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AVERTISMENT: Acest dispozitiv este însoțit de informații 
importante despre siguranță

Indicațiile, contraindicațiile, avertismentele, precauțiile și alte informații despre 
siguranță sunt cuprinse în Fișă de informații de siguranță pentru sistemul de 
terapie V.A.C.®. Această fișă de informații este inclusă cu unitatea de terapie și, 
de asemenea, în cutiile pansamentelor V.A.C.®. Vă rugăm să consultați Manualul de 
utilizare al sistemului de terapie V.A.C.® și Fișa de informații despre siguranță înainte 
de a aplica terapia V.A.C.®. În cazul unor întrebări sau dacă această fișă de informații 
lipsește, contactați imediat reprezentantul KCI local.

Informații suplimentare referitoare la produs pot fi găsite la adresa www.acelity.com 
(SUA) sau la adresa www.kci-medical.com (în afara SUA).

Ca în cazul oricărui dispozitiv medical eliberat pe bază de prescripție 
medicală, nerespectarea instrucțiunilor privitoare la produs și aplicarea 
terapiei în absența indicației exprese și/sau a supravegherii de către 
personalul clinic de îngrijire calificat pot conduce la funcționarea 
necorespunzătoare a produsului și la posibile vătămări grave sau fatale. 
Pentru întrebări de natură medicală vă rugăm să vă adresați unui medic. 
În cazul unei urgențe medicale, adresați-vă imediat furnizorului local de 
servicii de urgență.

ATENȚIE: Legislația federală (SUA) restricționează vânzarea sau închirierea 
acestui dispozitiv numai de către un medic sau la comanda unui medic.

RENUNȚAREA LA GARANȚIE ȘI LIMITAREA DESPĂGUBIRILOR

PRIN PREZENTA, KCI ÎȘI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU TOATE GARANȚIILE 
EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV PENTRU, FĂRĂ LIMITARE LA, ORICE GARANȚIE 
IMPLICITĂ PRIVIND VANDABILITATEA SAU ADECVAREA LA UN SCOP ANUME, PENTRU 
PRODUSUL (PRODUSELE) KCI DESCRIS (DESCRISE) ÎN ACEASTĂ PUBLICAȚIE. ORICE 
GARANȚIE SCRISĂ OFERITĂ DE KCI VA FI DEFINITĂ ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEASTĂ 
PUBLICAȚIE SAU VA FI FURNIZATĂ ÎMPREUNĂ CU PRODUSUL. ÎN NICIO ÎMPREJURARE, 
KCI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ ȘI NICIO CHELTUIALĂ 
INDIRECTE, OCAZIONALE SAU APĂRUTE PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV PENTRU 
DAUNE SAU VĂTĂMĂRI CARE AFECTEAZĂ PERSOANE SAU BUNURI, REZULTATE 
INTEGRAL SAU PARȚIAL DINTR-O UTILIZARE A PRODUSULUI DIFERITĂ DE CELE 
PENTRU CARE DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU GARANȚIE SAU LIMITAREA 
RESPONSABILITĂȚII SUNT INTERZISE ÎN MOD EXPLICIT DE LEGISLAȚIA SPECIFICĂ 
APLICABILĂ. NICIO PERSOANĂ NU ARE AUTORITATEA DE A OBLIGA KCI FAȚĂ DE VREO 
REPREZENTARE SAU GARANȚIE, EXCEPTÂND SITUAȚIILE MENȚIONATE ÎN MOD SPECIFIC 
ÎN ACEST PARAGRAF.

Descrierile sau specificațiile din materialele tipărite ale KCI, inclusiv din această 
publicație, sunt destinate strict descrierii generale a produsului în momentul fabricării 
și nu constituie garanții exprese, exceptând situațiile specificate în garanția limitată 
scrisă furnizată cu acest produs. Informațiile din această publicație pot face obiectul 
unor modificări în orice moment. Contactați KCI pentru actualizări.
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Avertisment și informații importante pentru utilizatori

Pentru ca produsele KCI să funcționeze adecvat, KCI vă recomandă următoarele 
condiții. Nerespectarea acestor condiții va anula orice garanție aplicabilă.

• Utilizați acest produs numai în conformitate cu acest manual și cu etichetele de 
produs aplicabile.

• Asamblarea, operațiile, extensiile, reajustările, modificările, întreținerea tehnică 
sau reparațiile trebuie realizate de personal calificat autorizat de KCI. Pentru acest 
personal autorizat, KCI va pune la dispoziție, la cerere, scheme electrice, liste cu 
părțile componente etc., în funcție de cerințele pentru reparații.

• Asigurați-vă că instalația electrică a camerei respectă standardele naționale 
corespunzătoare privitoare la instalațiile electrice. Pentru a evita riscul de 
electrocutare, acest produs trebuie conectat la o priză electrică cu împământare.

• Nu utilizați acest produs în cazul în care cablul de alimentare, sursa de alimentare 
sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă aceste componente sunt uzate sau deteriorate, 
contactați KCI.

• Nu scăpați pe jos acest produs și nu introduceți niciun obiect în niciun orificiu sau 
tub al acestui produs.

• Nu conectați acest produs sau componentele sale la dispozitive nerecomandate de KCI. 

• Utilizați numai pansamente V.A.C.® și elemente de unică folosință cu acest produs.

• Feriți acest produs de suprafețele încălzite.

• Deși acest produs este în conformitate cu intenția standardului IEC 60601-1-2 cu referire 
la compatibilitatea electromagnetică, echipamentele electrice pot produce interferențe. 
În cazul în care se suspectează interferențe, separați echipamentul și contactați KCI.

• Evitați vărsarea de lichide pe orice parte a produsului.

Fluidele rămase pe comenzile electronice pot conduce la coroziune, 
care poate cauza defectarea componentelor electronice. 
Defecțiunile componentelor pot avea drept rezultat funcționarea 
inconsecventă a unității, antrenând posibilitatea producerii de 
potențiale pericole pentru pacient și personal. În cazul apariției 
unor scurgeri, deconectați unitatea imediat și curățați-o cu o lavetă 
absorbantă. Înainte de reconectarea alimentării, asigurați-vă că 
nu există umiditate în sau în apropierea conexiunii de alimentare 
și a componentelor sursei de alimentare. Dacă produsul nu 
funcționează adecvat, contactați KCI.

• Nu utilizați acest produs în timp ce faceți baie/duș sau în situațiile în care acesta 
poate cădea sau poate fi atras într-o cadă, cabină de duș sau chiuvetă.

• Nu încercați să recuperați un produs care a căzut în apă. Deconectați unitatea 
imediat în cazul în care este conectată la sursa electrică. Deconectați unitatea de la 
pansament și contactați KCI.

• Nu utilizați acest produs în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu 
aer, oxigen sau oxid de azot sau într-un mediu îmbogățit cu oxigen.

• Nu duceți acest produs într-un mediu de rezonanță magnetică (RM). Acest 
produs este nesigur în mediu de rezonanță magnetică (RM).

Atenție
Acest produs a fost configurat de producător pentru a corespunde unor cerințe de tensiune specifice. 

Consultați eticheta de informații a produsului pentru tensiunea specifică.
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Introducere

Terapia V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) este un sistem care utilizează presiunea negativă (vid) controlată 
continuă sau intermitentă pentru a crea un mediu care să favorizeze vindecarea plăgii cu intenție secundară 
sau terțiară (primară întârziată) prin:

• pregătirea patului plăgii pentru închidere
• reducerea edemului
• promovarea formării și perfuziei țesutului de granulație
• îndepărtarea exsudatului și a materialului infecțios 

Sistemul de terapie INFOV.A.C.™ asigură Terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor 
(NPWT) și îngrijire terapeutică acută regulată (SENSAT.R.A.C.™) pentru utilizare într-o 
varietate de tipuri de plăgi cronice și acute. Această tehnologie avansată de vindecare 
a plăgilor, împreună cu unitățile de terapie controlate de microprocesor și elementele 
tehnice de back-up de primă clasă, pot fi imediat integrate în practica clinică de 
vindecare a plăgilor, ajutând la optimizarea îngrijirii pacienților și la gestionarea 
costurilor. 

Protecția împotriva pericolelor
Eliminați toate componentele de unică folosință (toate tuburile, conectorii, clemele, 
recipientele utilizate, pansamentele folosite etc.) în conformitate cu reglementările 
locale privitoare la eliminarea deșeurilor medicale.

