trykker for hardt, kan du forårsake skade.

3. Du låser opp berøringsskjermen ved å trykke på 1-knappen og 
deretter 2-knappen på Skjermlås-skjermbildet for å gå tilbake til Hjem-
skjermbildet.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Nedenfor følger retningslinjer og produsenterklæring om EMC for INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet.

• INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet krever spesielle forholdsregler 
i forbindelse med EMC og må installeres og settes i drift i henhold til  
EMC-informasjonen på de følgende sidene.

Utstyret skal bare brukes av kvalifisert helsepersonell.  
Som alt elektrisk medisinsk utstyr kan dette utstyret 
forårsake radioforstyrrelser eller innvirke på bruken av utstyr 
i nærheten. Det kan være nødvendig å iverksette dempende 
tiltak som å plassere INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet et 
annet sted eller skjerme plasseringen.

Utslippsegenskapene til dette utstyret gjør det egnet 
for bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11 klasse 
A). Hvis det brukes i boligmiljø (der det normalt kreves 
CISPR 11 klasse B), kan det hende at dette utstyret ikke 
gir tilstrekkelig beskyttelse for kommunikasjonstjenester 
med radiofrekvens.

• Bærbart og mobilt kommunikasjonsutstyr for radiofrekvens, RFID-lesere, utstyr 
for overvåking av elektroniske artikler (tyverisikring) og metalldetektorer kan 
påvirke ytelsen til INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Følg retningslinjene og 
anbefalingene som er spesifisert i tabell 204 og 206.

• Annet medisinsk utstyr eller andre medisinske systemer kan produsere 
elektromagnetisk stråling og dermed forstyrre funksjonaliteten til 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Det bør utvises forsiktighet når 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet brukes ved siden av eller stablet 
sammen med annet utstyr. Hvis det er nødvendig å bruke INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr, 
bør apparatet først observeres for å kontrollere at det fungerer som det skal  
i den konfigurasjonen det vil bli brukt i.

• De elektriske kablene, eksterne strømforsyningene og tilbehør som er 
listet opp eller referert til i denne håndboken, overholder testkravene 
som er oppført i de påfølgende tabellene. Det bør bare brukes kabler, 
strømforsyning og tilbehør som er anbefalt av produsenten, sammen med 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. Hvis en tredjepartsleverandør tilbyr 
kabler, ekstern strømforsyning og elektrisk tilbehør for bruk sammen med 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet og de ikke er listet opp eller referert 
til i denne håndboken, er det tredjepartsleverandørens ansvar å fastslå 
samsvar med standardene og testene i de påfølgende tabellene.

• Bruk av elektriske kabler og tilbehør som ikke er spesifisert i denne håndboken 
eller referansedokumentene, kan føre til økt elektromagnetisk stråling fra 
INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet eller nedsatt elektromagnetisk immunitet 
ved INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet. 



62

Tabell 201
Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk stråling

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden 
eller sluttbrukeren av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet skal sørge for at det brukes i et slikt miljø.

Utstrålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Radiofrekvensstråling – CISPR 11
(utstrålt og ledet)

Gruppe 1 INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet bruker radiofrekvensenergi 
bare til intern drift. Derfor har den svært lav radiofrekvensstråling, 
og det er ikke sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser 
i elektronisk utstyr i nærheten.

Radiofrekvensstråling – CISPR 11
(utstrålt og ledet)

Klasse A INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet egner seg for bruk i alle 
miljøer bortsett fra hjemmemiljøer og miljøer som er direkte 
tilknyttet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner 
boliger med strøm.

Harmonisk stråling
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningsvariasjoner/
flimmerutstråling
IEC 61000-3-3

Samsvarer

Tabell 202
Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden 
eller sluttbrukeren av apparatet skal sørge for at det brukes bare i et slikt miljø.

Immunitetstest Testnivå for  
EN/IEC 60601

Samsvarsnivå Tiltenkt elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk 
utladning (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

± 8 kV kontakt

± 15 kV luft

Gulvet må være av tre, betong eller 
keramiske fliser. Hvis gulvet er dekket 
av syntetisk materiale, må den relative 
fuktigheten være på minst 30 %.

Elektrisk hurtig 
transient/burst 

IEC 61000-4-4

± 2 kV for strømforsy-
ningsledninger

± 1 kV for inngangs-/
utgangsledninger

± 2 kV for strømforsynings-
ledninger
100 kHz mottaksfrekvens

± 1 kV for inngangs-/
utgangsledninger  
100 kHz mottaksfrekvens

Nettstrømmen bør være en kvalitet 
tilsvarende den strømmen som normalt 
brukes i butikker eller sykehusmiljøer.

Overspenning

IEC 61000-4-5

± 1 kV differensialmo-
dus (ledning-ledning)
± 2 kV vanlig modus 
(ledning-jording)

± 1 kV differensialmodus 
(ledning-ledning)
± 2 kV vanlig modus 
(ledning-jording)

Nettstrømmen bør være en kvalitet 
tilsvarende den strømmen som normalt 
brukes i butikker eller sykehusmiljøer.

