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OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
dostarczane z urządzeniem
Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, zalecenia dotyczące środków
ostrożności i inne informacje na temat bezpieczeństwa zostały zamieszczone
w Karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu
terapeutycznego V.A.C.®. Karta informacyjna dostarczana jest wraz
z urządzeniem terapeutycznym i umieszczana w opakowaniach opatrunków
V.A.C.®. Przed zastosowaniem terapii V.A.C.® należy zapoznać się z podręcznikiem
użytkownika systemu terapeutycznego V.A.C.® i z jego kartą informacyjną.
W razie jakichkolwiek pytań lub braku karty informacyjnej należy niezwłocznie
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy KCI.
Dodatkowe informacje na temat produktu można znaleźć na stronie internetowej
www.acelity.com (dotyczy użytkowników z USA) lub www.kci-medical.com
(dotyczy użytkowników spoza USA).
Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia medycznego
nabywanego z przepisu lekarza, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
produktu bądź regulacja ustawień i stosowanie terapii bez konsultacji
i/lub nadzoru ze strony wykwalifikowanego pracownika służby
zdrowia może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i być
przyczyną poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała. Wszelkie
pytania w kwestiach medycznych należy kierować do lekarza.
W przypadku nagłych stanów medycznych należy bezzwłocznie
skontaktować się z lokalnym zespołem ratownictwa medycznego.
PRZESTROGA: Na mocy prawa federalnego (USA) sprzedaż lub
wypożyczanie tego urządzenia może odbywać się wyłącznie za
pośrednictwem lekarza lub na jego zlecenie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA KCI NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO
WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH
DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ PRODUKTÓW
FIRMY KCI OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE PISEMNE
GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ KCI POWINNY BYĆ WYRAŻONE WPROST
W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI LUB DOSTARCZONE WRAZ Z PRODUKTEM. FIRMA
KCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY CZY KOSZTY
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE BĄDŹ WTÓRNE, W TYM ZA OBRAŻENIA CIAŁA
CZY USZKODZENIE SPRZĘTU WYNIKAJĄCE CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO
Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU, Z WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRYCH WYRAŹNIE
NIE DOTYCZY NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI LUB OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY KONKRETNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA. Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE WSKAZANYCH
W NINIEJSZEJ INFORMACJI, ŻADNA OSOBA NIE JEST UPOWAŻNIONA DO
UDZIELANIA GWARANCJI CZY SKŁADANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU FIRMY KCI.
Opisy lub dane techniczne zawarte w drukowanej dokumentacji firmy KCI, w tym
w niniejszej publikacji, mają na celu wyłącznie ogólny opis produktu według stanu
na dzień jego wyprodukowania, i – poza ograniczoną gwarancją dostarczoną wraz
z produktem – nie stanowią żadnej wyraźnej gwarancji udzielanej przez firmę KCI.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.
W celu uzyskania aktualizacji należy skontaktować się z firmą KCI.
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Ostrzeżenia oraz ważne informacje dla użytkowników
Aby zapewnić prawidłowe działanie produktów firmy KCI, należy przestrzegać
poniższych zaleceń. Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje utratę gwarancji.
• Urządzenie to należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszym
podręcznikiem i stosownymi informacjami dotyczącymi tego produktu.
• Montaż, obsługę, rozbudowę, regulację, przeróbki, konserwację techniczną
bądź naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi,
upoważnionemu przez firmę KCI. Informacje wymagane przy naprawie produktu,
np. schematy obwodów czy wykaz elementów składowych, będą udostępniane
upoważnionym pracownikom przez firmę KCI na żądanie.
• Należy zadbać o to, aby instalacja elektryczna w pomieszczeniu, w którym
produkt jest użytkowany, spełniała wymogi odpowiednich standardów
krajowych dotyczących okablowania. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem
elektrycznym należy podłączać urządzenie do uziemionego gniazda sieciowego.
• Nie wolno używać produktu z uszkodzonym przewodem zasilania,
zasilaczem lub wtyczką. W przypadku zużycia się lub uszkodzenia tych
elementów należy skontaktować się z firmą KCI.
• Nie wolno upuszczać urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów
w jakiekolwiek otwory produktu lub przewody.
• Nie wolno podłączać produktu ani jego elementów składowych do
urządzeń niezalecanych przez firmę KCI.
• Z produktem stosować należy wyłącznie opatrunki i materiały
jednorazowego użytku V.A.C.®.
• Należy ustawiać urządzenie z dala od nagrzanych powierzchni.
• Pomimo iż produkt spełnia wymagania normy IEC 60601‑1‑2 dotyczące zgodności
elektromagnetycznej, podobnie jak każde urządzenie elektryczne może
powodować zakłócenia. W razie występowania potencjalnych zakłóceń należy
odseparować produkt i skontaktować się z firmą KCI.
• Nie należy dopuścić do oblania płynem jakiejkolwiek części produktu.
Pozostawienie płynu na elektronicznych elementach
sterowania może powodować korozję i prowadzić do ich
awarii. Awaria elementów systemu może być przyczyną
nieprawidłowego działania urządzenia, stwarzając zagrożenie
dla pacjenta i personelu. W przypadku oblania płynem należy
natychmiast odłączyć urządzenie i przetrzeć je chłonną
ściereczką. Przed ponownym podłączeniem zasilania należy
sprawdzić, czy nie ma wilgoci we wnętrzu oraz w okolicy
gniazda zasilania lub podzespołów zasilacza. Jeśli produkt nie
działa prawidłowo, należy skontaktować się z firmą KCI.
• Nie wolno używać produktu podczas kąpieli, pod prysznicem ani w miejscach,
w których może on wpaść do wanny, brodzika prysznica czy zlewu.
• Nie wolno dotykać produktu, jeśli wpadł do wody. Należy natychmiast
odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Należy odłączyć urządzenie od
opatrunku i skontaktować się z firmą KCI.
• Nie należy używać tego produktu w obecności łatwopalnych mieszanin
środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu ani
w środowisku wzbogaconym w tlen.
• Nie wnosić tego produktu do środowiska MR. Produkt jest niebezpieczny
w środowisku rezonansu magnetycznego (MR).
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Informacja dla użytkownika
Niniejsze urządzenie zostało skonfigurowane przez producenta pod kątem określonych wymagań
dotyczących napięcia zasilania.
Informacje dotyczące napięcia zasilania podano na tabliczce znamionowej produktu.

Wprowadzenie
System terapeutyczny V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) to urządzenie, które przez zastosowanie
kontrolowanego podciśnienia (próżni) w sposób ciągły lub przerywany wytwarza środowisko
sprzyjające gojeniu się ran. Odbywa się to w procesie ziarninowania lub wypełniania ubytku
ziarniną i rozwoju blizny (opóźniona faza gojenia przez rychłozrost) w następujących etapach:
• przygotowanie łożyska rany do zamknięcia się,
• zmniejszenie obrzęku,
• wspomaganie tworzenia się ziarniny i uzyskania odpowiedniej perfuzji,
• usunięcie wysięku i materiału zakaźnego.
System terapeutyczny INFOV.A.C.™ umożliwia podciśnieniową terapię ran
(ang. Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) oraz regulowaną doraźną
opiekę terapeutyczną Therapeutic Regulated Acute Care (SENSAT.R.A.C.™)
dla różnorodnych typów ran przewlekłych i ostrych. Tę zaawansowaną
technologię leczenia ran, w połączeniu z mikroprocesorowymi urządzeniami
terapeutycznymi i wsparciem technicznym najwyższej klasy, można łatwo
zintegrować z własną praktyką leczenia ran, optymalizując opiekę
nad pacjentami i skutecznie zarządzając kosztami.

Ochrona przed zagrożeniami
Wszystkie elementy do jednorazowego użytku (wszystkie przewody, złącza,
zaciski, zużyty zbiornik, zużyte opatrunki itp.) należy usuwać zgodnie
z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów medycznych.
Z wszelkimi odpadami oraz płynami ustrojowymi należy obchodzić się przy
zastosowaniu standardowych środków ostrożności. Wszystkie elementy
składowe należy usuwać zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej
placówce i przepisami lokalnymi lub krajowymi.
Po wycofaniu z eksploatacji urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ i jego
zasilacz należy przekazać firmie KCI do utylizacji.
Do zasilania urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™
lub ładowania jego akumulatora należy używać wyłącznie
dostarczonego z nim zasilacza. Stosowanie innego
zasilacza może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Akumulator urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ nie
podlega naprawie przez użytkownika. W razie wystąpienia usterki
akumulatora system należy przekazać do serwisu firmy KCI.
Przewody i przewody zasilania mogą stwarzać
niebezpieczeństwo potknięcia się. Wszystkie przewody
powinny być umieszczane poza strefami ruchu pieszego.
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Podłączanie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ do innych urządzeń
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ można zamocować na poręczy łóżka
szpitalnego od strony nóg, a także na większości wózków inwalidzkich lub
na stojaku na kroplówkę (informacje zawiera część Przygotowanie do
użytkowania). W razie potrzeby można je umieścić na twardej, płaskiej
powierzchni w miejscu, w którym nie będzie stanowić przeszkody dla
ruchu. Należy je umieścić poniżej rany, w miejscu eliminującym możliwość
zaczepienia się jego kabli i przewodów o inne przemieszczane przedmioty.
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ nie jest
przeznaczone do noszenia przez pacjentów
ambulatoryjnych. W celu uzyskania informacji na
temat stosowania urządzeń terapeutycznych V.A.C.®
przeznaczonych dla pacjentów ambulatoryjnych należy
skonsultować się ze swoim lekarzem i skontaktować
z lokalnym przedstawicielem firmy KCI.
Urządzenia, które można stosować z urządzeniem terapeutycznym INFOV.A.C.™:
•
•
•

karty pamięci,
urządzenia do przesyłu danych w podczerwieni (opcjonalnie),
urządzenia USB.
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Identyfikacja elementów składowych urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™

Przycisk włącznika
zasilania

Przycisk zwolnienia
zbiornika

Ekran dotykowy
interfejsu
użytkownika

Zbiornik 500 ml
INFOV.A.C.™
Port danych na
podczerwień
(dostępny
w niektórych
urządzeniach,
tylko do użytku
przez klinicystę)

Gniazdo
karty pamięci
(tylko do użytku
przez klinicystę)
Rysik
Osłona portu
danych

Port danych USB
(tylko do użytku
przez klinicystę)

Uchwyt do
przenoszenia
Kontrolka ładowania
akumulatora

Pokrętło
uchwytu
mocującego
Ramię
uchwytu
mocującego
Złącze zasilania

Zasilacz INFOV.A.C.™
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Przygotowanie do użytkowania
Przed przygotowaniem urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ do użytkowania należy sprawdzić,
czy nie jest ono uszkodzone lub zanieczyszczone. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział
Czyszczenie i konserwacja.

Ładowanie akumulatora
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ jest dostarczane z przeznaczonym dla niego zasilaczem
i akumulatorem. Akumulator nie może być wyjmowany ani naprawiany przez użytkownika. Zasilacz jest
wyposażony w przewód, który składa się z dwóch części: podłączanej do gniazda sieciowego i podłączanej
do urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™. Rodzaj wtyczki przewodu sieciowego (do zasilania prądem
przemiennym, AC) może różnić się w zależności od wymagań przepisów krajowych.
Do zasilania urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™
lub ładowania jego akumulatora należy używać wyłącznie
dostarczonego z nim zasilacza. Stosowanie innego zasilacza
może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™.
Aby odłączyć urządzenie terapeutyczne od zasilania, należy
odłączyć zasilacz od gniazda ściennego. Nie należy blokować
dostępu do wtyczki ani gniazda ściennego.
Przewody i przewody zasilania mogą stwarzać
niebezpieczeństwo potknięcia się. Wszystkie przewody
powinny być umieszczane poza strefami ruchu pieszego.
1. Podłącz przewód sieciowy do zasilacza.
2. Podłącz przewód sieciowy do gniazda sieciowego.
3. Znajdź białą strzałkę na złączu przewodu ładowania
podłączanym do zasilacza systemu INFOV.A.C.™.
4. Podłącz złącze przewodu ładowania systemu INFOV.A.C.™
podłączane do gniazda zasilania z tyłu urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™ w taki sposób,
aby biała strzałka skierowana była ku górze.
Pełne ładowanie akumulatora trwa około
czterech godzin. Podczas ładowania
możliwe jest korzystanie z systemu.
W celu utrzymania maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatora urządzenie powinno
być stale podłączone do źródła zasilania.
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Kontrolka ładowania akumulatora
Gdy zasilacz jest prawidłowo podłączony do urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™, w trakcie ładowania kontrolka ładowania akumulatora znajdująca
się z tyłu urządzenia INFOV.A.C.™ świeci na pomarańczowo. Po całkowitym
naładowaniu akumulatora kontrolka ta świeci na zielono.
Poziom naładowania akumulatora jest widoczny u dołu ekranu dotykowego
interfejsu użytkownika:
Akumulator całkowicie naładowany
Akumulator w trakcie użytkowania
Niski poziom naładowania akumulatora (wymagane możliwie szybkie
naładowanie akumulatora)
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Mocowanie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ na stojaku na kroplówkę
1. Ustaw ramię uchwytu mocującego w położeniu
poziomym.

2. Trzymając urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
za uchwyt do przenoszenia, chwyć pokrętło uchwytu
mocującego i wyciągnij ramię uchwytu mocującego.

3. Załóż uchwyt mocujący na stojak na kroplówkę w taki
sposób, aby słupek stojaka znalazł się w pionowym,
wyściełanym gumą rowku z tyłu urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™. Zamknij uchwyt
mocujący, przytwierdzając urządzenie terapeutyczne
do słupka.

4. Dokręć pokrętło uchwytu mocującego,
aby zablokować jego ramię. Po zablokowaniu
mechanizmu symbol kłódki na pokrętle uchwytu
mocującego powinien być ustawiony w jednej
linii ze strzałką na urządzeniu terapeutycznym.
O poprawnym zablokowaniu świadczy
także charakterystyczny dźwięk (kliknięcie).
Pokrętło uchwytu mocującego można
obrócić poza pozycję zablokowania
w celu bezpieczniejszego zamocowania
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Pokrętło należy dokręcać wyłącznie ręcznie,
bez użycia nadmiernej siły czy narzędzi.
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Mocowanie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ na poręczy łóżka
od strony nóg
1. Ustaw ramię uchwytu mocującego w położeniu
pionowym.

2. Trzymając urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
za uchwyt do przenoszenia, chwyć pokrętło uchwytu
mocującego i wyciągnij ramię uchwytu mocującego.

3. Załóż uchwyt mocujący na poręcz łóżka od strony
nóg. Zamknij uchwyt mocujący, przytwierdzając
urządzenie terapeutyczne do poręczy.

4. Dokręć pokrętło uchwytu mocującego,
aby zablokować jego ramię. Po zablokowaniu
mechanizmu symbol kłódki na pokrętle uchwytu
mocującego powinien być ustawiony w jednej
linii ze strzałką na urządzeniu terapeutycznym.
O poprawnym zablokowaniu świadczy
także charakterystyczny dźwięk (kliknięcie).
Pokrętło uchwytu mocującego można
obrócić poza pozycję zablokowania
w celu bezpieczniejszego zamocowania
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Pokrętło należy dokręcać wyłącznie ręcznie,
bez użycia nadmiernej siły czy narzędzi.
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Zdejmowanie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ ze stojaka na kroplówkę
lub z poręczy óżka
1. Chwyć urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ za uchwyt do przenoszenia.
2. Wykonaj procedurę mocowania w odwrotnej kolejności.