Trebuie utilizate precauțiile standard la manipularea oricăror fluide corporale 
sau reziduuri. Eliminați în mod adecvat toate elementele, în conformitate atât cu 
procedurile instituționale cât și cu reglementările locale, statale și federale.

La finalul duratei de viață operațională, unitatea de terapie INFOV.A.C.™ și sursa de 
alimentare trebuie returnate la KCI pentru eliminare. 

Pentru alimentarea dispozitivului sau pentru reîncărcarea bateriei 
trebuie utilizată numai sursa de alimentare furnizată cu unitatea de 
terapie INFOV.A.C.™. Utilizarea oricărei alte surse de alimentare poate 
conduce la defectarea unității de terapie INFOV.A.C.™.

Bateria din unitatea de terapie INFOV.A.C.™ nu este o componentă 
care poate fi depanată de utilizator. Dacă sunt suspectate probleme 
ale bateriei, sistemul trebuie returnat la KCI pentru service.

Cablurile de alimentare și tuburile pot prezenta risc de prindere 
accidentală. Asigurați-vă că toate cablurile și tuburile se află în 
afara zonelor de deplasare a persoanelor.
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Atașarea unității de terapie INFOV.A.C.™ la alte dispozitive
Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ poate fi atașată la placa de picior a unui pat de spital, la 
majoritatea cărucioarelor sau la un suport de perfuzii (a se vedea secțiunea Pregătirea 
pentru utilizare). Dacă este necesar, aceasta poate fi amplasată pe o suprafață 
plană solidă, într-un loc în care să nu producă obstrucții. Asigurați-vă că unitatea este 
amplasată sub înălțimea plăgii și în locuri în care cablurile și tuburile nu pot fi prinse de 
obiecte în mișcare.

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ nu este concepută pentru a fi 
purtată de pacienți în regim ambulator. Consultați-vă medicul și 
contactați-vă reprezentantul KCI local pentru unități de terapie 
V.A.C.® concepute pentru utilizare la pacienți din ambulator.

Dispozitive care pot fi utilizate cu unitatea de terapie INFOV.A.C.™: 

• Carduri de memorie
• Dispozitive cu infraroșii (disponibile pe anumite unități)
• Dispozitive USB
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Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ - identificarea părților

Buton de pornire/
oprire

Interfață de utilizator a 
ecranului tactil

Stylus

Ușa de date

Slot pentru card de 
memorie Numai 

pentru utilizare de 
către clinician

Recipient INFOV.A.C.™ 
de 500ml

Buton de eliberare a 
recipientului

Port USB de date Numai 
pentru utilizare de 
către clinician

Conexiune de alimentare

Lampa indicatoare a 
încărcării bateriei

Butonul suportului 
de prindere

Brațul suportului 
de prindere

Mâner de 
transport

Sursă de alimentare INFOV.A.C.™

Port de date cu infraroșii (IR)  
(Disponibil pe unele 
unități, numai pentru 
utilizare de către clinician)
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Pregătirea pentru utilizare

Înainte de a pregăti unitatea de terapie INFOV.A.C.™ pentru utilizare, inspectați 
unitatea, urmărind eventuale deteriorări sau semne de contaminare. Consultați 
secțiunea Îngrijirea și curățarea din acest manual, pentru mai multe informații.

Încărcarea bateriei
Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este livrată cu propria sa sursă de alimentare și cu baterie reîncărcabilă. Bateria 
nu este accesibilă și nu poate fi depanată de către utilizator. Sursa de alimentare are un cablu cu două părți; una 
care se conectează la priza de c.a. din perete și una care se conectează în unitatea de terapie INFOV.A.C.™. Cablul 
de alimentare cu c.a. poate avea configurații diferite pentru priza de perete, în funcție de cerințele fiecărei țări.

Pentru alimentarea dispozitivului sau pentru reîncărcarea bateriei 
trebuie utilizată numai sursa de alimentare furnizată cu unitatea 
de terapie INFOV.A.C.™. Utilizarea oricărei alte surse de alimentare 
poate conduce la defectarea unității de terapie INFOV.A.C.™.

Pentru a izola unitatea de terapie de rețeaua de alimentare 
electrică, scoateți ștecherul de alimentare c.a. din priza de 
perete. Nu blocați accesul la ștecăr sau la priza de perete.

Cablurile de alimentare și tuburile pot prezenta risc de prindere 
accidentală. Asigurați-vă că toate cablurile și tuburile se află în 
afara zonelor de deplasare a persoanelor.

1. Conectați cablul de alimentare CA la sursa de alimentare.

2. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de perete CA.

3. Localizați săgeata albă de pe conectorul cablului de 
încărcare al sursei de alimentare a INFOV.A.C.™.

4. Atașați conectorul cablului de încărcare al sursei de 
alimentare a INFOV.A.C.™ la conexiunea de alimentare de 
pe spatele unității de terapie INFOV.A.C.™, cu săgeata albă 
orientată în sus.

Reîncărcarea completă a bateriei trebuie să 
dureze aproximativ patru ore. Sistemul poate 
fi utilizat în timpul reîncărcării bateriei. 

Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, 
mențineți unitatea conectată.
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Lampa indicatoare a încărcării bateriei
Atunci când sursa de alimentare a INFOV.A.C.™ este conectată corect la unitatea de 
terapie INFOV.A.C.™, lampa indicatoare de încărcare a bateriei de pe fața posterioară 
a unității va lumina portocaliu în timpul încărcării bateriei. Atunci când bateria este 
complet încărcată, indicatorul de încărcare a bateriei va lumina în verde.

Nivelul bateriei este indicat la baza interfeței de utilizator a ecranului tactil:

Complet încărcată

În uz

Baterie slabă, încărcați bateria curând
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Atașarea unității de terapie INFOV.A.C.™ pe un suport de perfuzii
1. Asigurați-vă că brațul suportului de prindere este în poziție 

orizontală.

2. Țineți unitatea de terapie INFOV.A.C.™ de mânerul de 
transport, prindeți butonul suportului de prindere și  
trageți brațul suportului de prindere în exterior.

3. Plasați suportul de prindere în jurul suportului de perfuzii 
asigurându-vă că acesta din urmă se află în canelura verticală 
de cauciuc de pe partea posterioară a unității de terapie 
INFOV.A.C.™. Lăsați suportul de prindere să se închidă, 
trăgând unitatea de terapie pe suportul de perfuzii.

4. Rotiți butonul suportului de prindere pentru a fixa brațul 
suportului de prindere în poziție. Simbolul de blocare de pe 
butonul suportului de prindere se va alinia cu săgeata de pe 
unitatea de terapie atunci când mecanismul este blocat. Un 
declic indică, de asemenea, faptul că mecanismul este blocat.

Butonul suportului de prindere poate fi 
rotit dincolo de poziția de blocare pentru a 
asigura suplimentar poziția unității de terapie 
INFOV.A.C.™. Strângeți doar cu mâna; nu 
trebuie folosită o forță excesivă sau unelte.
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Atașarea unității de terapie INFOV.A.C.™ pe placa de picior a unui pat
1. Asigurați-vă că brațul suportului de prindere este în poziție 

verticală.

2. Țineți unitatea de terapie INFOV.A.C.™ de mânerul de 
transport, prindeți butonul suportului de prindere și trageți 
brațul suportului de prindere în exterior.

3. Plasați suportul de prindere peste placa de picior. Lăsați 
suportul de prindere să se închidă, trăgând unitatea de 
terapie pe placa de picior.

4. Rotiți butonul suportului de prindere pentru a fixa brațul 
suportului de prindere în poziție. Simbolul de blocare de pe 
butonul suportului de prindere se va alinia cu săgeata de pe 
unitatea de terapie atunci când mecanismul este blocat. Un 
declic indică, de asemenea, faptul că mecanismul este blocat.

Butonul suportului de prindere poate fi 
rotit dincolo de poziția de blocare pentru a 
asigura suplimentar poziția unității de terapie 
INFOV.A.C.™. Strângeți doar cu mâna; nu trebuie 
folosită o forță excesivă sau unelte.

Eliberarea unității de terapie INFOV.A.C.™ de pe suportul de perfuzii sau de la pat
1. Țineți unitatea de terapie INFOV.A.C.™ de mânerul de transport.

2. Parcurgeți în sens invers procedura de atașare.
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Instalarea recipientelor de 500 ml și de 1000 ml 

1. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni unitatea de terapie INFOV.A.C.™.