Spenningsfall, korte 
avbrudd og spen-
ningsvariasjoner på 
strømforsyningens 
inngangsledninger 

IEC 61000-4-11

< 5 % Ut (> 95 % fall 
i Ut) i 0,5 syklus

40 % Ut (60 % fall i Ut) 
i 5 sykluser

70 % Ut (30 % fall i Ut) 
i 25 sykluser

< 5 % Ut (> 95 % fall 
i Ut) i 5 sekunder

Fall: 0 % Ut i 1 syklus
70 % Ut i  
25 sykluser ved 50 Hz eller  
30 sykluser ved 60 Hz

Enfase: ved 0˚

Avbrudd: 0 % Ut i  
250 sykluser ved 50 Hz eller  
300 sykluser ved 60 Hz

Produktet har internt reservebatteri.

Hvis brukeren av INFOV.A.C.™-
behandlingsapparatet behøver fortsatt 
drift under et strømbrudd, anbefales det 
at apparatet får strøm fra en avbruddsfri 
strømforsyning eller brukes på batteri.

Magnetfelt ved 
kraftfrekvenser 
(50 Hz / 60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m Strømfrekvensens magnetfelt skal ligge 
på nivåer som kjennetegner en typisk 
plassering i et typisk kommersielt miljø 
eller sykehusmiljø.

MERK: Ut er nettspenningen før testnivået brukes.
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Tabell 204
Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden 
eller sluttbrukeren av apparatet skal sørge for at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest Testnivå for  
EN/IEC 60601

Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – 
retningslinjer

 
 
 
 
 

Ledet radiofrekvens 
IEC 61000-4-6

Utstrålt radiofrekvens
IEC 61000-4-3

 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

6 Vrms i ISM-bånd
mellom
150 kHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz

Bærbart og mobilt RF-kommunika-
sjonsutstyr skal ikke brukes nærmere 
noen del av INFOV.A.C.™-behand-
lingsapparatet, inkludert kabler, 
enn den anbefalte klaringsavstan-
den som er beregnet fra likningen 
som gjelder for senderfrekvensen.

Anbefalt klaringsavstand
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz til 2,5 GHz

der P er maksimal nominell 
utgangsstrøm for senderen 
i watt (W) i henhold til 
senderprodusenten og 
d er den minste anbefalte 
klaringsavstanden i meter (m).

Feltstyrker fra faste radiofre-
kvenssendere, som fastsatt ved en 
elektromagnetisk inspeksjon av 
stedeta, skal være under samsvarsni-
vået i hvert frekvensområdeb.

Forstyrrelser kan forekomme 
i nærheten av utstyr merket med 
følgende symbol:

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.

MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av 
absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og personer.

a Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobile radioer, 
amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting og TV-kringkasting kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. 
For å vurdere det elektromagnetiske miljøet på grunn av faste RF-sendere skal det vurderes en elektromagnetisk 
inspeksjon av stedet. Hvis den målte feltstyrken i området der INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet brukes, overstiger 
det relevante nivået for radiofrekvenssamsvar, skal behandlingsapparatet observeres for å kontrollere at det fungerer 
som det skal. Hvis man oppdager at apparatet ikke fungerer som det skal, kan det være nødvendig med ytterligere 
tiltak, for eksempel å snu eller flytte INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet.

b Innenfor frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken ligge under 3 V/m.

Bærbart og mobilt kommunikasjonsutstyr for radiofrekvens (inkludert perifert utstyr som antennekabler og eksterne 
antenner), skal ikke brukes nærmere noen del av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet enn 30 cm (12 tommer) inkludert 
kabler som spesifisert av produsenten. Hvis ikke kan det føre til at utstyrets ytelse reduseres. Den minste anbefalte 
klaringsavstanden skal mer presist beregnes ut fra ligningen som gjelder senderfrekvensen.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for medisinsk utstyr i IEC 60601-1-2: 2014 4. 
utgave. Disse grensene og testnivåene er ment å gi rimelig sikkerhet vedrørende elektromagnetiske forstyrrelser når 
utstyret brukes i en typisk sykehusinstallasjon.
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Tabell 206
Anbefalte avstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet

INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte radiofrekvensforstyrrelser 
kontrolleres. Kunden eller brukeren av INFOV.A.C.™-behandlingsapparatet kan hjelpe til med å forhindre elektromagnetiske 
forstyrrelser ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr (sendere) 
og apparatet som anbefalt nedenfor, i samsvar med kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangsstrøm.