Mocowanie zbiorników o pojemności 500 ml i 1000 ml
1. Naciśnij przycisk włącznika zasilania, aby włączyć urządzenie
terapeutyczne INFOV.A.C.™.
2. Zamocuj zbiornik w następujący sposób:
• Wsuń zbiornik w boczną część urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™
w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
• Popchnij zbiornik w celu stabilnego zamocowania na miejscu.
O prawidłowym zamocowaniu zbiornika świadczy charakterystyczny dźwięk.

3. Podłącz przewód zbiornika do przewodu opatrunku:
• Dociśnij złącza do siebie i obrócić w celu całkowitego połączenia się
łączników zatrzaskowych.

4. Otwórz wszystkie zaciski przewodów w sposób pokazany poniżej.

Zacisk zamknięty

Zacisk otwarty
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Wymiana zbiorników o pojemności 500 ml i 1000 ml

Zbiornik można wymienić w warunkach zwykłego
użytkowania lub po wystąpieniu alarmu.
W warunkach zwykłego użytkowania przycisk zwolnienia
zbiornika NIE miga. Przy wymianie zbiornika w warunkach
zwykłego użytkowania NIE należy wyłączać zasilania
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
W stanie alarmu przycisk zwolnienia zbiornika zacznie migać.
Wyświetlany jest wówczas ekran alarmu i następuje
wyłączenie terapii.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.

Wł./Wył.

1. Zatrzymaj terapię, naciskając przycisk Wł./Wył.
na ekranie dotykowym interfejsu użytkownika.

2. Zamknij wszystkie zaciski przewodów w sposób
pokazany na ilustracji.

3. Odłącz przewód zbiornika od przewodu opatrunku
w następujący sposób:
•
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Obróć złącza w celu rozłączenia łączników
zatrzaskowych, a następnie rozdziel je.

Wymiana zbiorników o pojemności 500 ml i 1000 ml (ciąg dalszy)

4. Naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika.
Nastąpi odłączenie zbiornika,
ale pozostanie on we wnęce obudowy.

5. Wyjmij zbiornik z wnęki obudowy
urządzenia.
6. Zbiornik należy utylizować zgodnie
z przepisami obowiązującymi
w placówce i/lub lokalnymi przepisami
w zakresie ochrony środowiska.

OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Mocowanie zbiornika ACTIV.A.C.™ o pojemności 300 ml
1. Zamocuj zbiornik w następujący sposób:
•

Stabilnie zamocuj zbiornik w urządzeniu terapeutycznym INFOV.A.C.™
w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

2. Podłącz przewód zbiornika do przewodu opatrunku:
• Dociśnij złącza do siebie i obrócić w celu całkowitego połączenia się
łączników zatrzaskowych.

3. Otwórz wszystkie zaciski przewodów w sposób pokazany na ilustracji.

Zacisk zamknięty
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Zacisk otwarty

Zdejmowanie zbiornika ACTIV.A.C.™ o pojemności 300 ml
Po naciśnięciu przycisku zwolnienia zbiornika zbiornik
o pojemności 300 ml NIE pozostanie we wnęce obudowy
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™. Przy wyjmowaniu
zbiornika o pojemności 300 ml z urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™ należy go PEWNIE chwycić przed naciśnięciem
przycisku zwolnienia zbiornika.
1. Pewnie chwyć zbiornik.
2. Naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika.

Instrukcja obsługi
Przed włączeniem zasilania urządzenia terapeutycznego
należy upewnić się, że:
• opatrunek V.A.C.® został założony zgodnie z instrukcją
zakładania dołączoną do opatrunku V.A.C.®;
• zbiornik urządzenia INFOV.A.C.™ został podłączony zgodnie z opisem
mocowania zbiorników zamieszczonym w niniejszym podręczniku;
• urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ zostało zamocowane
na stojaku na kroplówkę, na poręczy łóżka od strony nóg lub
w sposób opisany w części Przygotowanie do użytkowania
niniejszego podręcznika.

Włączanie i wyłączanie zasilania urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™
Włączanie zasilania:
1. Podłącz urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ do zasilacza w sposób opisany
w części Przygotowanie do użytkowania niniejszego podręcznika.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez około dwie sekundy przycisk włącznika
zasilania w celu włączenia urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Przycisk włącznika zasilania zostanie podświetlony i włączy się ekran
dotykowy interfejsu użytkownika.
Na krótko wyświetlony zostanie ekran początkowy
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™, a następnie
wyświetli się ekran ostrzeżenia.
Wyłączanie zasilania:
Naciśnij i przytrzymaj przez około dwie sekundy przycisk włącznika zasilania
w celu wyłączenia urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Przycisk włącznika zasilania będzie migać przez dziesięć
sekund, po czym urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
automatycznie wyłączy się.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Obsługa ekranu dotykowego
Ekran dotykowy znajdujący się z przodu urządzenia wyświetla informacje
na temat bieżących działań i ustawień systemu oraz umożliwia korzystanie
z interfejsu do zmiany ustawień oraz obsługi urządzenia.
Szczegółowy opis działania ekranu dotykowego można znaleźć w dalszej
części podręcznika.
Ekran dotykowy może być dotykany TYLKO palcem lub
rysikiem, który jest dostępny w zestawie urządzenia
(patrz część Identyfikacja elementów składowych urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™). Używanie długopisów lub
przyrządów wskazujących może doprowadzić do uszkodzenia
ekranu i negatywnie wpływać na działanie urządzenia.

Ekrany sterowania
Dostępne są trzy poziomy ekranów sterowania: tryb pacjenta, tryb klinicysty
i tryb z uprawnieniami.

Tryb pacjenta
Wybierając tryb pacjenta, klinicysta może zezwolić pacjentowi na sterowanie
określonymi elementami terapii. Tryb ten nie pozwala pacjentowi na dostęp
do ustawień terapii ani na ich zmianę.
Pacjent może włączać tryb nocny i blokadę ekranu, a także otwierać ekrany
pomocy i reagować na alarmy.

Tryb klinicysty
Ekrany trybu klinicysty pozwalają klinicyście na wprowadzanie
i zmianę ustawień terapii, wyświetlanie historii terapii i dostęp do trybu
z uprawnieniami (patrz poniżej).

Tryb z upraw. (Historia pacjenta)
Ekrany trybu z uprawnieniami umożliwiają dostęp do obrazów ran pacjenta,
tabel trendów obszarów na obrazie oraz innych informacji na temat zdrowia
pacjenta wprowadzonych przez pracownika służby zdrowia. W tym trybie
klinicysta może dostosować czułość alarmu nieszczelności oraz eksportować
historie terapii i pacjentów. System zabezpieczenia hasłem chroni tryb
z uprawnieniami przed nieautoryzowanym dostępem.
Bezpieczne hasło nie jest tworzone przez firmę KCI, lecz przez pracownika
służby zdrowia. W przypadku utworzenia nowego hasła cała historia pacjenta
powiązana z poprzednim hasłem jest usuwana. Wszystkie informacje są
automatycznie usuwane po zwróceniu urządzenia terapeutycznego firmie KCI.
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Ekrany sterowania w trybie pacjenta
Wskaźnik pauzy
sygnału dźwiękowego
z licznikiem czasu

Ekran główny trybu pacjenta
11 sty 2010
18:06

58:23

Rozpoczęcie
lub przerwanie
terapii V.A.C.®

Wł./Wył.

Wskaźnik poziomu
naładowania
akumulatora

Wskaźnik trybu
oraz bieżąca
data i godzina

Włączenie trybu
nocnego
Pole paska stanu
terapii i wyświetlania
danych
Blokada ekranu

Tryb nocny

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Przycisk
pomocy
Ikona wtyczki
wyświetla się,
gdy urządzenie
jest podłączone do
gniazda sieciowego.

Ikona ta wyświetla się w polu paska
stanu terapii i wyświetlania danych,
gdy aktywny jest zapis danych pacjenta.

Ikona ta obraca
się, gdy urządzenie
terapeutyczne
INFOV.A.C.™ stosuje
podciśnienie.

Brak podświetlenia dolnej
części przycisku oznacza,
że funkcja jest wyłączona.

Podświetlenie dolnej części
przycisku na zielono oznacza,
że funkcja jest włączona.

Przyciski sterowania wspólne dla wszystkich ekranów
Naciśnięcie umożliwia dostęp do ekranu Menu pomocy.
Naciśnięcie włącza blokadę ekranu zapobiegającą przypadkowej zmianie
ekranu. Funkcji tej należy używać przy czyszczeniu ekranu dotykowego.
W celu wyłączenia blokady ekranu należy nacisnąć kolejno przyciski 1 i 2,
które są wyświetlane, gdy blokada ekranu jest aktywna.

Przyciski nawigacyjne
Zamknij

Naciśnięcie powoduje zamknięcie
bieżącego ekranu.

Anuluj

Naciśnięcie powoduje anulowanie
wykonywanej operacji.

Dalej

Naciśnięcie powoduje przejście
do następnego ekranu.

Wstecz

Naciśnięcie powoduje powrót do
poprzedniego ekranu.

OK

+

_

Naciśnięcie pozwala
potwierdzić zakończenie
operacji i wyświetlić
następny ekran.
Naciśnięcie pozwala
przechodzić pomiędzy
dostępnymi opcjami.
Naciśnięcie i przytrzymanie
powoduje zwiększenie
szybkości przechodzenia
pomiędzy opcjami.
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Tryb nocny
Ekran główny trybu pacjenta
11 sty 2010
18:06

Wł./Wył.

Tryb nocny

Ekran główny trybu pacjenta umożliwia korzystanie
z funkcji Tryb nocny pozwalającej na przygaszenie
podświetlenia urządzenia terapeutycznego w trakcie
terapii prowadzonej nocą.

Tryb nocny

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Naciśnij ten przycisk na ekranie głównym
trybu pacjenta, aby włączyć tryb nocny.
Przed włączeniem funkcji Tryb nocny
wyświetlany jest ekran potwierdzenia.
Gdy funkcja Tryb nocny jest włączona,
terapia jest kontynuowana w zwykły
sposób. Ekran dotykowy interfejsu
użytkownika i podświetlenie zielonego
przycisku włącznika zasilania zostaną
przyciemnione.
Funkcja Tryb nocny jest wyłączana
w przypadku wystąpienia alarmu.

Ekran główny trybu pacjenta
11 sty 2010
18:06

Dotknięcie ekranu w trybie nocnym spowoduje jego
podświetlenie, po czym wyświetli się Ekran główny
trybu pacjenta.
W przypadku dotknięcia ekranu dotykowego
interfejsu użytkownika przy włączonym
trybie nocnym zostanie on automatycznie
przyciemniony po dwóch minutach braku
aktywności.

Wyłącz
tryb nocny

Wł./Wył.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Wyłącz
tryb nocny
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Naciśnij, aby wyłączyć funkcję Tryb nocny.

Ekran Menu pomocy w trybie pacjenta
Menu pomocy

Naciśnięcie tego przycisku na dowolnym
ekranie trybu pacjenta, na którym on
występuje, umożliwia dostęp do ekranu
Menu pomocy.

Zamknij

Instrukcje
obsługi

Tryb
klinicysty

Język

Informacje

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Instrukcje
obsługi

Informacje

Tryb
klinicysty

Język

Zamknij

Naciśnij, aby otworzyć ekran
Instrukcje obsługi.
Naciśnij, aby otworzyć ekran Informacje,
zawierający informacje na temat
oprogramowania urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Naciśnij, aby wybrać tryb klinicysty
(naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
trzy sekundy).
Naciśnij, aby otworzyć ekran Język
pozwalający wybrać język użytkownika.
Naciśnij, aby powrócić do ekranu
głównego trybu pacjenta.

Ekran Instrukcji obsługi
Instrukcje obsługi

Zamknij

Obsługa

Czyszczenie

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Instrukcje obsługi zawierają pomocne informacje dotyczące
korzystania z urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Instrukcje
obsługi

Alarmy

Naciśnięcie przycisku na ekranie
Menu pomocy daje dostęp do ekranu
Instrukcje obsługi zawierającego
podstawowe instrukcje dotyczące
obsługi, czyszczenia i alarmów.
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Ekrany sterowania w trybie klinicysty
Ekran główny trybu klinicysty
11 sty 2010
18:06

Rozpoczęcie
lub przerwanie
terapii V.A.C.®
Wyświetlenie
ekranu Narzędzia
Wskaźnik poziomu
naładowania
akumulatora
Przycisk Pomoc
Ikona wtyczki
wyświetla się,
gdy urządzenie
jest podłączone do
gniazda sieciowego.

Wł./Wył.

Terapia

Narzędzia

Tryb nocny

Wyświetlenie
ekranu Terapia

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Ikona ta wyświetla się w polu
paska stanu terapii i wyświetlania
danych, gdy aktywny jest
zapis danych pacjenta.

Podświetlenie dolnej części
przycisku na zielono oznacza,
że funkcja jest włączona.

Wskaźnik trybu
oraz bieżąca
data i godzina

Włączenie
trybu nocnego
Pole paska stanu
terapii i wyświetlania
danych
Blokada ekranu
Ikona ta obraca się,
gdy urządzenie
terapeutyczne
INFOV.A.C.® stosuje
podciśnienie.

Brak podświetlenia dolnej
części przycisku oznacza,
że funkcja jest wyłączona.

Przyciski sterowania wspólne dla wszystkich ekranów
Naciśnięcie umożliwia dostęp do ekranu Menu pomocy trybu klinicysty.
Naciśnięcie włącza blokadę ekranu zapobiegającą przypadkowej zmianie
ekranu. Funkcji tej należy używać przy czyszczeniu ekranu dotykowego.
W celu wyłączenia blokady ekranu należy nacisnąć kolejno przyciski 1 i 2,
które są wyświetlane, gdy blokada ekranu jest aktywna.

Powrót do ekranu głównego trybu pacjenta
Naciśnij przycisk pomocy.
Tryb
pacjenta

OK
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Naciśnij przycisk Tryb pacjenta na ekranie Menu pomocy.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż wyświetli się Ekran główny trybu pacjenta.

Ekran Rozpoczęcie terapii
Rozpoczęcie terapii
Wys.

Zamknij

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Wł./Wył., aby otworzyć
ekran Rozpoczęcie terapii.

Wł./Wył.

Szybkość rozszczeln.
Dziennik
Dźwięk
szczeln.

Nisk.
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Zielony wykres słupkowy wskazuje,
że system terapeutyczny INFOV.A.C.™
działa prawidłowo.
Przed rozpoczęciem terapii należy
upewnić się, że założono nowy opatrunek
V.A.C.® i wybrano ustawienia terapii
zgodnie z zaleceniami lekarza.
Z poziomu tego ekranu klinicysta może użyć funkcji
SEAL CHECK™ w celu sprawdzenia integralności
opatrunku V.A.C.® lub użyć narzędzia Dziennik w celu
zarejestrowania zmiany zbiornika bądź liczby elementów
piankowych użytych podczas zmiany opatrunku.