2. Atașați recipientul:
• Glisați recipientul în capătul unității de terapie INFOV.A.C.™ în modul indicat 

mai jos.
• Apăsați recipientul ferm în poziție. Un declic anunță instalarea corectă a 

recipientului.

3. Conectați tubul recipientului la tubul pansamentului:
• Apăsați conectorii împreună și răsuciți până când clapetele de blocare sunt 

complet fixate.

4. Desfaceți toate clemele tubului în modul ilustrat.

 Clemă închisă Clemă deschisă
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Înlocuirea recipientelor de 500 ml și de 1000 ml

Un recipient poate fi înlocuit în condiții de rutină sau în condiții de 
alarmă.

În condiții de rutină, butonul de eliberare a recipientului NU va 
lumina intermitent. La înlocuirea recipientului în condiții de rutină 
NU opriți alimentarea unității de terapie INFOV.A.C.™. 

În condiții de alarmă, butonul de eliberare a recipientului va 
semnaliza. Va fi afișat un ecran de alarmă iar terapia va fi oprită.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită 
mai mult de două ore.

1. Opriți terapia apăsând butonul Pornit/Oprit pentru terapie 
de pe interfața de utilizator a ecranului tactil.

2. Închideți toate clemele tubului în modul ilustrat.

3. Deconectați tubul recipientului de la tubul pansamentului:

• Rotiți conectorii până când elementele de prindere sunt 
complet desfăcute și separați conectorii.

Pornit/
Oprit
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Înlocuirea recipientelor de 500 ml și de 1000 ml (cont.)

4. Apăsați butonul de eliberare a recipientului. 
Recipientul se va detașa, dar va rămâne în 
suportul său.

5. Ridicați recipientul din suport.

6. Eliminați la deșeuri recipientul, în 
conformitate cu reglementările de mediu ale 
instituției și/sau cu reglementările locale.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.
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Instalarea recipientului ACTIV.A.C.™ de 300 ml
1. Atașați recipientul:

• Apăsați ferm recipientul în poziție pe unitatea de terapie INFOV.A.C.™ în modul 
ilustrat mai jos.

2. Conectați tubul recipientului la tubul pansamentului:
• Apăsați conectorii împreună și răsuciți până când clapetele de blocare sunt 

complet fixate.

3. Desfaceți toate clemele tubului în modul ilustrat.

 Clemă închisă Clemă deschisă
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Scoaterea recipientului ACTIV.A.C.™ de 300 ml
Atunci când este apăsat butonul de eliberare a recipientului, 
recipientul de 300 ml NU este menținut în poziție de suportul unității 
de terapie INFOV.A.C.™. La scoaterea recipientului de 300 ml din 
unitatea de terapie INFOV.A.C.™, asigurați-vă că recipientul este 
ținut FERM înainte de a apăsa butonul de eliberare a recipientului.

1. Țineți recipientul ferm.

2. Apăsați butonul de eliberare a recipientului.

Instrucțiuni de operare

Înainte de a porni unitatea de terapie, asigurați-vă că:

• Pansamentul V.A.C.® este aplicat în modul descris în Instrucțiunile de 
aplicare furnizate cu pansamentul V.A.C.®.

• Recipientul INFOV.A.C.™ este atașat în modul descris în secțiunile 
Instalarea recipientelor ale acestui manual.

• Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este fixată pe un suport de perfuzii sau 
pe o placă de picior sau este amplasată în modul descris în secțiunea 
Pregătirea pentru utilizare a acestui manual.

Pornirea/oprirea unității de terapie INFOV.A.C.™
Pornirea:

1. Conectați unitatea de terapie INFOV.A.C.™ la sursa de alimentare în modul descris 
în secțiunea Pregătirea pentru utilizare a acestui manual.

2. Țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de aproximativ două secunde pentru 
a porni unitatea de terapie INFOV.A.C.™. Butonul de pornire/oprire se va aprinde, 
iar interfața de utilizator a ecranului tactil se va activa.

Procesul de pornire a unității de terapie INFOV.A.C.™ va fi afișat 
scurt și va fi urmat de un ecran de avertizare.

Oprirea:

Țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de aproximativ două secunde pentru a 
opri unitatea de terapie INFOV.A.C.™.

Butonul de pornire/oprire va semnaliza zece secunde după care 
unitatea de terapie INFOV.A.C.™ se va opri automat.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.
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Operarea ecranului tactil
Ecranul sensibil la atingere de pe fața anterioară a unității afișează informațiile 
referitoare la operațiile și setările curente ale sistemului și asigură o interfață pentru 
modificarea setărilor și pentru operare.

Modul de operare a ecranului tactil este detaliat în paginile următoare.

Ecranul tactil trebuie acționat NUMAI prin apăsare cu degetul 
sau cu stylusul furnizat (consultați secțiunea Unitatea de terapie 
INFOV.A.C.™ - identificare piese). Utilizarea de pixuri sau de 
dispozitive de indicare va deteriora ecranul și poate afecta 
funcționarea adecvată a unității.

Ecranele de control
Cele trei niveluri ale ecranelor de control sunt Modul de operare pentru pacient, Modul 
de operare pentru medic și Modul restricționat.

Modul de operare pentru pacient
Medicul poate selecta Modul de operare pentru pacient pentru a permite unui pacient 
să controleze anumite elemente ale terapiei sale. Acest mod nu permite pacientului să 
acceseze sau să modifice setările de terapie.

Pacientul poate activa Modul nocturn și Protecția de ecran, poate accesa ecranele de 
ajutor și poate răspunde la alarme.

Modul de operare pentru clinician
Ecranele pentru Modul de operare pentru medic permit unui medic să efectueze și 
să modifice setările de terapie, să vizualizeze istoricul terapiei și să acceseze Modul 
restricționat (a se vedea mai jos).

Modul restricționat (Istoric pacient)
Ecranele pentru Modul restricționat permit accesul la imaginile cu plaga pacientului, 
la diagramele de tendințe ale zonei imaginii și la alte informații referitoare la sănătatea 
pacientului introduse de personalul de îngrijire. Din acest mod, clinicianul poate ajusta 
sensibilitatea pentru Alarma de scurgere și exporta istoricele terapiei și pacientului. 
Un sistem cu parolă de securitate protejează Modul restricționat împotriva accesului 
neautorizat.

Parola de securitate este creată de specialistul din domeniul sanitar, nu de KCI. Dacă 
este creată o nouă parolă, întregul istoric al pacientului asociat cu parola anterioară 
este șters. Toate informațiile vor fi șterse automat atunci când unitatea de terapie este 
returnată la KCI.



15

Ecranele de control pentru Modul de operare pentru pacient

  

Butoanele comune de control al ecranului

Apăsați pentru a accesa Meniul de ajutor.

Apăsați pentru a activa funcția Protecție ecran pentru a ajuta la împiedicarea efectuării 
de modificări accidentale ale ecranului. Această funcție trebuie folosită în timpul 
curățării ecranului tactil. Pentru a elibera Protecția ecran, apăsați 1 și apoi 2, care vor 

apărea pe ecran atunci când Protecția ecran este activă.

Butoanele de navigare

Ieşire Apăsați pentru a părăsi ecranul curent. OK
Apăsați pentru a confirma 
că acțiunea este completă 
și pentru a afișa ecranul 
următor.

Anulare Apăsați pentru a opri acțiunea în 
desfășurare.

Înainte Apăsați pentru a trece la ecranul următor. +
_ Apăsați pentru a derula între 

selecțiile disponibile. Apăsați 
și țineți apăsat pentru a 
derula rapid.

Înapoi Apăsați pentru a reveni la ecranul anterior.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ecran iniţial pentru pacient
11 Ian 2010

18:06

Pornit/
Oprit Mod nocturn

58:23

Pornește sau oprește 
terapia V.A.C.®

Buton de ajutor

Pictograma unui ștecher apare 
când aparatul este conectat la 

o priză de perete.

Protecție ecran

Indicator de 
nivel al bateriei

Bara de stare a terapiei 
și zona de afișare

Indicatorul modului, 
data curentă, ora 
curentă

Pictograma se rotește 
atunci când unitatea de 
terapie INFOV.A.C.™ aplică 
presiune negativă.

Apare în bara de stare a terapiei și pe 
zona de afișare atunci când există o 
înregistrare a pacientului activă.

Activare Mod 
nocturn

Indicator de 
întrerupere a sunetului 

cu cronometru cu 
numărare inversă

O semilună estompată 
semnifică faptul că funcția este 
inactivă.