Nominell maksimal utgangsstrøm 
til senderen i watt (W)

Klaringsavstand i henhold til senderens frekvens i meter (m)

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 √P

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Når det gjelder sendere med en nominell maksimal utgangsstrøm som ikke er nevnt ovenfor, kan anbefalt 
klaringsavstand d i meter (m) beregnes ved hjelp av likningen som gjelder for senderens frekvens, der P er maksimal 
nominell utgangsstrøm for senderen i watt (W) i henhold til senderprodusenten.

MERKNAD 1: Ved 80 MHz  og 800 MHz gjelder klaringsavstanden for det høyere frekvensområdet.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av 
absorpsjon og refleksjon fra overflater, gjenstander og personer.

Medfølgende strømforsyning
Delenummer Beskrivelse Produsent Maksimal lengde

M6266106 Strømforsyning Astec Power eller ICC 3,05 m

M4268882 Elec / Con-US Cordset – INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,03 m

M4268883 Elec / Con-Australia Cordset – INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

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

M4268881 Elec / Con-EU Cordset – INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

4103864 Cord, INFOV.A.C.™ China Power Electri-Cord Mfg. Co. 2,51 m

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

4103887 Cord, Power, Brazil Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

350084 Cord, V.A.C.ULTA™ AC Power Diverse 2,0 m

350753 Cord, V.A.C.ULTA™ Power UK Diverse 2,0 m

360074 Cord, V.A.C.VIA™ Power, EU Diverse 2,05 m

360076 Cord, V.A.C.VIA™ Power, AU/NZ Diverse 2,05 m

414655 Assy, Power Cord - ACTIV.A.C.™ Japan Diverse
0,91 m - 2,44 m  

(1,0 m foretrukket)

415568 KR Cordset Consolidated Electronics 2,05 m

Bruk av elektriske kabler og tilbehør som ikke er spesifisert i 
den medfølgende håndboken eller referansedokumentene, 
kan føre til økt elektromagnetisk stråling fra INFOV.A.C.™‑
behandlingsapparatet eller nedsatt elektromagnetisk 
immunitet ved INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet.
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Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Klassifisering
Utstyret er ikke egnet for å brukes i nærheten av brennbar anestesiblanding med luft, oksygen eller dinitrogenoksid.

INFOV.A.C.™-behandlingsapparat
Kontinuerlig drift 
Utstyr av type B 
Utstyr i klasse I eller internt drevet

Strømforsyning
Utstyr i klasse I 
Alminnelig utstyr  

INFOV.A.C.-behandlingsapparat
Dimensjoner .................................................................................................................... 23 cm X 22 cm X 17,5 cm  (9,05 in X 8,6 in X 6,8 in)
Vekt ........................................................................................................................................................................................................ 2,89 kg  (6,37 lb)

Elektriske data (strømforsyning)
Spenning  ...................................................................................................................................................................................................100 - 240 VAC
Frekvens  .....................................................................................................................................................................................................50 Hz - 60 Hz
Strøm  ........................................................................................................................................................................................................................... 60 W

Miljøforhold
Temperaturområde for transport og lagring ................................................................................................ -10°C til +50°C (14°F til 122°F)
Driftstemperatur.... ................................................................................................................................................... +10°C til +30°C (50°F til 86°F)
Område for relativ luftfuktighet............... ............................................................................................... 10 % til 85 %, ikke-kondenserende
Barometrisk trykkområde  ......................................................................................................................................................700 hPa til 1060 hPa

Komponentene til engangsbruk i V.A.C.®-behandlingssystemet anses som anvendte deler i henhold til IEC 60601-1, tredje utgave.
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Symbolforklaring

Advarsel eller forholdsregel som gjelder mulig fare for system, pasient eller 
helsepersonell. 

Viktig driftsinformasjon

Forsiktig: Se medfølgende dokumentasjon

Snublefare

Slå apparatet av eller på. Denne knappen lyser når apparatet er slått på.

Løs ut beholderen. Denne knappen blinker når beholderen er full og må byttes.

Dette produktet skal leveres separat til et egnet innsamlingssted. Ikke kast utstyret 
som husholdningsavfall.

Se brukerhåndboken

Autorisert representant i EU

Produsent

Serienummer

!

SN
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Beskyttelse mot inntrengning

Må holdes tørt

Anvendt del av type B

Katalognummer

Bading eller dusjing forbudt

Temperaturgrenser

OBS! I tråd med føderal lovgivning (USA) kan dette utstyret  
bare selges / leies ut av eller etter forordning av en lege.

Informasjon for kundekontakt

Hvis du har spørsmål om produktet, tilbehøret eller vedlikeholdet eller ønsker mer informasjon om 
KCI-produkter og -tjenester, kan du kontakte KCI eller en KCI-autorisert representant eller:

I USA kan du ringe 1-800-275-4524 eller besøke www.acelity.com.  
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249

Utenfor USA kan du gå til www.kci-medical.com.







Produsert for:
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

Alle andre varemerker som nevnes her, tilhører KCI Licensing, Inc., deres datterselskaper og/eller 
lisensgivere.  
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