Podstawowe informacje o funkcji SEAL CHECK™
Funkcja SEAL CHECK™ ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty podciśnienia.
Funkcja SEAL CHECK™ obejmuje:
•

sygnał dźwiękowy o częstotliwości zmieniającej się ze zmianą szybkości
rozszczelnienia. Naciśnięcie przycisku Dźwięk szczeln. pozwala włączyć lub
wyłączyć sygnał dźwiękowy.

•

wykres słupkowy aktualizowany w czasie rzeczywistym i stanowiący
wizualne wskazanie szybkości rozszczelniania.

Dostęp do funkcji SEAL CHECK™ można uzyskać na trzy sposoby:
•

po rozpoczęciu terapii z poziomu ekranu głównego trybu klinicysty,
jak opisano w dalszej części podręcznika;

•

przez naciśnięcie przycisku SEAL CHECK™ na ekranie Terapia;

•

przez naciśnięcie przycisku SEAL CHECK™ na ekranie Alarm nieszczelności
po wykryciu przez urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ potencjalnego
rozszczelnienia.

Pacjenci mają dostęp do funkcji SEAL CHECK™ tylko
za pośrednictwem ekranu Alarm nieszczelności po
wykryciu przez urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
potencjalnego rozszczelnienia.
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Sposób korzystania z funkcji SEAL CHECK™ (przy rozpoczynaniu terapii)
Na ekranie głównym trybu klinicysty
Rozpoczęcie terapii
Wł./Wył.
Zamknij
naciśnij przycisk Wł./Wył., aby otworzyć
Szybkość rozszczeln.
ekran Rozpoczęcie terapii.
Wys.
Dziennik

Funkcja SEAL CHECK™
Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego
szczelności
Linia na wykresie słupkowym wskazuje
punkt przejścia z koloru zielonego na
pomarańczowy i odwrotnie.

Dźwięk
szczeln.

Nisk.
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Pomarańczowy kolor wykresu słupkowego sygnalizuje
znaczną nieszczelność.
W celu ułatwienia wykrycia nieszczelności funkcja SEAL CHECK™ udostępnia
użytkownikowi sygnalizację dźwiękową i wykres słupkowy. Częstotliwość
emitowania sygnału dźwiękowego i wysokość wykresu słupkowego
odzwierciedlają szybkość rozszczelniania. Po znalezieniu i skorygowaniu
nieszczelności sygnał dźwiękowy jest emitowany rzadziej i zmniejsza się
wysokość wykresu słupkowego.
Podczas wstępnego przyciągania opatrunku do
skóry wykres słupkowy powinien zmienić kolor na
pomarańczowy, a następnie na zielony, jeśli nie występują
znaczne nieszczelności.
Większość nieszczelności występuje w trzech miejscach:
•

w miejscu styku obłożenia V.A.C.® ze skórą,

•

w miejscu połączenia podkładki SENSAT.R.A.C.™ z obłożeniem V.A.C.®,

•

na złączach przewodów.

Wykrywanie nieszczelności za pomocą funkcji SEAL CHECK™
1. Sprawdź, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu zbiornika są
właściwie połączone ze sobą i zablokowane.
2. Sprawdź, czy zbiornik jest prawidłowo podłączony do urządzenia
terapeutycznego. Jeśli zbiornik jest podłączony prawidłowo, nie można
go zdjąć przez lekkie odciągnięcie od urządzenia.
3. Przy włączonej terapii lekko naciskaj i powoli przesuwaj ręką oraz palcami
wokół krawędzi obłożenia i podkładki SENSAT.R.A.C.™. Po wykryciu
nieszczelności zmniejszy się wysokość wykresu słupkowego i częstotliwość
emitowania sygnału dźwiękowego (przy włączonej opcji Dźwięk szczeln.).
4. Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia
V.A.C.® do uszczelniania opatrunku zawierają instrukcje zakładania
dołączone do opatrunków V.A.C.®.
Zamknij
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5. Po zakończeniu naciśnij przycisk Zamknij, aby powrócić do ekranu głównego
trybu klinicysty.

Podstawowe informacje o narzędziu Dziennik
Narzędzie Dziennik umożliwia rejestrowanie:
•

liczby elementów piankowych używanych przy zmianie opatrunku,

•

wymian zbiornika.

Rejestrowane informacje można wyświetlać i eksportować na ekranie
Historia terapii.

Sposób korzystania z narzędzia Dziennik (przy rozpoczynaniu terapii)
Pozycja do dziennika

Zbiornik

Zamknij

Dziennik

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Wł./Wył., a następnie
przycisk Dziennik, aby otworzyć ekran
Pozycja do dziennika.

Opatrunek

W przypadku opatrunku zapisz również liczbę el.
piankowych w karcie pacjenta i na obłożeniu.
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Zbiornik

Opatrunek

Zamknij

Naciśnij, aby zarejestrować godzinę i datę
wymiany zbiornika.
Naciśnij, aby zarejestrować liczbę
elementów piankowych użytych przy
zmianie opatrunku.
Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego
trybu klinicysty.

Ekran Wymiana zbiornika
Wymiana zbiornika

Zamknij

Zbiornik

Naciśnij OK, aby zapisać w dzienniku
wymianę zbiornika.

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Wł./Wył., przycisk Dziennik,
a następnie przycisk Zbiornik, aby otworzyć
ekran Wymiana zbiornika.

(Zostanie użyta bieżąca godzina i data).
Anuluj

OK

OK

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Anuluj

Naciśnij, aby zarejestrować wymianę
zbiornika i powrócić do ekranu Pozycja do
dziennika. Zarejestrowana zostanie bieżąca
godzina i data.
Naciśnij, aby powrócić do ekranu Pozycja
do dziennika bez rejestrowania pozycji.
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Ekran Liczba elementów piankowych
Liczba elementów piankowych
Naciśnij OK, aby zapisać w dzien. liczbę el.
piankowych

2

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Wł./Wył., przycisk Dziennik,
a następnie przycisk Opatrunek, aby otworzyć
ekran Liczba elementów piankowych.

Opatrunek

+
_

6 ostatnio zapis.
dnia 01 sty 2010

Anuluj

Wyświetlane informacje dotyczą ostatniej
zarejestrowanej pozycji.

OK

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

+

_

OK

Anuluj

Za pomocą przycisków + i - wybierz liczbę
elementów piankowych użytych przy
bieżącej zmianie opatrunku.
Naciśnij, aby zarejestrować liczbę użytych
elementów piankowych i powrócić do
ekranu Pozycja do dziennika. Zarejestrowana
zostanie bieżąca godzina i data.
Naciśnij, aby powrócić do ekranu Pozycja
do dziennika bez rejestrowania pozycji.

Liczbę użytych elementów piankowych należy zawsze
zapisywać w karcie pacjenta i na obłożeniu V.A.C.®.
Zarejestrowane informacje są wyświetlane na ekranie
Historia terapii w następujący sposób:
dd/mmm/rr

Godzina

Zdarzenie

11/Sty/10
11/Sty/10

15:54
15:55

Zbiornik wymieniony
Zmieniono opatrunek, 4

Liczba w pozycji „Zmieniono opatrunek” oznacza liczbę elementów
piankowych zarejestrowaną na powyższym ekranie.
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Ekran Terapia
Ekran Terapia umożliwia klinicystom zmianę ustawień, wybór typu rany,
sprawdzanie szczelności i wyświetlanie historii terapii lub pacjenta.
Terapia

Zamknij

Poradnik
ustawień

Ustawienia

Seal CheckTM

Historia
terapii

Terapia

Ustawienia

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
przycisk Terapia, aby otworzyć ekran Terapia.
Naciśnij, aby ręcznie zmienić
ustawienia terapii.

Historia
pacjenta

Poradnik
ustawień

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Seal CheckTM

Historia
terapii

Historia
pacjenta

Naciśnij, aby otworzyć poradnik ustawień dla
wstępnie skonfigurowanych ustawień terapii.
Naciśnij, aby uzyskać pomoc dotyczącą
wykrywania nieszczelności.
Naciśnij, aby wyświetlić lub wyeksportować
historię terapii.
Naciśnij, aby wyświetlić lub wyeksportować
historię pacjenta z poziomu ekranu
Wprow. kodu dostępu.

Ekran Ustawienia (ręczne)
Ustawienia

Zamknij

Ciśnienie

Natężenie

Tryb ciągły

Tryb
przerywany

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Ustawienia

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
przycisk Terapia, przycisk OK, a następnie
przycisk Ustawienia, aby otworzyć ekran
Ustawienia.

Ciśnienie

Naciśnij, aby zmienić ustawienia ciśnienia.

Natężenie

Naciśnij, aby zmienić natężenie.

Tryb ciągły

Tryb
przerywany

Naciśnij, aby przełączać między opcjami
terapii Tryb ciągły i Tryb przerywany.
Naciśnij, aby ustawić czas terapii dla opcji
Tryb przerywany.
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Ekran Ciśnienie
Ciśnienie

Ciśnienie

Zamknij

+

125 mmHg

_

+
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

_

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Terapia, przycisk OK,
przycisk Ustawienia, a następnie przycisk
Ciśnienie, aby otworzyć ekran Ciśnienie.
Za pomocą przycisków + i - wybierz żądane
ciśnienie.

Ciśnienie można ustawić w zakresie od 25 do 200 mmHg
z odstępem co 25 mmHg. Naciśnij przycisk Zamknij,
aby przejść do ekranu Potwierdzenie.
Ustawienie domyślne: 125 mmHg
(dokładność ±10 mmHg).

Przycisk Natężenie
Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij przycisk Terapia, przycisk OK,
a następnie przycisk Ustawienia, aby uzyskać dostęp do przycisku Natężenie.
•

Natężenie jest związane z czasem niezbędnym do osiągnięcia docelowego
poziomu terapii od momentu jej włączenia.

•

Im niższe natężenie, tym dłużej trwa osiągnięcie docelowego poziomu terapii.

•

Firma KCl zaleca, aby w przypadku nowych pacjentów rozpoczynać terapię
od najniższego poziomu natężenia, gdyż pozwala to na wolniejszy wzrost
wartości podciśnienia po ściśnięciu pianki w ranie.

•

Jeśli jest to wymagane, natężenie może pozostawać na najniższym
poziomie przez cały czas prowadzenia terapii.

Naciśnij, aby zmienić poziom. Przy zmianie ustawienia zmienia się liczba
podświetlonych na zielono segmentów w dolnej części przycisku.
Natężenie

Nisk.

Natężenie

Śred.

Natężenie

Wys.

Ustawienie domyślne: Nisk.
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Ekran Tryb przerywany
Tryb przerywany

+

Czas wł.

_

5

min

Zamknij

+
_

Czas wył.

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij przycisk
Terapia, przycisk OK, przycisk Ustawienia, a następnie
przycisk Tryb przerywany, aby otworzyć ekran
Tryb przerywany.

2

min

+

_

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Za pomocą przycisków + i - zmień wymaganą
wartość parametrów Czas wł. i Czas wył.
(w minutach).

Wartości parametrów Czas wł. i Czas wył. można ustawić
w zakresie od 1 minuty do 10 minut z odstępem co 1 minutę.
Zamknij

Naciśnij przycisk Zamknij, aby przejść do
ekranu Potwierdzenie.

Zmiana parametrów czasowych na ekranie Tryb przerywany
zaczyna obowiązywać w następnym cyklu.
Ustawienie domyślne: Czas wł. = 5 minut, Czas wył. = 2 minuty.

Potwierdzanie ustawień
Potwierdzenie
Typ rany:
Ciśnienie:
Tryb:
Natężenie:

Anuluj
Owrzodzenia przewlekłe
125 mmHg
Przerywany 5/2
Nisk.

OK

Wstecz
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Zamknij

Po zakończeniu pracy na ekranie Ustawienia
naciśnij przycisk Zamknij, aby przejść do
ekranu Potwierdzenie.

Jeśli wyświetlane ustawienia są prawidłowe, naciśnij
przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny trybu klinicysty.
W przeciwnym razie naciśnij przycisk Wstecz, aby zmienić
ewentualne nieprawidłowe ustawienia.
Jeśli ustawienia zostały zmienione,
gdy terapia V.A.C.® była wyłączona,
naciśnij przycisk Wł./Wył. na ekranie głównym
trybu klinicysty, aby rozpocząć terapię.
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Poradnik ustawień
Poradnik ustawień pomaga klinicyście wybrać jeden
z wstępnie skonfigurowanych zakresów terapii,
zależnie od typu rany i zaleceń lekarza prowadzącego
terapię. Wybierane zakresy stanowią wytyczne oparte
na ustawieniach wspólnych dla różnych typów ran.
Stan zdrowia poszczególnych pacjentów może się różnić.
Dobór ustawień właściwych dla każdego pacjenta należy
skonsultować z lekarzem.
Jeśli zalecenia lekarza wykraczają poza wstępnie
skonfigurowane zakresy terapii, należy w tym trybie wybrać
opcję Inne lub użyć ręcznych ustawień terapii opisanych
w części Ekran Ustawienia (ręczne) niniejszego podręcznika.
Ekran Wybór typu rany
Wybór typu rany

Owrzodzenia przewlekłe

Anuluj

+

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij przycisk Terapia,
przycisk OK, przycisk Poradnik ustawień, a następnie przycisk
OK, aby otworzyć ekran Wybór typu rany.

_

Wstecz

Dalej
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

+

_

Anuluj

Za pomocą przycisków + i - przejdź
pomiędzy dostępnymi opcjami typu rany.
Naciśnij przycisk Anuluj na dowolnym
ekranie, aby anulować i przerwać procedurę.

Ekran Wybór ciśnienia
Wybór ciśnienia

Anuluj

W dostępnym zakresie.

125 mmHg

+
_

Wstecz

+

_

Za pomocą przycisków + i - przejdź pomiędzy
dostępnymi wartościami ciśnienia.

Dalej
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg
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Po zakończeniu pracy z ekranem Wybór typu rany naciśnij
przycisk Dalej, aby przejść do ekranu Wybór ciśnienia.

Wartości ciśnienia są w zakresie odpowiednim dla typu
rany wybranego na poprzednim ekranie.

Ekran Wybór trybu
Wybór trybu

Anuluj

Po zakończeniu pracy z ekranem Wybór ciśnienia naciśnij
przycisk Dalej, aby przejść do ekranu Wybór trybu.

+

Tryb
przerywany

_

Wstecz

+

_

Dalej

Dalej

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Za pomocą przycisków + i - wybierz opcję
terapii Tryb ciągły lub Tryb przerywany.
Po zakończeniu pracy na tym ekranie
naciśnij przycisk Dalej.

Jeśli Tryb przerywany nie jest odpowiednią opcją dla
wybranego typu rany, tryb nie ulegnie zmianie.
Tryb przerywany można ustawić ręcznie na ekranie
Ustawienia lub poprzez naciśnięcie przycisku Wstecz
i wybranie typu rany Inne.
Ekran Tryb przerywany
Tryb przerywany
Czas wł.
5

min

+
_

Anuluj

+
_

Wstecz

Ekran ten wyświetlany jest, jeśli na poprzednim ekranie
wybrano opcję Tryb przerywany.

Czas wył.
2

min

+

_

Za pomocą przycisków + i - zmień wymaganą
wartość parametrów Czas wł. i Czas wył.
(w minutach).