Semiluna verde deschis semnifică faptul 
că funcția este activă.
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Funcția Mod nocturn
Funcția Mod nocturn din Ecranul inițial pentru pacient poate 
fi utilizată pentru a diminua luminile deranjante ale unității de 
terapie în timpul utilizării terapiei în timpul nopții.

Apăsați pentru a activa funcția Mod nocturn 
din Ecranul inițial pentru pacient. Un ecran de 
confirmare va fi afișat imediat înainte ca Modul 
nocturn să fie activat.

Atunci când funcția Mod nocturn este activă, 
terapia continuă în mod normal. Interfața 
de utilizator a ecranului tactil va deveni 
întunecată iar lumina butonului de pornire/
oprire verde se va diminua. 

Funcția Mod nocturn se va dezactiva în 
eventualitatea unei alarme.

În timpul Modului nocturn, ecranul se va aprinde când este atins 
și va afișa Ecranul inițial pentru pacient.

În cazul în care interfața de utilizator a 
ecranului tactil este atinsă în timp ce Modul 
nocturn este activ, ecranul se va stinge 
automat după două minute de inactivitate.

Apăsați pentru a dezactiva funcția Mod nocturn.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ecran iniţial pentru pacient
11 Ian 2010

18:06

Pornit/
Oprit Mod nocturn

Mod nocturn

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ecran iniţial pentru pacient
11 Ian 2010

18:06

Pornit/
Oprit

Ieşire/Activare
mod nocturn

Ieşire/Activare
mod nocturn
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Ecranul meniului de ajutor pentru Modul de operare pentru pacient
Apăsați pentru a accesa ecranul cu Meniul 
de ajutor pentru Modul de operare pentru 
pacient din oricare ecran cu Modul de operare 
pentru pacient în care apare acest buton.

Apăsați pentru a accesa Instrucțiunile de 
operare.

Apăsați pentru a accesa ecranul Despre pentru 
informații referitoare la software-ul unității de 
terapie INFOV.A.C.™.

Apăsați pentru a accesa Modul de operare 
pentru medic (țineți apăsat timp de trei 
secunde).

Apăsați pentru a accesa ecranul Limbă pentru 
a selecta limba corespunzătoare.

Apăsați pentru a reveni la Ecranul inițial pentru 
pacient.

Ecranul Instrucțiuni de operare
Instrucțiunile de operare asigură ajutor pentru operarea 
unității de terapie INFOV.A.C.™.

Apăsați pentru a accesa ecranul Instrucțiuni de 
operare din ecranul Meniul de ajutor pentru a 
vizualiza instrucțiunile de bază pentru operare, 
curățare și alarme.

Meniul de ajutor Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Instrucţiuni
de operare

Despre

Mod operare
pt. medic

Limbă Instrucţiuni
de operare

Despre

Mod de operare 
pentru medic

Limbă

Ieşire

Instrucţiuni de operare Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Operare

Curăţare Alarme

Instrucţiuni
de operare
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Ecranele de control pentru Modul de operare pentru clinician

   

Butoanele comune de control al ecranului

Apăsați pentru a accesa Meniul de ajutor pentru Modul de operare pentru medic.

Apăsați pentru a activa funcția Protecție ecran pentru a ajuta la împiedicarea efectuării 
de modificări accidentale ale ecranului. Această funcție trebuie folosită în timpul 
curățării ecranului tactil. Pentru a elibera Protecția ecran, apăsați 1 și apoi 2, care vor 
apărea pe ecran atunci când Protecția ecran este activă.

Pentru a reveni la Ecranul inițial pentru pacient

Apăsați butonul Ajutor.

Apăsați Modul de operare pentru pacient din ecranul Meniul de ajutor.

Apăsați și țineți apăsat butonul OK până la revenirea Ecranului inițial pentru pacient.

Bară de stare a terapiei 
și Zonă de afișare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ecran iniţial pentru medic
11 Ian 2010

18:06

Pornit/
Oprit

Mod nocturn

Terapie

Utilităţi
Accesați 

ecranul Utilități 

Porniți sau opriți  
Terapia V.A.C.®

Buton de ajutor

Pictograma unui ștecher 
apare atunci când 

aparatul este conectat la 
o priză de perete.

Protecție ecran

Nivelul bateriei 
Indicator

Accesați Mod 
nocturn

Accesație  
ecranul Terapie 

Indicator Mod, 
Dată curentă, 
Oră curentă

Pictograma se rotește 
atunci când unitatea 
de terapie INFOV.A.C.™ 
aplică presiune negativă.

Apare în bara de stare Terapie și Zona 
de afișare atunci când este activă 
Înregistrarea pacientului.

Mod de operare 
pentru pacient

OK

O semilună estompată 
semnifică faptul că funcția 
este inactivă.

Semiluna verde deschis semnifică faptul 
că funcția este activă.
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Ecranul Pornire terapie
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Pornit/
Oprit pentru terapie, pentru a accesa ecranul 
Pornire terapie.

Un grafic cu o bară verde indică faptul că 
sistemul de terapie INFOV.A.C.™ funcționează 
normal.

Asigurați-vă că a fost aplicat un nou 
pansament V.A.C.® și că au fost selectate 
setările de terapie conform comenzilor 
medicului înainte de începerea terapiei.

Din acest ecran medicul poate utiliza caracteristica  
SEAL CHECK™ pentru a vedea integritatea bandajului V.A.C.® 
sau utiliza instrumentul Jurnal pentru a înregistra o înlocuire 
a recipientului sau a înregistra numărul de bucăți de material 
spongios utilizate în timpul schimbării unui pansament.

Prezentare generală caracteristică SEAL CHECK™
Caracteristica SEAL CHECK™ este utilizată pentru a contribui la identificarea scurgerilor de presiune negativă.

Caracteristica SEAL CHECK™ include:

• un ton sonor care își modifică frecvența odată cu modificările ratei de scurgere. 
Apăsarea butonului Sonor etanșare va conduce la comutarea între un ton sonor 
activ sau inactiv.

• un grafic în timp real cu o bară care oferă o indicație vizuală a ratei de scurgere.

Accesați caracteristica SEAL CHECK™ în trei moduri diferite:

• Atunci când terapia este pornită din Ecranul inițial pentru medic, discutat în 
următoarele pagini.

• Atunci când butonul SEAL CHECK™ este apăsat pe ecranul Terapie.

• Atunci când butonul SEAL CHECK™ este apăsat pe ecranul Alarmă de scurgere după 
ce unitatea de terapie INFOV.A.C.™ detectează o posibilă scurgere.

Pacienții au acces la caracteristica SEAL CHECK™ numai prin 
ecranul Alarmă de scurgere atunci când unitatea de terapie 
INFOV.A.C.™ detectează o posibilă scurgere.

Pornire terapie Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Sonor
etanşare

Jurnal

Rată scurgere
Crescută

Scăzută

Pornit/
Oprit
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Cum trebuie utilizată caracteristica SEAL CHECK™ (Când trebuie pornită terapia)
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Pornit/
Oprit pentru terapie, pentru a accesa ecranul 
Pornire terapie.

Un grafic cu o bară portocalie indică o scurgere semnificativă.

Caracteristica SEAL CHECK™ furnizează un ton sonor și un grafic cu bară pentru 
asistență la identificarea scurgerilor. Frecvența tonului sonor și înălțimea graficului 
cu bară vor reflecta rata de scurgere. Tonul sonor se diminuează și graficul cu bară 
descrește pe măsură ce scurgerea este identificată și corectată.

În timpul tragerii inițiale a pansamentului, graficul cu bară 
trebuie să devină portocaliu și apoi să redevină verde dacă nu 
există scurgeri semnificative.

Majoritatea scurgerilor au loc în trei zone specifice.

• în locul în care compresa V.A.C.® intră în contact cu pielea.

• în locul în care electrodul SENSAT.R.A.C.™ este atașat la compresa V.A.C.®.

• la conexiunile tubului.

Identificarea unei scurgeri utilizând caracteristica SEAL CHECK™ 

1. Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între tubul pansamentului 
și cel al recipientului.

2. Asigurați-vă că recipientul este instalat în siguranță pe unitatea de terapie. Dacă 
recipientul este instalat în mod adecvat, acesta nu poate fi scos prin tragere ușoară 
direct din unitate.

3. În timp ce terapia este activă, aplicați o presiune ușoară și deplasați-vă ușor mâna 
și degetele în jurul marginilor compresei și ale electrodului SENSAT.R.A.C.™. Bara cu 
grafic va scădea iar frecvența tonului sonor (dacă Sonor etanșare este activat) va 
descrește atunci când scurgerea este identificată.

4. Consultați Instrucțiunile de aplicare furnizate cu pansamentele V.A.C.® pentru 
informații referitoare la utilizarea materialului în exces al compresei V.A.C.® pentru 
a etanșa o zonă cu scurgeri.

5. Când terminați, apăsați Ieșire pentru a reveni la Ecranul inițial pentru medic. 

Pornire terapie Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Sonor
etanşare

Jurnal

Rată scurgere
Crescută

Scăzută Linia de pe graficul cu bară este punctul de tranziție de la 
verde la portocaliu și vice-versa.

Pornește sau oprește tonul pentru Sonor etanșare

Caracteristica SEAL CHECK™

Pornit/
Oprit

Pornit/
Oprit

Ieşire
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Prezentare generală a instrumentului Jurnal
Instrumentul Jurnal poate fi folosit pentru a urmări: 

• numărul de bucăți de material spongios utilizate în timpul schimbării 
pansamentului.

• înlocuirile recipientului.

Informațiile introduse în jurnal pot fi vizualizate și exportate în ecranele Istoric terapie.

Cum trebuie utilizat instrumentul Jurnal (Când trebuie pornită terapia)
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Pornit/
Oprit pentru terapie, apoi Jurnal, pentru a accesa 
ecranul Element de introdus în jurnal. 

Apăsați pentru a introduce în jurnal ora și data 
înlocuirii unui recipient.

Apăsați pentru a introduce în jurnal numărul 
de bucăți de material spongios folosite la o 
schimbare de pansament.

Apăsați pentru a reveni la Ecranul inițial pentru 
medic.

Ecranul Recipient înlocuit
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Pornit/
Oprit pentru terapie, apoi Jurnal, apoi Recipient, 
pentru a accesa ecranul Recipient înlocuit.

Apăsați pentru a introduce în jurnal faptul că 
recipientul a fost înlocuit și a reveni la ecranul 
Element de introdus în jurnal. Vor fi înregistrate 
ora și data curente.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Element de 
introdus în jurnal, fără a introduce în jurnal nicio 
intrare.

Element de introdus în jurnal Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Pentru bandaj, notaţi de asemenea nr.
pieselor de material spongios în diagrama

pacientului şi pe compresă.

BandajRecipient

Jurnal

Recipient

Bandaj

Ieşire

Recipient înlocuit

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Apăsaţi 'OK' pentru a introduce în jurnal
înlocuirea recipientului

(Va utiliza ora şi data curente)

OKAnulare

Ieşire Recipient

OK

Anulare
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Ecranul Număr de piese de material spongios
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați 
Pornit/Oprit pentru terapie, apoi Jurnal, apoi 
Pansament, pentru a accesa ecranul Număr de 
piese de material spongios.

Informațiile afișate reprezintă ultima intrare 
din jurnal.

Utilizați butoanele + și - pentru a selecta 
numărul de bucăți de material spongios utilizate 
în timpul schimbării curente de pansament.

Apăsați pentru a introduce în jurnal numărul de 
piese de material spongios utilizate și a reveni 
la ecranul Element de introdus în jurnal. Vor fi 
înregistrate ora și data curente.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Element de 
introdus în jurnal, fără a introduce în jurnal nicio 
intrare.

Documentați întotdeauna numărul de bucăți de material spongios 
utilizate, în foaia de observație și pe compresa V.A.C.®.

Informațiile introduse în jurnal vor apărea în Istoric terapie după 
cum urmează:

zz/lll/aa                         Oră Eveniment

11/Ian/10 15:54 Recipient înlocuit
11/Ian/10 15:55 Pansament schimbat, 4

Numărul care urmează după „Pansament schimbat” este numărul de bucăți de material 
spongios înregistrat în ecranul de mai sus.

Număr de piese de material spongios

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Apăsaţi 'OK' pentru a introduce în jurnal numărul
de piese de material spongios şi ora/data

6   Ultima înregistrare
pe 01 Ian 2010

+
_2

Anulare OK

Bandaj

+
_

OK

Anulare
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Ecranul Terapie
Ecranul Terapie permite clinicienilor să modifice setările, să selecteze tipul de plagă, să 
verifice etanșarea și să vizualizeze terapia sau istoricul pacientului.

Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie 
pentru a accesa ecranul Terapie.

Apăsați pentru a seta manual terapia.

Apăsați pentru a accesa Ghidul de setări pentru 
setările prestabilite ale terapiei.

Apăsați pentru asistență în identificarea 
scurgerilor.

Apăsați pentru a vizualiza sau exporta Istoric 
terapie.

Apăsați pentru a vizualiza sau exporta istoricul 
pacientului din ecranul Introducere cod de 
acces.

Ecranul Setări (Manual)
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Setări, pentru a accesa ecranul Setări.

Apăsați pentru a modifica setările pentru 
presiune.

Apăsați pentru a modifica intensitatea.

Apăsați pentru a comuta între modurile Continuu 
și Intermitent ale terapiei.

 Apăsați pentru a seta timpii de terapie pentru 
Intermitent.

Terapie Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Setări Ghid de setări

Istoric
terapieSeal CheckTM Istoric

pacient

Terapie

Setări

Ghid de setări

Seal CheckTM

Istoric
terapie

Istoric
pacient

Setări Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Presiune Intensitate

Continuu Intermitent

Setări

Presiune

Intensitate

Continuu

Intermitent
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Ecranul Presiune
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Setări, apoi Presiune pentru a 
accesa ecranul Presiune.

Utilzați butoanele + și - pentru a modifica la 
presiunea dorită.

Presiunea poate fi setată de la 25 la 200 mmHg în pași 
incrementali de 25 mmHg. Apăsați Ieșire pentru a vă deplasa la 
ecranul Confirmare.

Setarea implicită este: 125 mmHg (precizie +/- 
10 mmHg).

Controlul intensității
Din Ecranul inițial pentru medic apăsați Terapie, apoi OK, apoi Setări pentru a accesa 
ecranul Intensitate.

• Intensitatea este corelată cu timpul necesar pentru atingerea nivelului țintă al 
terapiei după inițierea acesteia.

• Cu cât setarea pentru intensitate este mai mică, cu atât mai mult va dura până la 
atingerea nivelului țintă al terapiei.

• KCI recomandă ca noii pacienți să înceapă terapia de la cea mai mică setare a 
intensității deoarece acest lucru permite o creștere mai lentă a presiunii negative pe 
măsură ce materialul spongios este comprimat în plagă.

• Intensitatea poate rămâne la setarea minimă pe întregul parcurs al tratamentului, 
dacă se dorește acest lucru.

Apăsați pentru a modifica nivelurile. Semiluna verde se modifică pentru fiecare setare.

Scăzută

Medie

Ridicată

Setarea implicită este: Scăzută.

Presiune Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

+
_125 mmHg

Presiune

+
_

Intensitate

Intensitate

Intensitate
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Ecranul Intermitent
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, apoi OK, apoi 
Setări, apoi Intermitent, pentru a accesa ecranul Intermitent.

Utilizați butoanele + și - pentru a modifica Timp 
pornit și Timp oprit dorite (în minute).

Atât Timp pornit, cât și Timp oprit pot fi setate de la 1 minut la 
10 minute în pași incrementali de 1 minut.

Apăsați Ieșire pentru a vă deplasa la ecranul 
Confirmare.

Modificarea intervalelor de timp pentru Intermitent va intra în 
vigoare în următorul ciclu.

Setarea implicită este: Timp pornit = 5 minute,  
Timp oprit = 2 minute. 

Confirmarea setărilor
Apăsați Ieșire când terminați cu ecranul Setări, 
pentru a continua cu ecranul Confirmare.

Dacă setările afișate sunt cele dorite, apăsați OK pentru a 
continua cu Ecranul inițial pentru medic. În caz contrar, apăsați 
Înapoi pentru a modifica eventualele setări incorecte.

Dacă setările au fost modificate cu terapia 
V.A.C.® oprită, apăsați butonul Pornit/Oprit 
pentru terapie de pe Ecranul inițial pentru medic 
pentru a porni terapia.