Dalej

Wartości parametrów Czas wł. i Czas wył. można ustawić
w zakresie od 1 minuty do 10 minut z odstępem co 1 minutę.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Dalej

Po zakończeniu pracy na tym ekranie
naciśnij przycisk Dalej.

Domyślnie: Czas wł. = 5 minut, Czas wył. = 2 minuty.
Ekran Potwierdzenie w Poradniku ustawień
Po wybraniu wszystkich ustawień wyświetli się
Potwierdzenie
Anuluj
ekran Potwierdzenie.
Typ rany:
Ciśnienie:
Tryb:
Natężenie:

Owrzodzenia przewlekłe
125 mmHg
Przerywany 5/2
Nisk.

OK

Wstecz
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Jeśli wyświetlane ustawienia są prawidłowe, naciśnij
przycisk OK, aby przejść do ekranu Terapia. W przeciwnym
razie naciśnij przycisk Wstecz, aby zmienić ewentualne
nieprawidłowe ustawienia.
Ustawienia zaczną obowiązywać po
naciśnięciu przycisku OK.
Domyślna wartość opcji Natężenie
w Poradniku ustawień to Nisk. Natężenie
można zmienić tylko przy użyciu ręcznych
ustawień terapii (patrz część Ekran
Ustawienia (ręczne)).
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Ekran SEAL CHECK™
Seal Check™
Wys.

Zamknij

Szybkość rozszczeln.

Dźwięk
szczeln

Ekran funkcji SEAL CHECK™ udostępnia wizualne
i dźwiękowe informacje dotyczące szybkości przepływu
powietrza w systemie SENSAT.R.A.C.™. Więcej informacji na
temat funkcji SEAL CHECK™ zawiera część Podstawowe
informacje o funkcji SEAL CHECK™.
Seal CheckTM

Nisk.
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Dźwięk
szczeln.

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Terapia, przycisk OK,
a następnie przycisk SEAL CHECK™,
aby otworzyć ekran funkcji SEAL CHECK™.
Naciśnij przycisk Dźwięk szczeln., aby włączyć
lub wyłączyć dźwięk szczelności.

Narzędzie to zapewnia wsparcie przy
utrzymywaniu odpowiedniej szczelności
systemu opatrunkowego.

Ekran Historia terapii
Historia terapii

+
_

Zamknij

Data
Godzina
Zdarzenie
18 gru 2009 07:41:20 Niskie natężenie
18 gru 2009 07:41:20 125 mmHg,
Tryb przerywany 5
18 gru 2009 07:41:20 Sys. ter. wł.
(Tryb klinicysty)
18 gru 2009 07:20:00 Sys. terap. nieaktywny
(Tryb klinicysty)
18 gru 2009 07:04:59 Urządzenie wł.
(Tryb klinicysty)
17 gru 2009 17:51:51 Urządzenie wył.
(Tryb klinicysty)

Ekran Historia terapii wyświetla informacje dotyczące
terapii w kolumnach Data, Godzina i Zdarzenie.
Daty są wyświetlane w kolejności rosnącej, a godziny —
w formacie 24‑godzinnym.
Historia
terapii

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

+

_

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Terapia, przycisk OK,
a następnie przycisk Historia terapii,
aby otworzyć ekran Historia terapii.
Za pomocą przycisków + i - przejdź do
kolejnych pozycji.

Jeśli wykonywany jest zapis historii ran, informacje o historii
postępu leczenia ran są wyświetlane na ekranie
Historia pacjenta.
Zamknij

Naciśnij, aby powrócić do ekranu Terapia.

Ekrany Historia pacjenta
Ekrany Historia pacjenta umożliwiają klinicyście:
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•

utworzenie nowego kodu dostępu,

•

usunięcie bieżącego zapisu danych pacjenta,

•

rozpoczęcie nowego zapisu danych pacjenta,

•

wyświetlenie zapisu danych pacjenta,

•

eksportowanie historii,

•

wyświetlenie wykresu w obszarze obrazów ran,

•

analizę obrazów ran.

Ekran Wprow. kodu dostępu
Wprow. kodu dostępu

(maks. 4 znaki)

****

Utwórz

Anuluj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

Historia
pacjenta

OK

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Terapia, przycisk OK,
a następnie przycisk Historia pacjenta,
aby otworzyć ekran Wprow. kodu dostępu.
Naciśnij, aby przejść do następnego ekranu.

OK

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Utwórz

Naciśnij, aby utworzyć nowy kod dostępu.

Anuluj

Naciśnij, aby powrócić do ekranu Terapia.
Ikona ta wyświetlana jest w polu paska
stanu terapii i wyświetlania danych,
gdy aktywny jest zapis danych pacjenta.

Ze względów bezpieczeństwa:
•

Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ zezwala,
aby w danej chwili aktywny był tylko jeden zapis
danych pacjenta. Po wprowadzeniu nowego kodu
dostępu bieżący kod zostanie zastąpiony i cała
związana z nim historia pacjenta zostanie usunięta.
Wszystkie informacje zostaną automatycznie usunięte
po zwróceniu urządzenia firmie KCI.

Wprow. kodu dostępu

(maks. 4 znaki)

****

Utwórz

•

W przypadku błędnego wprowadzenia bieżącego
kodu dostępu dostęp do ekranu Historia pacjenta zostanie
zablokowany i nastąpi automatyczny powrót do
ekranu Terapia.

•

Jeśli niepoprawny kod dostępu zostanie wprowadzony
dziesięć razy, system zostanie zablokowany. W takim
przypadku należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy KCI.

Anuluj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

0

Aby utworzyć nowy kod dostępu:
Utwórz
OK

OK

1. Naciśnij przycisk Utwórz.
2. Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu
za pomocą klawiatury ekranowej,
a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Ponownie wprowadź czterocyfrowy
kod dostępu.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

OK

4. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić
nowy kod dostępu i przejść do ekranu
Zmiana ID pacjenta.
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Ekran Zmiana ID pacjenta
Jeśli nie zostanie wprowadzony niestandardowy
identyfikator utworzony przez użytkownika,
niepowtarzalny kod cyfrowy zostanie wygenerowany
automatycznie na podstawie daty i godziny.
Zmiana ID pacjenta

Zamknij

(Do naciskania klawiszy użyj rysika)

1. W razie potrzeby wprowadź nowy numer ID pacjenta
za pomocą klawiatury.
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OK

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Zamknij

2. Naciśnij przycisk OK po wprowadzeniu
nowego numeru ID pacjenta lub
jeśli chcesz przejść do ekranu
Historia pacjenta.
3. Naciśnij przycisk Zamknij, aby przejść
do ekranu Potwierdzenie.
Naciśnij ten przycisk, aby wprowadzić spację.

<-

Naciśnij ten przycisk, aby cofnąć/usunąć.
Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne
zmiany, jako ID pacjenta zostanie użyty kod
cyfrowy wygenerowany automatycznie.

Ekran Historia pacjenta
Historia pacjenta

Zamknij

Wyświetl
historię

Usuń
historię

Eksportuj
historię

Wyświetl
wykres

Regulacja
alarmu

Obrazowanie

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Historia
pacjenta

Wyświetl
historię

Naciśnij, aby wyświetlić historię pacjenta
i dodać notatki (maks. 30 znaków).

Usuń
historię

Naciśnij, aby usunąć plik historii pacjenta.

Eksportuj
historię

Naciśnij, aby dokonać eksportu historii
pacjenta i historii terapii.

Wyświetl
wykres

Naciśnij, aby wyświetlić wykres zmierzonej
powierzchni obszaru rany w funkcji czasu.

Regulacja
alarmu

Naciśnij, aby wyregulować ustawienia
alarmu nieszczelności.

Obrazowanie
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Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
przycisk Terapia, przycisk OK, przycisk
Historia pacjenta, a następnie wprowadź lub
utwórz kod dostępu i naciśnij przycisk OK,
aby otworzyć ekran Historia pacjenta.

Naciśnij, aby wyświetlić obraz rany
i dokonać jego analizy.

Wyświetlanie ekranu Historia pacjenta
Historia pacjenta

+
Dodaj
notatkę

_

Zamknij

Data
18 gru 2009

Godzina
23:42:30

Zdarzenie
Dsc_0002.jpg

18 gru 2009

23:12:00

Przesłany obraz

18 gru 2009

07:41:20

Obszar = 115.64 cm2

18 gru 2009

07:20:00

ID = P242311.phi

Wyświetl
historię

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij kolejno przyciski Terapia, OK,
Historia pacjenta, a następnie wprowadź
lub utwórz kod dostępu i naciśnij przycisk
OK, a następnie przycisk Wyświetl historię,
aby otworzyć ekran Historia pacjenta.
Na ekranie Historia pacjenta wyświetlane
są krótkie notatki (maks. 30 znaków)
dodawane przez klinicystę i/lub personel
medyczny. W przypadku nowego
pacjenta ekran ten jest pusty.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Ekran Dodawanie notatki do historii
Dodawanie notatki do historii

Zamknij

(Do naciskania klawiszy użyj rysika)
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Dodaj
notkę

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
kolejno przyciski Terapia, OK, Historia pacjenta,
a następnie wprowadź lub utwórz kod dostępu. Naciśnij przycisk OK, przycisk Wyświetl
historię, a następnie przycisk Dodaj notatkę na
ekranie Historia pacjenta, aby otworzyć ekran
Dodawanie notatki do historii.

Wprowadź tekst notatki (maks. 30 znaków) za pomocą
klawiatury ekranowej.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Wprowadzana notatka zostanie
wyświetlona w polu nad klawiaturą.
Dodaj
notkę

Naciśnij, aby zarejestrować nową notatkę
i powrócić do ekranu Historia pacjenta.
Naciśnij ten przycisk, aby wprowadzić spację.

<Zamknij

Naciśnij ten przycisk, aby cofnąć/usunąć.
Naciśnij, aby powrócić do ekranu
Historia pacjenta.

Ekran Usuwanie historii
Usuń
historię

Usuwanie historii
Uwaga!
Aby usunąć historię bieżącego pacjenta, naciśnij
„Usuń”. Usuniętych danych nie można przywrócić.
Naciśnij „Anuluj”, aby przerwać usuwanie historii.
Anuluj

Usuniętej historii nie można odzyskać.

Usuń

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
kolejno przyciski Terapia, OK, Historia pacjenta,
a następnie wprowadź lub utwórz kod dostępu i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Usuń
historię, aby otworzyć ekran Usuwanie historii.

Usuń

Anuluj

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy
przycisk Usuń, aby usunąć zapisy danych
historii pacjenta. Po usunięciu zapisów
danych historii pacjenta nastąpi powrót do
ekranu Terapia.
Naciśnij, aby powrócić do ekranu Historia
pacjenta bez usuwania historii pacjenta.
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Wszystkie informacje zostaną automatycznie usunięte po
zwróceniu urządzenia firmie KCI.
Ekran Eksport historii pacjenta
Eksport historii pacjenta

Eksport historii pacjenta

Zamknij

Zamknij

Eksport na
kartę pam.
Eksport do
pam. USB

Eksport do
pam. USB

Eksport
w podczerw.

Eksport na
kartę pam.

Dane są eksportowane z przydzieloną nazwą pliku.

Dane są eksportowane z przydzieloną nazwą pliku.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Urządzenie wyposażone
w port podczerwieni

Urządzenie bez
portu podczerwieni
Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
kolejno przyciski Terapia, OK, Historia pacjenta,
a następnie wprowadź lub utwórz kod
dostępu i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk
Eksportuj historię, aby otworzyć ekran Eksport
historii pacjenta.

Eksportuj
historię

Eksportowana historia pacjenta obejmuje foldery
zawierające historię terapii, historię pacjenta oraz
wszystkie obrazy ran bieżącego pacjenta.
Pliki obrazów są eksportowane
z nazwami plików utworzonymi w procesie
obrazowania.
Pliki można eksportować na kartę
pamięci, do urządzenia USB lub
w podczerwieni (jeśli urządzenie jest
wyposażone w odpowiednie elementy).
Eksport na
kartę pam.

Przycisk ten otwiera ekran Przesyłanie na
kartę pamięci.

Eksport do
pam. USB

Przycisk ten otwiera ekran Przesyłanie do
pamięci USB.

Eksport
w podczerw.

Przycisk ten otwiera ekran Przesyłanie
w podczerwieni.

Port danych USB
Port przesyłu danych w podczerwieni (jeśli należy do
wyposażenia)
Gniazdo karty pamięci
Porty przesyłu danych są przeznaczone
wyłącznie do użytku przez klinicystę.
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Ekran Przesyłanie na kartę pamięci
Gniazdo karty pamięci jest przeznaczone
wyłącznie do użytku przez klinicystę
posiadającego odpowiednie uprawnienia.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci
w urządzeniu terapeutycznym INFOV.A.C.™.
O prawidłowym włożeniu karty pamięci świadczy
charakterystyczny dźwięk.
Przesyłanie na kartę pamięci

Eksport na
kartę pam.

Włóż kartę pamięci do jej gniazda znajdującego się
z przodu urządzenia terapeutycznego InfoV.A.C.®
i naciśnij przycisk „Dalej”.

Anuluj

Dalej

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Dalej

2. Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij kolejno przyciski Terapia,
OK, Historia pacjenta, a następnie
wprowadź lub utwórz kod dostępu
i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk
Eksportuj historię i przycisk Eksport
na kartę pamięci, aby otworzyć ekran
Przesyłanie na kartę pamięci.
3. Naciśnij przycisk Dalej,
aby kontynuować.

Pasek postępu na ekranie wskazuje stan przesyłania.
OK

4. Po zakończeniu przesyłania naciśnij
przycisk OK, aby kontynuować.

Jeśli po włożeniu karty pamięci do gniazda wyświetlany jest
ekran Błąd pobrania na kartę pamięci, plików nie można przesłać.
Możliwe przyczyny wystąpienia powyższego błędu:
•

karta została włożona nieprawidłowo,

•

format karty jest nieprawidłowy,

•

brak obrazów w systemie.
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Ekran Przesyłanie do pamięci USB
Port USB jest przeznaczony wyłącznie do
użytku przez klinicystę posiadającego
odpowiednie uprawnienia. Urządzenia
USB należy podłączać bezpośrednio do
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Można podłączać tylko niezasilane
urządzenia pamięci masowej USB.
Nie należy podłączać zasilanych z sieci lub
akumulatorowo dysków, komputerów,
sprzętu komputerowego ani innych
urządzeń czy przedłużaczy USB.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Przesyłanie do pamięci USB
Podłącz pamięć USB do portu USB znajdującego się

Eksport do
pam. USB

z przodu urządzenia terapeutycznego InfoV.A.C.®
i naciśnij przycisk „Dalej”.
Uwaga: Do portu USB można podłączać tylko nośniki pamięci
zatwierdzone przez KCI.

Anuluj

Dalej

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Dalej

2. Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij kolejno przyciski Terapia,
OK, Historia pacjenta, a następnie
wprowadź lub utwórz kod dostępu
i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk
Eksportuj historię i Eksport do pam.
USB, aby otworzyć ekran Przesyłanie
do pamięci USB.
3. Naciśnij przycisk Dalej,
aby kontynuować.

Pasek postępu na ekranie wskazuje stan przesyłania.
OK

4. Po zakończeniu przesyłania naciśnij
przycisk OK, aby kontynuować.

Jeśli po podłączeniu urządzenia USB do portu USB
wyświetlany jest ekran Błąd przesyłania do USB, plików nie
można przesłać.
Możliwe przyczyny wystąpienia powyższego błędu:
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•

urządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone,

•

podłączono urządzenie niewłaściwego typu.