Intermittent Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Timp pornit Timp oprit

Minute Minute

+
_

+
_5 2 +

_

Ieşire

Confirmare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Tip plagă:
Presiune:
Mod:
Intensitate:

Ulcere cronice
125 mmHg
Intermittent 5/2
Scăzut

OKÎnapoi

Anulare Ieşire
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Ghid de setări
Ghidul de setări ajută clinicianul să selecteze din intervalele de 
terapie presetate în conformitate cu tipul plăgii și cu instrucțiunile 
medicului curant. Intervalele selectate reprezintă un ghid bazat 
pe setările comune pentru diferite tipuri de plăgi. Afecțiunile 
individuale ale pacienților pot varia. Adresați-vă medicului pentru 
a verifica setările pentru fiecare pacient.

În cazul în care solicitările medicului nu se încadrează în 
intervalele de terapie presetate, selectați Altul din acest mod sau 
utilizați secțiunea Ecran de setări (Manuale) din acest manual.

Ecranul Selectare tip plagă
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, apoi OK, apoi 
Ghid de setări, apoi OK, pentru a accesa ecranul Selectare tip 
plagă.

Utilizați butoanele + și - pentru a derula între 
selecțiile disponibile pentru tipul de plagă.

Apăsați Anulare pe orice ecran, pentru a anula și 
a părăsi procedura.

Ecranul Selectare presiune
Când terminați lucrul în ecranul Selectare tip plagă, apăsați 
Înainte, pentru a continua cu ecranul Selectare presiune.

Utilizați butoanele + și - pentru a derula între 
selecțiile pentru presiune.

Selecțiile pentru presiune se încadrează în intervalele pentru 
tipul de plagă selectat în ecranul anterior. 

Selectare tip plagă

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ulcere cronice

Anulare

+
_

ÎnainteÎnapoi
+

_

Anulare

Selectare presiune Anulare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

În intervalul disponibil.

+
_

ÎnainteÎnapoi

125 mmHg +
_
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Ecranul Selectare mod
Când terminați lucrul în ecranul Selectare presiune, apăsați 
Înainte și treceți la ecranul Selectare mod.

Utilizați + și - pentru a alege între tipul de 
terapie Continuu sau Intermitent.

Când terminați cu acest ecran, apăsați Înainte.

Dacă Intermitent nu este o opțiune pentru tipul de plagă selectat, 
modul nu se va modifica.

Intermitent poate fi setat manual din ecranul Setări sau apăsați 
Înapoi și selectați Altul ca tip al plăgii.

Ecranul Intermitent
Dacă în ecranul anterior a fost ales tipul Intermitent de terapie, 
va apărea acest ecran.

Utilizați butoanele + și - pentru a modifica Timp 
pornit și Timp oprit dorite (în minute).

Atât Timp pornit, cât și Timp oprit pot fi setate de la 1 minut la 
10 minute în pași incrementali de 1 minut. 

Când terminați cu acest ecran, apăsați Înainte.

Setarea implicită este: Timp pornit = 5 minute,  
Timp oprit = 2 minute. 

Confirmarea ghidului de setări

Odată setările alese, va fi afișat ecranul Confirmare.

Dacă setările afișate sunt cele dorite, apăsați OK pentru a 
continua cu ecranul Terapie. În caz contrar, apăsați Înapoi pentru 
a modifica eventualele setări incorecte.

Setările intră în vigoare atunci când este 
apăsat butonul OK.

Setarea implicită pentru intensitatea ghidului 
de setări este Scăzută. Intensitatea poate fi 
modificată doar utilizând Setări manuale 
terapie (a se vedea secțiunea Ecranul Setări 
(Manual)). 

Selectare mod Anulare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

+
_

ÎnainteÎnapoi

Intermittent +
_

Înainte

Intermittent

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Timp pornit Timp oprit

Minute Minute

Anulare

+
_

+
_5 2

ÎnainteÎnapoi

+
_

Înainte

Confirmare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Tip plagă:
Presiune:
Mod:
Intensitate:

Ulcere cronice
125 mmHg
Intermittent 5/2
Scăzut

OKÎnapoi

Anulare
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Ecranul SEAL CHECK™
Ecranul SEAL CHECK™  furnizează o reprezentare vizuală și 
sonoră a debitului de aer în sistemul SENSAT.R.A.C.™. Pentru mai 
multe informații despre caracteristica SEAL CHECK™, consultați 
secțiunea Prezentare generală caracteristică SEAL CHECK™ .

Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi SEAL CHECK™ pentru a accesa 
ecranul caracteristicii SEAL CHECK™.

Apăsați Sonor etanșare pentru a porni sau a opri 
tonul pentru Sonor etanșare.

Acest instrument poate fi folosit ca ajutor 
pentru a exista siguranța că sistemul de 

pansament este corect etanșat.

Ecranul Istoric terapie
Ecranul Istoric terapie afișează informațiile despre terapie în 
coloanele pentru dată, oră și eveniment. Data este în ordine 
ascendentă, iar ora este afișată utilizând formatul de 24 de ore.

Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric terapie, pentru a accesa 
ecranul Istoric terapie.

Utilizați butoanele + și - pentru a derula la 
listările suplimentare.

Dacă este înregistrat istoricul plăgii, consultați ecranul Istoric 
pacient pentru istoricul evoluției plăgii.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Terapie.

Ecranele Istoric pacient
Ecranele Istoric pacient permit unui clinician să:

• Creeze un nou cod de acces.

• Șteargă înregistrarea curentă a pacientului.

• Înceapă o nouă înregistrare a pacientului.

• Vizualizeze înregistrarea pacientului.

• Exporte istoricul.

• Vizualizeze un grafic cu zona de imagine a plăgii.

• Analizeze imaginile plăgii.

Seal Check™ Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Sonor
etanşare

Rată scurgere
Crescută

Scăzută

Seal CheckTM

Sonor
etanşare

Istoric terapie Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Dată Oră Eveniment
18 Dec 2009 07:41:20 Low Intensity
18 Dec 2009 07:41:20 125 mmHg, Intermittent 5
18 Dec 2009 07:41:20 Terapie PORNITĂ
(Mod de operare)
18 Dec 2009 07:20:00 Terapie inactivă
(Mod de operare)
18 Dec 2009 07:04:59 Unitate pornită
(Mod de operare)
17 Dec 2009 17:51:51 Unitate oprită
(Mod de operare)

+

_

Istoric
terapie

+
_

IeşireIeşire
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Ecranul Introducere cod de acces
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient pentru a accesa 
ecranul Introducere cod de acces.

Apăsați pentru a trece la ecranul următor.

Apăsați pentru a crea un nou cod de acces.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Terapie.

Această pictogramă apare în bara de stare a 
terapiei și pe zona de afișare atunci când există o 
înregistrare a pacientului activă.

Din rațiuni de securitate: 

• Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ va permite ca la un moment 
dat să fie activă numai o înregistrare a pacientului. Dacă este 
introdus un nou cod de acces, codul curent de acces este 
suprascris iar istoricul pacientului asociat cu acesta este șters.

Toate informațiile vor fi șterse automat atunci când unitatea 
este returnată la KCI.

• Dacă un cod de acces curent este introdus incorect, accesul 
la ecranul Istoric pacient va fi refuzat și veți reveni automat la 
ecranul Terapie. 

• Dacă se introduce de zece ori un cod de acces incorect, 
sistemul se va bloca. Contactați reprezentantul KCI local.

Pentru a crea un nou cod de acces:

1. Apăsați Creare.

2. Introduceți-vă codul numeric de acces din 
patru cifre utilizând cifrele de pe ecran, apoi 
apăsați OK.

3. Reintroduceți-vă codul numeric de acces 
din patru cifre.

4. Apăsați OK pentru a seta noul cod de acces 
și pentru a trece la ecranul Modificare ID 
pacient.

Introducere cod de acces Anulare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

OKCreate

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Şt.

(max. 4 caract.)

****

Istoric
pacient

OK

Creare

Anulare

Introducere cod de acces Anulare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

OKCreate

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Şt.

(max. 4 caract.)

****

Creare

OK

OK

Creare

Creare
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Ecranul Modificare ID pacient

Un număr unic este generat automat pe baza datei și orei, cu 
excepția situațiilor în care este creat un ID personalizat.

1. Introduceți noul ID al pacientului de la tastatură, dacă doriți.

2. Apăsați OK după ce ați introdus noul ID 
pacient sau dacă sunteți pregătiți să treceți 
la ecranul Istoric pacient.

3. Apăsați Ieșire pentru a continua cu ecranul 
Confirmare.

Apăsați acest buton pentru a introduce un 
spațiu.

Apăsați acest buton pentru ștergere înapoi/
ștergere.

Dacă nu sunt efectuate modificări, numărul 
generat automat va fi utilizat ca ID pacient.

Ecranul Istoric pacient
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți 
sau creați un cod de acces și apăsați OK pentru a 
accesa ecranul Istoric pacient.

Apăsați pentru a vizualiza ecranul Istoric 
pacient și pentru a adăuga note (până la 30 de 
caractere).

Apăsați pentru a șterge un fișier Istoric pacient.

Apăsați pentru a exporta Istoric pacient și Istoric 
terapie.

Apăsați pentru a vedea o reprezentare grafică a 
evoluției în timp a suprafeței măsurate a plăgii.

Apăsați pentru a ajusta setările pentru Alarmă 
de scurgere.

Apăsați pentru a vizualiza și efectua Analiza 
imaginii plăgii.

Modificare ID pacient
(Utilizaţi stylus-ul pe taste) Ieşire

OK

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

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

Q W E R T Y U I O P

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

4567060905165844_
OK

Ieşire

<-

Istoric pacient

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

ImaginiReglare
alarmă

Vizualizare
istoric

Vizualizare
grafic

Ştergere
istoric

Exportare
istoric

Ieşire
Istoric

pacient

Vizualizare
istoric

Ştergere 
istoric

Exportare
istoric

Vizualizare
grafic

Reglare
alarmă

Imagini



31

Ecranul Vizualizare istoric
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți 
sau creați un cod de acces și apăsați OK, apoi 
Vizualizare istoric pentru a accesa ecranul Istoric 
pacient.

Ecranul Istoric pacient va afișa note scurte (de 
până la 30 de caractere) adăugate de clinician 
și/sau de personalul medical. Pentru un Istoric 
pacient nou acest ecran va fi gol.

Ecranul Adăugare notă în istoric
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți 
sau creați un cod de acces și apăsați OK, apoi 
Vizualizare istoric, apoi Adăugare notă pe 
ecranul Istoric pacient, pentru a deschide 
ecranul Adăugare notă în istoric.

Utilizați tastele de pe ecran pentru a introduce o notă (până la 
30 de caractere).

Notele introduse vor fi afișate în zona ferestrei 
de deasupra tastelor.

Apăsați pentru a introduce în jurnal noua notă și 
a reveni la ecranul Istoric pacient.

Apăsați acest buton pentru a introduce un spațiu.

Apăsați acest buton pentru ștergere înapoi/
ștergere.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Istoric pacient. 

Ecranul ștergere istoric
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți sau 
creați un cod de acces și apăsați OK, apoi ștergere 
istoric pentru a accesa ecranul ștergere istoric.

Istoricul șters nu poate fi recuperat. 

Apăsați și țineți apăsat butonul ștergere timp 
de două secunde pentru a șterge înregistrările 
istoricului pacientului. După ce înregistrările 
istoricului pacientului au fost șterse, aparatul va 
reveni la ecranul Terapie.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Istoric pacient 
fără a șterge Istoric pacient.

Toate informațiile vor fi șterse automat atunci când unitatea este 
returnată la KCI.

Istoric pacient Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Dată Oră Eveniment
18 Dec 2009  23:42:30 Dsc_0002.jpg

18 Dec 2009  23:12:00 Transferred Image

18 Dec 2009  07:41:20 Area = 115.64 cm2

18 Dec 2009  07:20:00 ID = P242311.phi

+

_

Adăugare
notă

Vizualizare
istoric

Adăugare notă în istoric
(Utilizaţi stylus-ul pe taste) Ieşire

Ad.
notă

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

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

Q W E R T Y U I O P

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

Adăugare
notă

Add
Note
Ad.
notă

<-

Ieşire

Ştergere istoric

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Pentru a şterge istoricul curent al pacientului, apăsaţi 'Ştergere'.
Odată şterse, datele nu mai pot fi recuperate. Apăsaţi

'Anulare' pentru a anula operaţiunea de ştergere a istoricului.

Anulare Ştergere

Atenţie!

Ştergere 
istoric

Ştergere

Anulare



32

Ecranul Exportare istoric pacient

Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți 
sau creați un cod de acces și apăsați OK, apoi 
Exportare istoric, pentru a accesa ecranul 
Exportare istoric pacient.

Istoricul exportat al pacientului include cataloage conținând 
Istoric terapie, Istoric pacient și toate imaginile plăgii, pentru 
pacientul curent.

Fișierele de imagini vor fi exportate cu numele 
de fișier create în timpul procesului de creare a 
imaginilor.

Fișierele pot fi exportate pe un card de 
memorie, pe un dispozitiv USB sau e un 
port cu IR (dacă unitatea este prevăzută 
cu acestea).

Accesați ecranul Transfer pe card de memorie.

Accesați ecranul Transfer pe USB.

Accesați ecranu Transfer pe IR.

Porturile de conectare sunt destinate utilizării 
numai de către clinician.

Exportare istoric pacient

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Exportare pe
USB

Exportare pe
card memorie

Exportare pe
IR

Ieşire

Datele sunt exportate cu numele de fişier alocat.

Exportare istoric pacient

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Exportare pe
USB

Exportare pe
card memorie
Exportare pe

IR

Ieşire

Datele sunt exportate cu numele de fişier alocat.

Dacă unitatea are un port cu IR Dacă unitatea nu are un port cu IR

Exportare
istoric

Port USB de date

Port de date cu infraroșii (dacă este prevăzut)

Slot pentru card de memorie

Exportare pe
card memorie

Exportare pe
USB

Exportare pe
IR
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Ecranul Transfer pe card de memorie
Slotul pentru card de memorie este destinat 
strict accesării de către clinicieni autorizați. 

1. Introduceți cardul de memorie în slotul pentru card de 
memorie al unității de terapie INFOV.A.C.™. Un clic sonor 
semnalizează introducerea corectă a cardului.

2. Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați 
Terapie, apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi 
introduceți sau creați un cod de acces și 
apăsați OK, apoi Exportare istoric, apoi 
Exportare pe card memorie pentru a accesa 
ecranul Transfer pe card de memorie. 

3. Apăsați Înainte pentru a continua.

O bară de evoluție de pe ecran va indica starea transferului.

4. După încheierea transferului apăsați OK 
pentru a continua.

Dacă apare ecranul Eroare transfer pe card de memorie atunci 
când cardul de memorie este introdus în slotul pentru card 
de memorie, fișierele nu pot fi transferate.

Motive posibile pentru eroarea de transfer:

• Card neintrodus corect.

• Format incorect al cardului.

• Lipsa imaginilor în sistem.

Transfer pe card de memorie

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Anulare

Introduceţi cardul de memorie în slotul acestuia,
aflat pe faţa anterioară a unităţii de terapie InfoV.A.C.®,

apoi selectaţi 'Înainte'

Înainte

Exportare pe
card memorie

Înainte

OK
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Ecranul Transfer pe USB
Portul USB este destinat strict accesării 
de către medici autorizați. Dispozitivele 
USB trebuie conectate direct și la unitatea 
de terapie INFOV.A.C.™ trebuie conectate 
numai dispozitive USB de stocare în masă 
nealimentate. La acest dispozitiv nu trebuie 
conectate unități, calculatoare sau echipamente 
computerizate alimentate cu c.a. sau cu baterie, 
alte dispozitive sau fire de extensie USB.

1. Introduceți dispozitivul USB în portul USB al unității de 
terapie INFOV.A.C.™.

2. Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați 
Terapie, apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi 
introduceți sau creați un cod de acces și 
apăsați OK, apoi Exportare istoric, apoi 
Exportare pe USB, pentru a accesa ecranul 
Transfer pe USB. 

3. Apăsați Înainte pentru a continua.

O bară de evoluție de pe ecran va indica starea transferului.

4. După încheierea transferului apăsați OK 

pentru a continua.

Dacă apare ecranul Eroare transfer pe USB atunci când dispozitivul 
USB este introdus în portul USB, fișierele nu pot fi transferate.

Motive posibile pentru eroarea de transfer:

• Dispozitivul USB nu este introdus corect.

• Este conectat un tip incorect de dispozitiv.

Transfer pe USB

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Introduceţi unitatea flash USB în portul USB
aflat pe faţa anterioară a unităţii de terapie InfoV.A.C.®

şi selectaţi 'Înainte'.

Notă: numai dispozitivele de memorie aprobate de KCI pot fi
conectate la portul USB.