Ekran Przesyłanie w podczerwieni
Port przesyłu danych w podczerwieni (IR)
jest przeznaczony wyłącznie do użytku
przez klinicystę posiadającego odpowiednie
uprawnienia.

Przesyłanie w podczerwieni
Otwórz osłonę portu danych urz. terap. InfoV.A.C.®,
umieść urz. obsł. przesył d. w podcz.
przed okienkiem podcz. i naciśnij przycisk „Dalej”.

Anuluj

Niektóre urządzenia mogą nie być
wyposażone w ten port. Informacje na temat
alternatywnych metod przesyłania danych
zawiera część Ekran Eksport historii pacjenta.

Dalej

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Eksport
w podczerw.

1.

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij kolejno przyciski Terapia,
OK, Historia pacjenta, a następnie
wprowadź lub utwórz kod dostępu
i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk
Eksportuj historię, a następnie przycisk
Eksport w podczerw., aby otworzyć
ekran Przesyłanie w podczerwieni.

2. Otwórz osłonę portu danych i umieść urządzenie do
przesyłu danych w podczerwieni z przodu urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™.
3. Skieruj port przesyłu danych w podczerwieni (IR)
urządzenia odbiorczego w stronę portu IR urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Dalej

4. Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
podejmie próbę nawiązania połączenia
z urządzeniem odbiorczym. Po nawiązaniu
połączenia rozpocznie się przesył danych.

Pasek postępu na ekranie wskazuje stan przesyłania.
OK

5. Po zakończeniu przesyłania naciśnij
przycisk OK, aby kontynuować.

Wyświetlenie się ekranu Błąd przesyłania w podczerwieni oznacza,
że urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ nie wykrywa
urządzenia IR lub że wykryte urządzenie jest niezgodne.
Przesłanie plików nie jest wówczas możliwe.
Możliwe przyczyny wystąpienia powyższego błędu:
•

urządzenie odbiorcze nie jest ustawione w jednej linii z portem przesyłu
danych w podczerwieni urządzenia INFOV.A.C.™,

•

port podczerwieni urządzenia odbiorczego nie jest aktywny lub nie ma
ustawionego trybu odbioru,

•

soczewka urządzenia do przesyłu danych w podczerwieni jest uszkodzona
lub zasłonięta.
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Ekran Wykres
Wykres

Mierzony obszar na obrazie:

Zamknij

Wyświetl
wykres

Obszar (cm2)

218.0
163.5
109.0
54.5
0.0

10
gru 2009

30
gru 2009

Czas (dni)

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij kolejno przyciski Terapia, OK,
Historia pacjenta, a następnie wprowadź
lub utwórz kod dostępu i naciśnij przycisk
OK. Naciśnij przycisk Wyświetl wykres,
aby otworzyć ekran Wykres.

Wykres przedstawia obszar obrazu w funkcji czasu.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Wykresu nie można utworzyć w przypadku
usunięcia pliku historii pacjenta.
Wykresu nie można utworzyć, jeśli pomiary
obszaru obrazu nie zostały wcześniej
zapisane w dzienniku historii pacjenta.
Do utworzenia wykresu potrzebne są
co najmniej dwa pomiary z różnych dni
(obszar obrazu w funkcji czasu).

Ekran Wybór progu alarmu nieszcz.
Wybór progu alarmu nieszcz.

Wys.

Przed zmianą tego ustawienia należy
skonsultować się z lekarzem zlecającym
terapię.

Anuluj

+
_

Regulacja
alarmu

Ustawieniem domyślnym

OK
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

+

_

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
kolejno przyciski Terapia, OK, Historia pacjenta,
a następnie wprowadź lub utwórz kod
dostępu i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk
Regulacja alarmu, aby otworzyć ekran
Wybór progu alarmu nieszcz.
Za pomocą przycisków + i - wybierz
wymagany poziom regulacji alarmu.
Próg alarmu nieszczelności w urządzeniu
jest domyślnie ustawiony na „Wys.”
(2 litry na minutę). W razie potrzeby na
ekranie tym można go zmienić na „Nisk.”
(1 litr na minutę).

OK
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Naciśnij, aby potwierdzić ustawienie
nowego progu.

Analiza obrazu rany
Funkcja obrazowania ran ułatwia rejestrowanie postępu leczenia.
Funkcje pomiaru powierzchni obszaru i objętości na
obrazach ran nie cechują się wysoką dokładnością i nie są
przeznaczone do stosowania w rozpoznaniu i leczeniu ran.
Akcesoria niezbędne do korzystania z funkcji obrazowania ran:
•

Cyfrowy aparat fotograficzny korzystający z karty SD/MMC. Maksymalna
pojemność karty SD/MMC używanej do przesyłu obrazów do urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™ wynosi 2 GB. Urządzenie nie zezwala na
przesyłanie obrazów z karty SD/MMC o pojemności przekraczającej 2 GB.
Należy sprawdzić pojemność karty SD/MMC przed przesłaniem obrazów
do urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Maksymalna rozdzielczość obrazu akceptowana przez urządzenie
terapeutyczne INFOV.A.C.™ wynosi 2,2 megapiksela. Przy korzystaniu
z aparatu o wyższej rozdzielczości należy dostosować w nim ustawienia
rozdzielczości obrazu do maksymalnie 2,2 megapiksela. Dalsze instrukcje
można znaleźć w podręczniku użytkownika aparatu.

•

Karta SD/MMC.

•

Die LineZnajduje
Does Not Print
Referencyjny kwadrat kalibracyjny.
się on na linijce umieszczonej
Pink line indicates removable adhesive label.
w opakowaniu opatrunku
V.A.C.®. Kwadrat referencyjny jest wymagany do
obliczania wymiarów ran przez urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™.

Kwadrat
kalibracyjny
L

•

W

D

L

W

D

Rysik. znajdujący się pod osłoną portu danych (patrz część Identyfikacja
elementów składowych urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™).
Służy on do wykonywania obrysów.

W celu zapewnienia optymalnego działania funkcji obrazów rany zaleca się
spełnienie następujących wymagań:
•

Sterylny, referencyjny kwadrat kalibracyjny powinien być umieszczony
w tym samym miejscu rany przy wykonywaniu każdego zdjęcia.

•

Wszystkie zdjęcia należy wykonywać, trzymając aparat bezpośrednio nad raną.

•

Rana i referencyjny kwadrat kalibracyjny powinny wypełniać jak największy
obszar obrazu.

•

Zdjęcie należy wykonywać w warunkach dobrego oświetlenia.

•

Zdjęcia należy przesyłać bezpośrednio z aparatu, a nie na kartę z komputera.
Korzystanie z aparatu z funkcją oznaczania daty i godziny
ułatwi rozpoznawanie obrazów.
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Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów:
• Pojemność nośnika obrazów: Przed przesłaniem obrazów do
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ na nośniku danych powinna być
zapisana jak najmniejsza liczba zdjęć. Przed zapisaniem nowych zdjęć rany
na nośniku zaleca się przeniesienie istniejących zdjęć z nośnika (karta SD/
MMC lub karta pamięci USB) do komputera. Przy zbyt dużej liczbie zdjęć
istnieje ryzyko wystąpienia błędu „DSP Not Initialized” (Nie uruchomiono
przetwarzania sygnału cyfrowego) i zawieszenia się urządzenia,
co uniemożliwi przesłanie obrazów.
• Błąd „DSP Not Initialized” (Nie uruchomiono przetwarzania
sygnału cyfrowego): Wskazuje na problem z przesyłaniem obrazów
i uniemożliwia przesył obrazów z urządzenia do urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™. W razie wystąpienia takiego błędu należy wrócić do
poprzedniego ekranu i zresetować urządzenie przez jego wyłączenie
i ponowne włączenie. Jeśli nie można powrócić do poprzedniego ekranu,
należy zresetować urządzenie przez jego wyłączenie i ponowne włączenie.
Następnie można przejść do ekranu przesyłania obrazów w sposób opisany
w niniejszej dokumentacji (patrz część Ekran Obrazowanie).
• Ekran zawiesza się podczas przesyłania obrazów: Oznacza to
problem z przesyłaniem obrazów do urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™. W razie wystąpienia takiego błędu należy zresetować
urządzenie przez jego wyłączenie i ponowne włączenie. Następnie można
przejść do ekranu przesyłania obrazów w sposób opisany w niniejszej
dokumentacji (patrz część Ekran Obrazowanie).
• Usuwanie obrazów z urządzenia: Obrazów cyfrowych nie można
usuwać pojedynczo z urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™. Jeśli po
zapełnieniu pamięci wewnętrznej nadal zachodzi potrzeba przesłania
kolejnych obrazów, należy wyczyścić historię pacjenta przez usunięcie zapisu
danych i utworzenie nowej historii pacjenta. Przed usunięciem zaleca się
wyeksportowanie zapisu danych historii pacjenta celem zachowania całej
historii i wszystkich obrazów. Instrukcje dotyczące wyświetlania, usuwania,
eksportowania i tworzenia zapisu danych historii pacjenta można znaleźć
w części Ekrany historii pacjenta niniejszego podręcznika.
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Ekran Obrazowanie
Obrazowanie

Zamknij

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij kolejno przyciski Terapia, OK,
Historia pacjenta, a następnie wprowadź
lub utwórz kod dostępu i naciśnij przycisk
OK. Naciśnij przycisk Obrazowanie,
aby otworzyć ekran Obrazowanie.

Obrazowanie

Wybierz urządzenie, z którego mają być
wyświetlane obrazy.
Pamięć
VAC

Pamięć
USB

Karta pamięci

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Karta pamięci

Naciśnij, aby wybrać i wyświetlić obraz
z karty SD/MMC.

Pamięć
USB

Naciśnij, aby wybrać i wyświetlić obraz
z urządzenia USB.

Pamięć
VAC

Naciśnij, aby wybrać i wyświetlić obraz
z pamięci wewnętrznej urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Odczyt obrazów z pamięci wewnętrznej
lub karty pamięci odbywa się z niewielkim
opóźnieniem. W trakcie tego procesu
obrzeże odpowiedniego przycisku będzie
podświetlone na zielono.

Gdy urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ będzie gotowe do wyświetlania
obrazów, wyświetlony zostanie ekran Wybór pliku.
Jeśli dla nowego zapisu danych pacjenta wybrana zostanie
pamięć urządzenia INFOV.A.C.™, żadne obrazy nie będą
dostępne i miniatura obrazu będzie zaczerniona.

39

Ekran Wybór pliku
Wybór pliku

9 z 10

+

Zamknij

Przy prawym górnym rogu ekranu Wybór pliku widoczna
jest liczba plików dostępnych do wyświetlenia i numer
aktualnie wyświetlanego pliku (np. 9 z 10).

Wybierz

_
filename.jpg
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

+

_

Wybierz

Za pomocą przycisków + i - wybierz
następny lub poprzedni obraz.
Naciśnij przycisk Wybierz po wyświetleniu
żądanego obrazu.
Obrazy otwierane z karty pamięci lub
urządzenia USB są automatycznie
pobierane do pamięci wewnętrznej
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Naciśnij, aby rozpocząć procedurę
obrysowywania obszaru rany.
Naciśnij, aby obliczyć powierzchnię obszaru
rany wewnątrz podświetlonego obrysu.
Naciśnij, aby rozpocząć procedurę
obliczania objętości rany.
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Kalibracja referencyjna obrazu
Zam.

Na obrazie należy wykonać obrys kwadratu referencyjnego
w celu wyskalowania pomiarów powierzchni i objętości.
U dołu każdego ekranu wyświetlane
są instrukcje ekranowe prowadzące
użytkownika przez wszystkie czynności
procedury.
Do wykreślania kwadratu referencyjnego
należy używać wyłącznie rysika
dostarczonego wraz z urządzeniem.

Naciśnij podświetlony przycisk, aby
obrysować kwadrat kalibracyjny

Naciśnij, aby rozpocząć proces kalibracji
referencyjnej.
Dotknij każdego rogu kwadratu referencyjnego. Po dotknięciu ostatniego
rogu kwadratu referencyjnego jego punkty narożne zostaną połączone
podświetloną linią.
1.

2.

3.

4.

Istotne jest dotykanie rogów kwadratu albo zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, albo przeciwnie do niego.
Nieprawidłowa kolejność doprowadzi do błędu kalibracji.
Jeśli jest to wymagane, naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć
proces kalibracji referencyjnej.

Obrysowywanie obszaru rany
Kolejnym etapem jest obrysowanie obszaru rany. Naciśnij przycisk pokazany po
lewej stronie, aby rozpocząć procedurę obrysowywania obszaru rany. Zostanie
wyświetlony ekran Wybór obszaru na obrazie.
Wybór obszaru na obrazie

Zamknij

Obszar na
obr. 1

Wybierz na obrazie obszar, który ma być obrysowany.

Obszar na
obr. 1
Obszar na
obr. 2

Naciśnij przycisk Obszar na obr. 1,
aby wykreślić ogólny zarys obszaru rany.
Wszystkie obrysy i wyniki dla obszaru na
obrazie 1 zostaną wyświetlone na żółto.
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
zapisuje w dzienniku pacjenta tylko
powierzchnię i głębokość obszaru na
obrazie 1. Informacje te zawarte w dzienniku
pacjenta posłużą do utworzenia wykresu.

Obszar na
obr. 3

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Obszar na
obr. 2

Naciśnij przycisk Obszar na obr. 2,
aby obrysować kolejny obszar wewnątrz obrazu
rany. Wszystkie obrysy i wyniki dla obszaru na
obrazie 2 zostaną wyświetlone na niebiesko.
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Obszar na
obr. 3

Naciśnij przycisk Obszar na obr. 3, aby obrysować dodatkowy obszar. Wszystkie
obrysy i wyniki dla obszaru na obrazie 3 zostaną wyświetlone na różowo.

Po wybraniu danego obszaru na obrazie zostanie on
wyświetlony na pełnym ekranie.
Obrysuj wymagany obszar rysikiem.
•

W punkcie początkowym wyświetlony zostanie żółty kwadrat. Obrys będzie
gotowy, gdy koniec żółtej linii zetknie się z punktem początkowym.

Aby skorygować błąd w obrysie, należy dotknąć rysikiem
żółtego kwadracika w punkcie początkowym. Spowoduje
to powrót do poprzedniego ekranu, na którym można
ponownie obrysować obszar.
Po zakończeniu wykonywania obrysu obszaru rany
przyciski wyświetlą się ponownie.
W razie potrzeby ponownie naciśnij przycisk Obszar rany w obrysie,
aby obrysować dodatkowe obszary.

Obliczanie powierzchni obszaru rany
Obszar = 24.67 cm2

Zam.

Naciśnij przycisk przedstawiony po lewej
stronie, aby obliczyć powierzchnię obszaru
rany wewnątrz podświetlonego obrysu.
Wyniki zostaną wyświetlone w kolorze obrysu
mierzonego obszaru.

Naciśnij podświetlony przycisk,
aby obliczyć obrysowane obszary.
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Obliczanie objętości rany
Ekran Wybór obszaru na obrazie do oblicz. głębokości
Objętość rany można obliczyć na podstawie wcześniej
Wybór obszaru na obrazie
Zamknij
obrysowanego obszaru i zmierzonej głębokości.
do oblicz. głębokości
Wybierz obszar na obrazie, dla którego ma być obliczona objętość.

Obszar na
obr. 1
Obszar na
obr. 2

Naciśnij przycisk pokazany po lewej stronie,
aby rozpocząć procedurę obliczania objętości
rany. Zostanie wyświetlony ekran Wybór
obszaru na obrazie do oblicz. głębokości.

Obszar na
obr. 3

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Obszar na
obr. 1

Naciśnij, aby wprowadzić głębokość
obszaru na obrazie 1.
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
zapisuje w dzienniku pacjenta tylko
powierzchnię i głębokość obszaru
na obrazie 1. Informacje te zawarte
w dzienniku pacjenta posłużą do
utworzenia wykresu.

Obszar na
obr. 2

Naciśnij, aby wprowadzić głębokość obszaru na obrazie 2.

Obszar na
obr. 3

Naciśnij, aby wprowadzić głębokość obszaru na obrazie 3.

Wprow. głębokości obszaru na obrazie

1.23456
cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Del

.

0

Zamknij

Wprowadź głębokość obszaru za pomocą
klawiatury ekranowej.
OK

Po zakończeniu wprowadzania głębokości
obszaru naciśnij przycisk OK.

OK

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Obszar = 24.67 cm2 Objętość = 87.37 cm3

Zam.

Powierzchnia i głębokość obszaru obrazu zostaną
wyświetlone po lewej stronie ekranu.
Zam.

Naciśnij przycisk Zamknij, aby powrócić
do ekranu Historia pacjenta.
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Narzędzia klinicysty
Narzędzia

Narzędzia

Zamknij

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Narzędzia, aby otworzyć
ekran Narzędzia.

Jasność

Ekran Narzędzia pozwala klinicyście wykonywać
następujące czynności:

Ustaw.
regionalne

Godz./data

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

•

ustawianie aktualnej godziny i daty kalendarzowej,

•

dostosowywanie ustawień regionalnych,

•

regulacja jasności ekranu dotykowego interfejsu
użytkownika. Zielona, dolna część przycisku wskazuje
poziom jasności:
Jasność

Nisk.

Jasność

Śred.

Jasność

Wys.
Ustawieniem domyślnym jest wartość Śred.

Zamknij

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego
trybu klinicysty.

Zmiana godziny i daty
Ustaw. godziny/daty

Zamknij

Rok

Miesiąc

Dzień

Godz.(24)

Min

2009

gru

18

22

12

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Godz./data

++

--

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Zamknij
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Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Narzędzia, a następnie
przycisk Godz./data, aby otworzyć ekran
Ustaw. godziny/daty.
Za pomocą tych przycisków ustaw aktualną
godzinę według czasu lokalnego i datę
kalendarzową. Przytrzymanie tych przycisków
spowoduje szybkie przewijanie dostępnych
wartości.
Naciśnij, aby powrócić do ekranu Narzędzia.

Zmiana jednostek ciśnienia i formatu daty
Ustaw. regionalne
DD MMM RRRR

Format
daty

Zamknij
cm

mmHg

Jednostki

Jednostki
ciśnienia

1234.5

Format
liczb

Język

Ustaw.
regionalne

Jednostki
ciśnienia

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Na ekranie głównym trybu klinicysty
naciśnij przycisk Narzędzia, a następnie
przycisk Ustaw. regionalne, aby otworzyć
ten ekran.
Naciśnij, aby zmienić jednostkę miary
z mmHg (milimetry słupa rtęci) na kPa
(kilopaskale) lub odwrotnie.
Urządzenie terapeutyczne
INFOV.A.C.™ może wyświetlać dwie
jednostki miary, przy czym mmHg
(milimetry słupa rtęci) to jednostka
domyślna. Aby przełączyć z mmHg
na kPa (kilopaskale), naciśnij przycisk
Jednostki ciśnienia.

Format
liczb

Jednostki

Język

Format
daty

Naciśnij, aby zmienić sposób wyświetlania
liczb dziesiętnych.
Naciśnij, aby wybrać cm (centymetry)
lub in (cale).
Naciśnij, aby zmienić język ekranowego
interfejsu użytkownika.
Naciśnij, aby zmienić format daty
z DD MMM RRRR (dzień, miesiąc, rok)
na MMM DD RRRR (miesiąc, dzień, rok)
lub odwrotnie.
Ustawieniami domyślnymi są: mmHg,
DD MMM RRRR i język angielski (English).

Zamknij

Naciśnij przycisk Zamknij, aby powrócić do
ekranu Narzędzia.
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Ostrzeżenia i alarmy
UWAGA: Ważne informacje dotyczące ostrzeżeń i alarmów
Ostrzeżenia/alarmy o niskim priorytecie są wyświetlane na ekranie
dotykowym, gdy urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ wykryje stan
wymagający uwagi pacjenta lub pracownika służby zdrowia.
Ostrzeżeniom towarzyszy pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Alarmy o średnim priorytecie są wyświetlane na ekranie dotykowym
interfejsu użytkownika, gdy urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ wykryje
stan wymagający natychmiastowej uwagi pacjenta lub pracownika
służby zdrowia w celu zapewnienia dostarczania zaleconej terapii.
Alarmom towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować,
należy skontaktować się z firmą KCI.
Pauza
sygn. dźw.

Naciśnięcie przycisku Pauza sygn. dźw. powoduje wyciszenie sygnału
dźwiękowego na dwie minuty.
Naciśnięcie przycisku pomocy powoduje wyświetlenie dodatkowych
informacji na temat ostrzeżenia lub alarmu.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
Dotyczy to wszystkich stanów alarmowych skutkujących
przerwaniem terapii.
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Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
Ostrzeżenie o niskim priorytecie — wyświetlenie tego ekranu ostrzeżenia wskazuje, że zasilanie
akumulatorowe wystarczy na około dwie godziny pracy urządzenia. Ostrzeżeniu temu towarzyszy
pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Ostrz. o niskim
naład. akum.
Niski poziom naładowania akumulatora;
wymagane ładowanie.
Pauza
sygn. dźw.

Resetuj

Dźwięk alarmu można wyciszyć przy
rozwiązywaniu problemów przez
naciśnięcie przycisku Pauza sygn. dźw.
Aby usunąć przyczynę ostrzeżenia:

1. Podłącz urządzenie terapeutyczne do gniazda
sieciowego przy użyciu zasilacza systemu INFOV.A.C.™
w celu naładowania akumulatora. Pomarańczowa
kontrolka nad gniazdem zasilania sygnalizuje
ładowanie się akumulatora. Więcej informacji na ten
temat zawiera część Ładowanie akumulatora.

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ
125 mmHg

Resetuj

2. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie,
aby powrócić do ekranu głównego.
Terapia V.A.C.® będzie kontynuowana.

Alarm krytycznego stanu akumulatora
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu wskazuje, że zasilanie akumulatorowe wystarczy na
około 30 minut pracy urządzenia. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Krytyczny stan akum.
Krytyczny poziom naładowania akumulatora;
wymagane natychm. ładowanie.
Pauza
sygn. dźw.
Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Resetuj

Dźwięk alarmu można wyciszyć przy
rozwiązywaniu problemów przez
naciśnięcie przycisku Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
1. Podłącz urządzenie terapeutyczne do gniazda
sieciowego przy użyciu zasilacza systemu INFOV.A.C.™
w celu naładowania akumulatora. Pomarańczowa
kontrolka nad gniazdem zasilania sygnalizuje
ładowanie się akumulatora. Więcej informacji na ten
temat zawiera część Ładowanie akumulatora.
Resetuj

Wł./Wył.

2. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie,
aby powrócić do ekranu głównego.
3. Sprawdź, czy terapia jest włączona,
o czym świadczy świecenie się na zielono
dolnej części przycisku Wł./Wył. Jeśli
terapia jest wyłączona, naciśnij przycisk
Wł./Wył., aby ponownie ją rozpocząć.

Terapia V.A.C.® będzie kontynuowana, jeśli jednak
przyczyna tego alarmu nie zostanie usunięta w ciągu
minuty, nastąpi przerwanie terapii.
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Alarm dotyczący zapełnienia zbiornika i przerwania terapii
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, gdy zbiornik jest zapełniony
i konieczna jest jego wymiana. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Zbiornik pełny
Przerwanie terapii
Naciśnij przycisk zwalniania i wymień zbiornik.
OSTRZEŻENIE: Zmień opatrunek V.A.C.® na inny,
jeśli sys. terap. został wyłączony na dłużej
niż 2 godziny.
Pauza
sygn. dźw.

Resetuj

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć
na dwie minuty przy rozwiązywaniu
problemów przez naciśnięcie przycisku
Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
1. Sprawdź, czy zbiornik jest zapełniony, porównując
poziom płynu z oznaczeniami podziałki na zbiorniku
(patrz poniżej).
Resetuj

Resetuj

2. Jeśli zbiornik nie jest zapełniony,
naciśnij przycisk Resetuj.
3. Jeśli zbiornik jest zapełniony, wymień
go i naciśnij przycisk Resetuj,
aby powrócić do ekranu głównego.
Więcej informacji na ten temat zawiera
część Wymiana zbiorników niniejszego
podręcznika.

Wł./Wył.

4. Ponownie rozpocznij terapię, naciskając
przycisk Wł./Wył. na ekranie głównym.

Znaki
z oznaczeniami
objętości

Zbiornik o pojemności 500 ml

Zbiornik o pojemności 1000 ml

OSTRZEŻENIE: W przypadku wyłączenia terapii na ponad
dwie godziny należy zmienić opatrunek V.A.C.® na inny
zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Alarm dotyczący niezainstalowanego zbiornika
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, gdy zbiornik nie został do końca
wprowadzony i/lub nie jest poprawnie zamocowany. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się
sygnał dźwiękowy.

Zbiornik
niezainstalowany

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć na
dwie minuty przy rozwiązywaniu problemów
przez naciśnięcie przycisku Pauza sygn. dźw.

Pauza
sygn. dźw.

Sprawdź, czy włożono zbiornik.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
Pauza
sygn. dźw.

1. Odblokuj zbiornik przez naciśnięcie
przycisku zwolnienia zbiornika.

Resetuj

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

2. Obejrzyj zbiornik i urządzenie terapeutyczne
INFOV.A.C.™, aby upewnić się, że żadne ciała obce ani
zanieczyszczenia nie znajdują się na powierzchniach
przylegania zbiornika i urządzenia terapeutycznego.
3. Sprawdź, czy obie uszczelki znajdują się na swoim
miejscu. Jeśli uszczelki są uszkodzone lub brakuje
uszczelek, należy skontaktować się z firmą KCI.
Uszczelki

4. Ponownie podłącz zbiornik do urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™, upewniwszy się,
że został prawidłowo zamocowany i zatrzaśnięty.
O prawidłowym zainstalowaniu zbiornika świadczy
charakterystyczny dźwięk.
Resetuj

5. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie,
aby powrócić do ekranu głównego.

Wł./Wył.

6. Ponownie rozpocznij terapię,
naciskając przycisk Wł./Wył.

7. Jeśli alarm będzie się powtarzał, powtórz czynności
od 1 do 6, używając nowego zbiornika.
Jeśli przyczyny alarmu nie można
wyeliminować, należy skontaktować się
z firmą KCI.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania
lub wyłączenia terapii na ponad dwie
godziny należy zmienić opatrunek V.A.C.®
na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Alarm nieszczelności
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, gdy urządzenie wykryje znaczną
nieszczelność prowadzącą do utraty podciśnienia. Jeśli przyczyna tego alarmu nie zostanie
usunięta w ciągu trzech minut, terapia zostanie przerwana. Alarmowi temu towarzyszy
pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Alarm nieszczelności
Naciśnij „?” lub Seal Check™, aby uzyskać
więcej informacji
Seal CheckTM

Pauza
sygn. dźw.

Resetuj

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć na
dwie minuty przy rozwiązywaniu problemów
przez naciśnięcie przycisku Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
1. Sprawdź, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu
zbiornika są właściwie połączone ze sobą i zablokowane.
2. Upewnij się, że zbiornik jest poprawnie zainstalowany
(patrz część Alarm dotyczący niezainstalowanego
zbiornika).
3. Naciśnij przycisk SEAL CHECK™, aby za pomocą
funkcji SEAL CHECK™ spróbować znaleźć
nieszczelności w opatrunku. Szczegółowe informacje
na temat korzystania z funkcji SEAL CHECK™ oraz
na temat eliminowania nieszczelności zawiera część
Wykrywanie nieszczelności za pomocą funkcji
SEAL CHECK™ niniejszego podręcznika.

Pacjent ma dostęp do funkcji SEAL CHECK™ tylko za
pośrednictwem ekranu Alarm nieszczelności.
4. Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia V.A.C.®
do uszczelniania opatrunku zawierają instrukcje zakładania opatrunku
dołączone do opatrunków V.A.C.®.
Resetuj

Wł./Wył.

5. Po usunięciu nieszczelności naciśnij na ekranie przycisk Resetuj,
aby powrócić do ekranu głównego.
6. Sprawdź, czy terapia jest włączona, o czym świadczy świecenie się na
zielono dolnej części przycisku Wł./Wył. Jeśli terapia jest wyłączona,
naciśnij przycisk Wł./Wył., aby ponownie ją rozpocząć.
Jeśli przyczyna tego alarmu nie zostanie usunięta w ciągu trzech
minut, wyświetlony zostanie alarm dotyczący nieszczelności
i przerwania terapii, a terapia zostanie przerwana.
Informacje na temat procedur ponownego rozpoczynania
terapii zawiera część Alarm dotyczący nieszczelności
i przerwania terapii.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia terapii
na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek V.A.C.® na
inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Alarm dotyczący nieszczelności i przerwania terapii
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, gdy wykryta nieszczelność prowadząca
do utraty podciśnienia nie została wyeliminowana, co spowodowało przerwanie terapii. Alarmowi
temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Alarm nieszczelności
Przerwanie terapii
OSTRZEŻENIE: Zmień opatrunek V.A.C.® na
inny, jeśli sys. terap. został wyłączony
na dłużej niż 2 godziny.
Pauza
sygn. dźw.
Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Resetuj

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć
na dwie minuty przy rozwiązywaniu
problemów przez naciśnięcie przycisku
Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
Resetuj

1. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie,
aby powrócić do ekranu głównego.

Wł./Wył.

2. Ponownie rozpocznij terapię,
naciskając przycisk Wł./Wył.

Jeśli nieszczelność nie została usunięta, skorzystaj
z narzędzia SEAL CHECK™ w celu rozwiązania problemu:
Wł./Wył.

Na ekranie trybu klinicysty naciśnij przycisk
Wł./Wył., aby otworzyć ekran SEAL CHECK™
na ekranie Rozpoczęcie terapii.
lub

Seal CheckTM

Na ekranie głównym trybu klinicysty naciśnij
kolejno przyciski Terapia, OK, SEAL CHECK™,
aby otworzyć ekran funkcji SEAL CHECK™.

Pacjent ma dostęp do funkcji SEAL CHECK™ tylko za
pośrednictwem ekranu Alarm nieszczelności.
Jeśli przyczyna nieszczelności nie zostanie usunięta w ciągu
trzech minut, ekran alarmu zostanie wyświetlony ponownie,
a terapia — przerwana.
Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, należy
skontaktować się z firmą KCI.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia terapii
na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek V.A.C.® na
inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Ostrzeżenie o niedrożności
Ostrzeżenie o niskim priorytecie — ten ekran pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
wykryje potencjalną niedrożność. Ostrzeżeniu temu towarzyszy pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Aby usunąć przyczynę ostrzeżenia:
Ostrz. o niedrożności

1. Upewnij się, że oba zaciski na przewodach opatrunku
i zbiornika są otwarte.

Wykryto potencjalną niedrożność.
Resetuj

2. Upewnij się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte
ani zatkane.

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

3. Jeśli ostrzeżenie o niedrożności będzie się
utrzymywać po wykonaniu czynności 1 i 2, umieść
urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości
rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli alarm zostanie
usunięty przez zmianę położenia urządzenia, można
wznowić jego użytkowanie.

Resetuj

4. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie,
aby powrócić do ekranu głównego.
Po wyświetleniu tego ostrzeżenia urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ będzie
kontynuować próby stosowania terapii.
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Alarm dotyczący niedrożności i przerwania terapii
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne
INFOV.A.C.™ wykryje występującą niedrożność. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się
sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Alarm niedrożności
Przerwanie terapii
Urządzenie może działać, ale terapia została przerwana.
OSTRZEŻENIE: Zmień opatrunek V.A.C.® na inny, jeśli
sys. terap. został wyłączony na dłużej niż 2 godziny.
Pauza
sygn. dźw.

Resetuj

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć na
dwie minuty przy rozwiązywaniu problemów
przez naciśnięcie przycisku Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
1. Upewnij się, że oba zaciski na przewodach opatrunku
i zbiornika są otwarte.

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

2. Upewnij się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte
ani zatkane.
3. Jeśli alarm dotyczący niedrożności i przerwania terapii
będzie się utrzymywać po wykonaniu czynności 1 i 2,
umieść urządzenie terapeutyczne i przewody na
wysokości rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli alarm
zostanie usunięty przez zmianę położenia urządzenia,
można wznowić jego użytkowanie.
Resetuj

4. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie, aby powrócić do
ekranu głównego.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie terapeutyczne pozostaje włączone,
chociaż wartość podciśnienia zastosowanego na ranę jest
niższa od wartości terapeutycznej.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować,
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu
Ostrzeżenie o niskim priorytecie — ten ekran ostrzeżenia pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne
INFOV.A.C.™ nie osiągnie wymaganego, ustawionego ciśnienia terapii. Ostrzeżeniu temu towarzyszy
pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Aby usunąć przyczynę ostrzeżenia:
Ostrz. o niskim ciśnieniu
Zmierzone ciśnienie terapii rany jest
niższe niż ciśnienie ustawione.
Resetuj

1. Upewnij się, że oba zaciski na przewodach opatrunku
i zbiornika są otwarte.
2. Upewnij się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte
ani zatkane.

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

3. Jeśli ostrzeżenie o niskim ciśnieniu będzie się
utrzymywać po wykonaniu czynności 1 i 2, umieść
urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości
rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli alarm zostanie
usunięty przez zmianę położenia urządzenia,
można wznowić jego użytkowanie.
4. Naciśnij przycisk Resetuj, aby powrócić do
ekranu głównego.
Terapia V.A.C.® będzie kontynuowana, ale przy niższym
ciśnieniu od wybranego.
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Alarm dotyczący niskiego ciśnienia i przerwania terapii
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, jeśli urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
nie osiągnie wymaganego, ustawionego ciśnienia terapii, a wartość podciśnienia zastosowanego do rany
jest niższa od wartości terapeutycznej. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Alarm niskiego ciśnienia
Przerwanie terapii
OSTRZEŻENIE: Urządzenie może działać, ale terapia
została przerwana. Naciśnij „?”, aby uzyskać
więcej informacji.
Pauza
sygn. dźw.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Resetuj

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć
na dwie minuty przy rozwiązywaniu
problemów przez naciśnięcie przycisku
Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
1. Upewnij się, że oba zaciski na przewodach opatrunku
i zbiornika są otwarte.
2. Upewnij się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte
ani zatkane.
3. Jeśli alarm dotyczący niskiego ciśnienia i przerwania
terapii będzie się utrzymywać po wykonaniu czynności
1 i 2, pomocne może się okazać umieszczenie urządzenia
terapeutycznego i przewodów na wysokości rany lub
poniżej jej poziomu. Jeśli alarm zostanie usunięty przez
obniżenie urządzenia, można wznowić jego użytkowanie.
Resetuj

4. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie,
aby powrócić do ekranu głównego.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie terapeutyczne pozostanie
włączone, chociaż wartość podciśnienia zastosowanego do
rany może być niższa od ustawionego ciśnienia, potencjalnie
obniżając skuteczność terapii.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować,
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Alarm braku aktywności systemu terapeutycznego
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne wykryje,
że terapia V.A.C.® została przerwana na piętnaście minut (przy włączonym zasilaniu urządzenia) i ekran
dotykowy nie był użytkowany. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Sys. terap. nieaktywny
Naciśnij Resetuj i ponownie uruchom sys. terap.
Pauza
sygn. dźw.

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć
na dwie minuty przy rozwiązywaniu
problemów przez naciśnięcie przycisku
Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

Resetuj

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Resetuj

1. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie,
aby powrócić do ekranu głównego.

Wł./Wył.

2. Ponownie rozpocznij terapię,
naciskając przycisk Wł./Wył.
3. Jeśli kontynuowanie terapii V.A.C.®
nie jest wymagane, wyłącz urządzenie
terapeutyczne INFOV.A.C.™ za pomocą
przycisku włącznika zasilania
znajdującego się z przodu urządzenia.

OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.

Alarm dotyczący błędu systemu i przerwania terapii
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się w razie wystąpienia usterki
technicznej w urządzeniu terapeutycznym INFOV.A.C.™. Błędy systemu mogą należeć do kilku
różnych kategorii. W żółtej ramce alarmu wyświetlany jest numer oznaczający kod diagnostyczny
usterki technicznej. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Błąd systemu
Przerwanie terapii
Kod błędu: G - 0x00000000 C - 0X00000000
Bezzwłocznie zwróć to urz. do firmy KCI
OSTRZEŻENIE: Zmień opatrunek V.A.C.® na
inny, jeśli sys. terap. został wyłączony
na dłużej niż 2 godziny.

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć na dwie
minuty przy rozwiązywaniu problemów
przez naciśnięcie przycisku Pauza sygn. dźw.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
1. Zapisz numer błędu.

Resetuj
Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

2. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie
za pomocą przycisku włącznika zasilania
znajdującego się z przodu urządzenia.
3. Jeśli błąd będzie się utrzymywał, należy
skontaktować się z firmą KCI.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Ostrzeżenie dotyczące upłynięcia terminu licznika serwisu
Ostrzeżenie o niskim priorytecie — ten ekran ostrzeżenia pojawia się po osiągnięciu terminu
serwisowania urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™. Po upłynięciu terminu ostrzeżenie to
jest wyświetlane przy każdym włączeniu zasilania urządzenia. Gdy licznik pozostałej liczby dni
wskazuje zero, ostrzeżenie to będzie wyświetlane okresowo w trakcie terapii.
Aby usunąć przyczynę ostrzeżenia:

Upłynął termin licz. serwisu

1. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy
KCI w celu uzyskania nowego kodu licznika serwisu.

Skontaktuj się z KCI
Pozostało dni (0)
Wpisz
kod

Kontynuuj

Wpisz
kod

2. Naciśnij przycisk Wpisz kod w celu
wprowadzenia kodu uzyskanego od
firmy KCI.

Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Alarm temperatury wewnętrznej
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się po osiągnięciu przez urządzenie
terapeutyczne INFOV.A.C.™ maksymalnej temperatury wewnętrznej. Alarmowi temu towarzyszy
powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Aby usunąć przyczynę tego alarmu:
Temperatura wewnętrzna
Temperatura wewnętrzna urz. terap. przekroczyła
dozwolony próg. Przenieś urządzenie
Pauza
sygn. dźw.

Resetuj

1. Przenieś urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
w chłodniejsze miejsce.
2. Naciśnij przycisk Resetuj na ekranie, aby powrócić do
ekranu głównego.

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Pomimo wystąpienia tego alarmu terapia jest kontynuowana.
Ekran alarmu zostanie wygaszony po pięciu minutach, ale po
dotknięciu interfejsu podświetli się ponownie. Ładowanie
akumulatora zostanie wstrzymane.
Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, należy
skontaktować się z firmą KCI.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Alarm dotyczący odchyleń ciśnienia i przerwania terapii
Alarm o średnim priorytecie — ten ekran alarmu pojawia się, gdy ciśnienie zastosowane do rany wykracza
poza ograniczenia systemu. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.
Pauza
sygn. dźw.

Odchyl. ciśnienia
Przerwanie terapii
Ciśnienie terapii rany przekroczyło
progi ust. w systemie. Terapia została zatrzymana.

Dźwięk tego alarmu można wyciszyć
na dwie minuty przy rozwiązywaniu
problemów przez naciśnięcie przycisku
Pauza sygn. dźw.

Skontaktuj się z KCI
Pauza
sygn. dźw.

OSTRZEŻENIE

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

Naciśnij „?”, aby uzyskać więcej informacji
Tryb przerywany 5/2
Sys. ter. WŁ.
125 mmHg

Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie
za pomocą przycisku włącznika zasilania
znajdującego się z przodu urządzenia.
Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować,
należy skontaktować się z firmą KCI.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przerwania lub wyłączenia
terapii na ponad dwie godziny należy zmienić opatrunek
V.A.C.® na inny zgodnie z instrukcjami klinicysty.
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Czyszczenie i konserwacja
Standardowe środki ostrożności
Poniżej opisano zalecane przez firmę KCI codzienne i cotygodniowe procedury czyszczenia
urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ oraz kontroli zakażeń.
Należy zawsze stosować standardowe środki ostrożności.
Standardowe środki ostrożności mają na celu ograniczenie ryzyka przenoszenia
drobnoustrojów ze znanych i nieznanych źródeł zakażenia. Można je stosować
w odniesieniu do wszystkich pacjentów, niezależnie od rozpoznania czy
domniemanego stanu zakażenia. Należy je bezwzględnie stosować, gdy dochodzi
do kontaktu z krwią i wszelkimi płynami ustrojowymi. Dotyczy to również
wydzielin i wydalin (oprócz potu), niezależnie od tego, czy widoczna jest w nich
krew, a także uszkodzonej skóry (tj. ran otwartych) i błon śluzowych.

Usuwanie odpadów
Wszystkie elementy do jednorazowego użytku (wszystkie przewody, złącza,
zaciski, zużyty zbiornik, zużyte opatrunki itp.) należy usuwać zgodnie
z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów medycznych.
Niewłaściwe usuwanie odpadów może naruszać wymagania tych przepisów.

Czyszczenie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™
Czyszczenie i odkażanie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ polega na
przetarciu wszystkich elementów o twardej powierzchni. Przy czyszczeniu
i odkażaniu innych elektronicznych urządzeń medycznych długotrwałego użytku
o twardej powierzchni należy przestrzegać procedur obowiązujących w danej
placówce. Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ należy czyścić i odkażać:
•

w razie zanieczyszczenia przy stosowaniu u pacjenta,

•

co najmniej raz w tygodniu,

•

przed zastosowaniem u kolejnego pacjenta.
W przypadku stosowania jakichkolwiek płynów czyszczących
urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ musi być wyłączone
i odłączone od zasilania sieciowego.

Należy stosować się do następujących zaleceń firmy KCI dotyczących
czyszczenia i odkażania urządzeń terapeutycznych V.A.C.®:
•

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia oraz kontaktu z krwią i płynami ustrojowymi,
należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak medyczne rękawiczki
zabiegowe.

•

Przed odkażaniem należy usunąć z urządzenia terapeutycznego wszelkie
substancje organiczne (widoczne zanieczyszczenia lub wydzieliny ustrojowe).

•

Należy stosować środki czyszczące i odkażające klasy szpitalnej.
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•

Nie wolno zanurzać urządzenia terapeutycznego w płynach ani dopuszczać
do przedostania się płynów do jego wnętrza, aby uniknąć uszkodzenia
układów elektronicznych.

•

Nie wolno stosować roztworów na bazie alkoholu na brzegach ekranu
dotykowego ani w pobliżu uszczelek i przycisków, ponieważ roztwory tego
typu łatwo wnikają do wnętrza urządzeń i mogą powodować wadliwe
działanie sprzętu.

Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Naciśnij przycisk blokady ekranu na ekranie głównym (patrz część Ekrany
sterowania w trybie pacjenta) w celu włączenia blokady ekranu.
Ikona przycisku przybierze kształt zamkniętej kłódki i zostanie
wyświetlony ekran blokady ekranu.
2. Używając miękkiej, nierysującej powierzchni ściereczki, ostrożnie przetrzyj
ekran dotykowy.
Do czyszczenia ekranu dotykowego nie należy używać
żadnych płynów.
Przy czyszczeniu ekranu dotykowego nie należy używać
zbyt dużej siły. Zbyt silny nacisk może spowodować
uszkodzenie ekranu dotykowego.
3. W celu odblokowania ekranu dotykowego naciśnij przycisk 1, a następnie
przycisk 2 na ekranie blokady ekranu, aby powrócić do ekranu głównego.
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Zgodność elektromagnetyczna (EMC)
Poniżej podano zalecenia i deklarację producenta odnośnie do zgodności
elektromagnetycznej urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
•

Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ wymaga zachowania specjalnych
środków ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej (EMC)
i musi być instalowane oraz użytkowane zgodnie z informacjami EMC
zawartymi w dalszej części niniejszego podręcznika.
Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Podobnie jak
każde elektryczne urządzenie medyczne, urządzenie to może
powodować zakłócenia fal radiowych lub zakłócać pracę sprzętu
znajdującego się w pobliżu. Konieczne może być wtedy podjęcie
środków łagodzących ten efekt, takich jak zmiana ustawienia
lub położenia urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ albo
ekranowanie miejsca, w którym się ono znajduje.
Charakterystyka emisyjna tego sprzętu sprawia, że nadaje
się on do użytku w obszarach przemysłowych oraz szpitalach
(norma CISPR 11, klasa A). W przypadku stosowania w
środowisku mieszkalnym (dla którego zwykle wymagana
jest zgodność z normą CISPR 11, klasa B) sprzęt ten może
nie być wystarczająco zabezpieczony przed usługami
komunikacyjnymi wykorzystującymi częstotliwości radiowe.

•

•

•

•

Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji wykorzystujący częstotliwości
radiowe (RF), czytniki RFID, sprzęt przeciwkradzieżowy i wykrywacze metalu
mogą wpływać na działanie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
Należy postępować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami wymienionymi
w tabelach 204 i 206.
Inne urządzenia lub systemy medyczne mogą wytwarzać promieniowanie
elektromagnetyczne i przez to zakłócać działanie urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™. Należy zachować ostrożność podczas stosowania urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™ obok innego sprzętu lub w stosie z innym
sprzętem. Jeżeli ustawienie urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ obok
innego sprzętu lub w stosie z innym sprzętem jest konieczne, urządzenie
i sprzęt należy początkowo nadzorować, aby upewnić się, że w danej
konfiguracji działają prawidłowo.
Przewody elektryczne, zasilacze zewnętrzne i akcesoria wymienione lub
wspomniane w niniejszym podręczniku spełniają wymogi zgodności
podane w poniższych tabelach. Należy dopilnować, aby z urządzeniem
terapeutycznym INFOV.A.C.™ używane były wyłącznie przewody, zasilacze
i akcesoria zalecane przez producenta. W przypadku przewodów, zasilaczy
zewnętrznych i akcesoriów elektrycznych do urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™ innych producentów, które nie zostały wymienione ani
wspomniane w niniejszym podręczniku, odpowiedzialność za zapewnienie
zgodności z normami i testami wymienionymi w poniższych tabelach
ponosi producent tych akcesoriów.
Użycie przewodów elektrycznych i akcesoriów innych niż wymienione
w niniejszym podręczniku lub we wspomnianych w nim dokumentach może
powodować podwyższenie emisji promieniowania elektromagnetycznego
wytwarzanego przez urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ lub obniżenie
odporności urządzenia INFOV.A.C.™ na zakłócenia elektromagnetyczne.
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Tabela 201
Zalecenia i deklaracja producenta odnośnie do emisji promieniowania elektromagnetycznego
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ jest przeznaczone do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym zdefiniowanym
poniżej. Klient lub użytkownik końcowy urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™ powinien zadbać o to, aby było ono
stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.
Test emisji

Zgodność

Zalecenia dotyczące środowiska
elektromagnetycznego

Emisje RF — CISPR 11
(wypromieniowane i przewodzone)

Grupa 1

Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ wykorzystuje energię fal
radiowych wyłącznie na potrzeby swoich wewnętrznych funkcji.
W związku z tym jego poziom emisji RF jest bardzo niski i jest mało
prawdopodobne, aby był on przyczyną zakłóceń odbieranych
przez znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne.

Emisje RF — CISPR 11
(wypromieniowane i przewodzone)

Klasa A

Emisje harmoniczne
IEC 61000‑3‑2

Klasa A

Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ może być stosowane
we wszystkich miejscach z wyjątkiem budynków mieszkalnych
oraz budynków podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci
energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne.

Wahania napięcia/emisje migotania
IEC 61000‑3‑3

Spełnia
wymagania

Tabela 202
Zalecenia i deklaracja producenta odnośnie do odporności elektromagnetycznej
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ jest przeznaczone do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym zdefiniowanym
poniżej. Klient lub użytkownik końcowy urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono stosowane w środowisku spełniającym
te wymagania.
Test odporności

Poziom testowy wg
normy EN/IEC 60601

Poziom zgodności

Zalecenia dotyczące środowiska
elektromagnetycznego

Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)

±6 kV stykowo

±8 kV stykowo

±8 kV w powietrzu

±15 kV w powietrzu

Podłoga powinna być drewniana,
betonowa lub z płytek ceramicznych.
Jeżeli podłoga pokryta jest tworzywem
syntetycznym, wilgotność względna
powinna wynosić co najmniej 30%.

±2 kV dla linii zasilających

±2 kV dla linii zasilających
Częstotliwość powtarzania
100 kHz

Jakość zasilania sieciowego powinna być
typowa dla środowiska przemysłowego
lub szpitalnego.

IEC 61000‑4‑2
Szybkie elektryczne
stany przejściowe/
przepięcia
IEC 61000‑4‑4

±1 kV dla linii wejściowych/wyjściowych

±1 kV dla linii wejściowych/
wyjściowych
Częstotliwość powtarzania
100 kHz

±1 kV, tryb
różnicowy
(linia-linia)
±2 kV, tryb współbieżny
(linia-uziemienie)

±1 kV,
tryb różnicowy
(linia-linia)
±2 kV, tryb współbieżny
(linia-uziemienie)

Jakość zasilania sieciowego powinna być
typowa dla środowiska przemysłowego
lub szpitalnego.

Spadki napięcia,
krótkie rozłączenia
i wahania napięcia
wejściowych
linii zasilania

<5% Ut (>95% spadek Ut)
przez 0,5 cyklu

Spadki: 0% Ut przez 1 cykl
70% Ut przez 25 cykli przy
50 Hz albo 30 cykli przy
60 Hz

Produkt może być zasilany awaryjnie
z wewnętrznego akumulatora.

IEC 61000‑4‑11

70% Ut (30% spadek Ut)
przez 25 cykli

Udar
IEC 61000‑4‑5

40% Ut (60% spadek Ut)
przez 5 cykli

<5% Ut (>95% spadek Ut)
przez 5 sekund
Pole magnetyczne
o częstotliwości
prądu
zasilania (50/60 Hz)
IEC 61000‑4‑8

3 A/m

Pojedyncza faza: przy 0°
Przerwy: 0% Ut przez
250 cykli przy 50 Hz albo
300 cykli przy 60 Hz
30 A/m

Jeżeli użytkownik urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™ wymaga
ciągłości pracy podczas przerw
w zasilaniu, zaleca się, aby wyposażyć
urządzenie w akumulator lub zasilać je
z zasilacza bezprzerwowego (UPS).

Natężenia pól magnetycznych o
częstotliwości sieci elektroenergetycznej
powinny być na poziomie określonym dla
typowej lokalizacji w typowym środowisku
szpitalnym lub handlowym.

UWAGA: Ut jest napięciem sieci zasilania prądem przemiennym (AC) przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Tabela 204
Zalecenia i deklaracja producenta odnośnie do odporności elektromagnetycznej
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ jest przeznaczone do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient
lub użytkownik końcowy urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.
Test odporności

Poziom testowy wg
normy EN/IEC 60601

Poziom zgodności

Wytyczna dotycząca środowiska
elektromagnetycznego
Przenośna i mobilna aparatura
nadawczo-odbiorcza wykorzystująca
częstotliwości radiowe (RF) powinna
być stosowana w odległości nie
mniejszej względem którejkolwiek
z części urządzenia terapeutycznego
INFOV.A.C.™, łącznie z przewodami,
niż zalecany odstęp separujący,
obliczony na podstawie równania
mającego zastosowanie dla danej
częstotliwości nadajnika.

Przewodzone RF
IEC 61000‑4‑6

Wypromieniowane RF
IEC 61000‑4‑3

3 Vrms
od 150 kHz do 80 MHz

3 Vrms
od 150 kHz do 80 MHz

Zalecany odstęp separujący
d = 1,2√P
d = 1,2√P

od 80 MHz do 800 MHz

3 V/m
od 80 MHz do 2,5 GHz

6 Vrms w pasmach ISM
między
150 kHz a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz

d = 2,3√P

od 800 MHz do 2,5 GHz

3 V/m
od 80 MHz do 2,7 GHz

gdzie P jest maksymalną wyjściową
mocą znamionową nadajnika
w watach (W), podaną przez jego
producenta, natomiast d jest
zalecanym minimalnym odstępem
separującym w metrach (m).
Natężenia pola generowanego
przez nadajniki radiowe o stałych
częstotliwościach RF, określone
metodą inspekcji lokalneja, powinny
być niższe od poziomu zgodności dla
każdego z zakresów częstotliwościb.
Zakłócenia mogą występować
w bezpośrednim sąsiedztwie
urządzeń oznaczonych symbolem:

UWAGA 1: W przypadku pasm 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych
ma wpływ ich pochłanianie i odbicie od przedmiotów, obiektów i ludzi.
a

b

Natężeń pól generowanych przez nadajniki o stałych częstotliwościach, takie jak stacje bazowe lub radiotelefony
(komórkowe, bezprzewodowe) i radia stosowane w komunikacji lądowej, radiostacje amatorskie oraz radiostacje
krótkofalowe i FM, a także stacje telewizyjne, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska
elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki o stałej RF należy wziąć pod uwagę przeprowadzenie
badania na miejscu. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu stosowania urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™
przekracza określony powyżej poziom zgodności RF, działanie urządzenia należy monitorować w celu potwierdzenia
prawidłowości jego funkcjonowania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości konieczne może być przedsięwzięcie
dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub położenia urządzenia terapeutycznego INFOV.A.C.™.
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić poniżej 3 V/m.

Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej (RF) (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak przewody anteny lub
anteny zewnętrzne) nie powinien być używany w odległości bliższej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.TM, w tym także określonych przez producenta przewodów. W innym przypadku może to skutkować
pogorszeniem funkcjonowania tego urządzenia. Dokładniej mówiąc, minimalny zalecany odstęp powinien zostać obliczony za
pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń medycznych zgodnie z normą IEC 60601-1-2:
2014 wyd. 4. Te ograniczenia i poziomy testowe służą do zapewnienia racjonalnego poziomu bezpieczeństwa pod względem
zakłóceń elektromagnetycznych, kiedy urządzenie jest stosowane w typowej instalacji medycznej.
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Tabela 206
Zalecany odstęp separujący między przenośną i mobilną aparaturą nadawczo-odbiorczą wykorzystującą częstotliwości
radiowe (RF) a urządzeniem terapeutycznym INFOV.A.C.™
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™ jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym
wypromieniowane zakłócenia o częstotliwościach radiowych są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzenia
terapeutycznego INFOV.A.C.™ może przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez
utrzymywanie minimalnego zalecanego odstępu pomiędzy przenośną i mobilną aparaturą nadawczo-odbiorczą
wykorzystującą częstotliwości radiowe (nadajniki) a urządzeniem, przestrzegając poniższych zaleceń, stosownie do
maksymalnej mocy wyjściowej aparatury nadawczo-odbiorczej.
Znamionowa maksymalna
moc wyjściowa nadajnika
w watach [W]

Odstęp separujący zależnie od częstotliwości nadajnika w metrach [m]

0,01

0,12

od 150 kHz do 80 MHz
d = 1,2√P

od 80 MHz do 800 MHz
d = 1,2√P
0,12

od 800 MHz do 2,5 GHz
d = 2,3√P
0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o maksymalnej wyjściowej mocy znamionowej, której nie podano powyżej, zalecany odstęp
d w metrach (m) można oszacować, stosując równanie odpowiednie do częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna
wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W), zgodnie z deklaracją producenta nadajnika.
UWAGA 1: W przypadku pasm 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie odstęp separujący przewidziany dla wyższych częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych
ma wpływ ich pochłanianie i odbicie od powierzchni, przedmiotów i ludzi.

Uwzględnione akcesoria zasilające
Nr katalogowy

Opis

Producent

Długość maks.

M6266106

Zasilacz

Astec Power lub ICC

3,05 m

M4268882

Elec / Con‑US Zestaw przewodów - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,03 m

M4268883

Elec / Con-Australia Zestaw przewodów INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268880

Elec / Con‑UK Zestaw przewodów - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

M4268881

Elec / Con‑EU Zestaw przewodów - INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

4103864

Przewód, INFOV.A.C.™ China Power

Electri-Cord Mfg. Co.

2,51 m

4103847

Przewód, INFOV.A.C.™ India Power

Electri-Cord Mfg. Co.

2,54 m

4103887

Przewód, Power, Brazil

Electri-Cord Mfg. Co.

2,05 m

350084

Przewód, V.A.C.ULTA™ AC Power

Różni

2,0 m

350753

Przewód, V.A.C.ULTA™ Power UK

Różni

2,0 m

360074

Przewód, V.A.C.VIA™ Power, EU

Różni

2,05 m

360076

Przewód, V.A.C.VIA™ Power, AU/NZ

Różni

2,05 m

414655

Assy, Przewód zasilania - ACTIV.A.C.™ Japan

Różni

0,91–2,44 m
(preferowana
długość 1,0 m)

415568

KR Zestaw przewodów

Consolidated Electronics

2,05 m

Użycie przewodów elektrycznych i akcesoriów innych
niż wymienione w dostarczonej instrukcji użytkowania
lub we wspomnianych w niej dokumentach może
powodować podwyższenie poziomu emisji promieniowania
elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenie
terapeutyczne INFOV.A.C.™ lub obniżenie odporności urządzenia
INFOV.A.C.™ na zakłócenia elektromagnetyczne.
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Dane techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Klasyfikacja
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obecności łatwopalnych mieszanin środków znieczulających
z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
Urządzenie terapeutyczne INFOV.A.C.™
Działanie w trybie ciągłym
Urządzenie typu B
Urządzenie klasy I lub z zasilaniem wewnętrznym
Zasilacz
Urządzenie klasy I
Urządzenie standardowe
INFOV.A.C. Urządzenie terapeutyczne
Wymiary...................................................................................................................23 cm × 22 cm × 17,5 cm (9,05 cala × 8,6 cala × 6,8 cala)
Masa...................................................................................................................................................................................................2,89 kg (6,37 funta)
Dane dotyczące zasilania elektrycznego (zasilacz)
Napięcie ..................................................................................................................................................................................................... 100–240 V AC
Częstotliwość .................................................................................................................................................................................................... 50–60 Hz
Moc ............................................................................................................................................................................................................................... 60 W
Warunki środowiskowe
Zakres temperatur podczas przechowywania i transportu..................................................... od -10°C do +50°C (od 14°F do 122°F)
Zakres temperatur pracy.........................................................................................................................od +10°C do +30°C (od 50°F do 86°F)
Zakres wilgotności względnej....................................................................................................................... od 10% do 85% bez kondensacji
Zakres ciśnienia atmosferycznego ..............................................................................................................................od 700 hPa do 1060 hPa
Zgodnie z trzecim wydaniem normy IEC 60601‑1 jednorazowe elementy systemu terapeutycznego V.A.C.® sklasyfikowano
jako części wchodzące w kontakt z ciałem pacjenta.

65

Znaczenie użytych symboli
Ostrzeżenie lub przestroga informujące o potencjalnym zagrożeniu dla urządzenia,
pacjenta lub personelu.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

!

Przestroga! Zapoznać się z dołączoną dokumentacją.

Niebezpieczeństwo potknięcia się

Włączanie i wyłączanie urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone, przycisk ten
jest podświetlony.

Zwalnianie zbiornika. Przycisk ten miga, gdy zbiornik jest zapełniony i wymaga
wymiany.

Niniejszy produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów
tego typu. Nie usuwać z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Patrz podręcznik użytkownika

Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej

Producent

SN
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Numer seryjny

Stopień ochrony

Chronić przed wilgocią

Część aplikacyjna typu B

Numer katalogowy

Nie stosować podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem

Zakres temperatury

PRZESTROGA: Na mocy prawa federalnego (USA) sprzedaż lub wypożyczanie
tego urządzenia może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem lekarza lub na
jego zlecenie.

Dane kontaktowe dla klientów
W przypadku pytań dotyczących niniejszego produktu, materiałów eksploatacyjnych lub
konserwacji, a także w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów i usług firmy
KCI należy skontaktować się z firmą KCI, jej autoryzowanym przedstawicielem lub:
Na terenie USA: zadzwonić pod numer 1‑800‑275‑4524 lub odwiedzić
stronę internetową www.acelity.com.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Spoza USA: odwiedzić stronę internetową www.kci-medical.com.
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Wyprodukowano dla:
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

Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym podręczniku są własnością
firmy KCI Licensing, Inc., jej podmiotów stowarzyszonych i/lub licencjodawców.
Prawa autorskie 2018 KCI Licensing, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 418448-PL Rev A 2/2018