ÎnainteAnulare

Exportare pe
USB

Înainte

OK
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Ecranul Transfer pe IR
Portul de date cu infraroșii este destinat strict 
accesării de către medici autorizați

Unele unități nu pot fi echipate cu acest port. 
Consultați secțiunea Exportare istoric pacient 
pentru metode alternative de transfer de date.

1. Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați 
Terapie, apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi 
introduceți sau creați un cod de acces și 
apăsați OK, apoi Exportare istoric, apoi 
Exportare pe IR, pentru a accesa ecranul 
Transfer pe IR. 

2. Deschideți ușa de date și poziționați dispozitivul IR în fața 
unității de terapie INFOV.A.C.™.

3. Orientați portul de date IR al dispozitivului de transfer 
la portul de date cu infraroșii de pe unitatea de terapie 
INFOV.A.C.™.

4. Apăsați Înainte pentru a continua.

Unitatea de terapie The INFOV.A.C.™ va încerca 
să stabilească o conexiune cu dispozitivul de 
transfer; odată ce conexiunea este stabilită, 
transferul va începe.

O bară de evoluție de pe ecran va indica starea transferului.

5. După încheierea transferului apăsați OK 
pentru a continua.

Dacă apare ecranul Eroare transfer pe IR, INFOV.A.C.™ nu detectează 
dispozitivul IR sau dispozitivul este incompatibil. Fișierele nu au 
putut fi transferate.

Motive posibile pentru eroarea de transfer:

• Dispozitivul de transfer prin IR nu este aliniat cu portul de date cu infraroșii al 
INFOV.A.C.™.

• Portul IR al dispozitivului de transfer nu este activ sau nu este setat la modul  
pentru primire.

• Lentilele de pe dispozitivul IR sunt deteriorate sau obstruate.

Transfer pe IR

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Anulare

Deschideţi poarta de date pe unitatea de terapie
InfoV.A.C.®, plasaţi dispozitivul IR în faţa

ferestrei IR şi selectaţi 'Înainte'

Înainte

Exportare pe
IR

Înainte

OK
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Ecranul Grafic
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți 
sau creați un cod de acces și apăsați OK, apoi 
Vizualizare grafic, pentru a accesa ecranul Grafic.

Graficul afișează o reprezentare în timp a zonei de imagine.

Nu poate fi construit un grafic dacă fișierul 
Istoric pacient a fost șters.

Nu poate fi construit un grafic decât dacă 
măsurătorile zonei de imagine au fost salvate 
anterior în jurnalul cu istoricul pacientului. 
Sunt necesare cel puțin două măsurători din 
zile diferite (zona de imagine în raport cu 
timpul) pentru a putea fi construit un grafic.

Ecranul Selectare prag de alarmă de scurgere
Consultați medicul care prescrie terapia înainte 
de a efectua modificări ale acestei setări.

Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți 
sau creați un cod de acces și apăsați OK, 
apoi Reglare alarmă, pentru a accesa ecranul 
Selectare prag de alarmă de scurgere.

Utilizați + și -, pentru a selecta nivelul necesar de 
ajustare a alarmei.

Pragul de alarmă de scurgere este setat în mod 
implicit la Crescut (2 litri pe minut), acest ecran 
permite comutarea la Scăzut (1 litru pe minut) 
atunci când este cazul.

 Apăsați pentru a confirma setările de ajustare a 
alarmei.

Grafic Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Suprafaţa măsurată a imaginii

Timp (zile)Dec 2009 Dec 2009
10 30

Suprafaţă (cm2)

0.0

54.5

109.0

163.5

218.0

Vizualizare
grafic

Selectare prag de alarmă
de scurgere

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ţineţi cont că valoarea
crescută este cea implicită

+
_

OK

Crescut

Anulare

Reglare
alarmă

+
_

OK
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Analiza imaginii plăgii

Funcția de creare de imagini ale plăgii este un ajutor în înregistrarea evoluției tratamentului.

Funcțiile pentru suprafața de imagine a plăgii și pentru calcularea 
volumului nu sunt concepute a fi măsurători exacte și nu sunt 
destinate utilizării în diagnosticul și tratamentul plăgilor.

Accesoriile necesare pentru utilizarea acestei funcții includ:

• Cameră digitală care utilizează un card SD/MMC. Capacitatea maximă a cardului 
SD/MMC care poate fi utilizată pentru încărcarea de imagini pe o unitate de terapie 
INFOV.A.C.™ este de 2 GB. Unitatea nu va încărca imagini în cazul utilizării unui card 
SD/MMC mai mare de 2 GB. Vă rugăm să verificați capacitatea cardului SD/MMC 
înainte de a încărca imagini în unitatea de terapie INFOV.A.C.™. 
 
Rezoluția maximă a imaginilor acceptată de unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este 
de 2,2 megapixeli. În cazul utilizării unei camere cu o rezoluție mai mare, trebuie 
să ajustați pe cameră setările de rezoluție a imaginilor la o setare de 2,2 megapixeli 
sau mai puțin. Consultați manualul de utilizare a camerei pentru instrucțiuni 
suplimentare.

• Un card SD/MMC.

• Pătrat de referință pentru calibrare. Acesta se găsește pe rigla din pachetul 
pansamentului V.A.C.®. Acest pătrat de referință este necesar pentru ca unitatea de 
terapie INFOV.A.C.™ să efectueze măsurători ale plăgii.

• Stylus. Acesta se află în interiorul ușii de date (consultați secțiunea Unitatea 
de terapie INFOV.A.C.™ - Identificarea părților). Acesta este necesar pentru 
urmărire.

Pentru funcționarea optimă a funcției Analiză imagine plagă se recomandă:

• Pătratul steril de referință pentru calibrare trebuie să fie amplasat în aceeași locație 
pe plagă de fiecare dată când este realizată o imagine.

• Toate imaginile trebuie să fie realizate direct de deasupra plăgii.

• Plaga și pătratul de referință pentru calibrare trebuie să umple cât mai mult posibil 
din imagine.

• Imaginea trebuie să fie realizată în condiții de iluminare bune.

• Imaginile trebuie luate direct din cameră, nu transferate sau descărcate pe card 
dintr-un calculator.

Utilizarea unei camere care dispune de o funcție pentru dată și 
oră va permite urmărirea mai ușoară a imaginilor.

Pătratul de 
calibrare

L DWL DW

Die Line Does Not Print
Pink line indicates removable adhesive label.
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Sugestii pentru depanare:

• Capacitatea în imagini a suportului: Păstrați pe suport cât mai puține 
imagini posibil înainte de a încărca imaginile în unitatea de terapie INFOV.A.C.™. 
Este recomandat să încărcați eventualele imagini existente de pe suportul 
dumneavoastră (card SD/MMC sau card de memorie USB) pe calculator înainte de 
a captura pe suport noi fotografii ale plăgii. În cazul existenței unui număr prea 
mare de imagini pe suport există riscul să primiți o eroare „DSP Not Initialized” (DSP 
neinițializat) care va produce înghețarea unității, împiedicând astfel încărcarea de 
imagini.

• Eroarea „DSP Not Initialized” (DSP neinițializat): Aceasta indică o problemă 
legată de încărcarea de imagini și împiedică unitatea să încarce imagini în unitatea 
de terapie INFOV.A.C.™. Dacă primiți această eroare, ieșiți la ecranul anterior și 
resetați unitatea oprind-o și pornind-o din nou. Dacă nu puteți reveni la ecranul 
anterior, resetați unitatea oprind-o și pornind-o din nou. Puteți apoi trece la ecranul 
de încărcare a imaginilor în modul indicat în acest manual (consultați secțiunea 
Ecranul Imagini).

• Ecranul îngheață în timpul încărcării imaginilor: Acest lucru indică o 
problemă legată de încărcarea imaginilor în unitatea de terapie INFOV.A.C.™. Dacă 
primiți această eroare, resetați unitatea oprind-o și pornind-o din nou. Puteți 
apoi trece la ecranul de încărcare a imaginilor în modul indicat în acest manual 
(consultați secțiunea Ecranul Imagini).

• Ștergerea imaginilor din unitate: Imaginile digitale nu pot fi șterse individual 
din unitatea de terapie INFOV.A.C.™. Atunci când memoria internă este plină și încă 
există imagini pentru a fi încărcate, istoricul pacientului trebuie golit prin ștergerea 
înregistrării și crearea unui nou istoric al pacientului. Se recomandă ca înregistrarea 
istoricului pacientului să fie exportată înainte de a fi ștearsă astfel încât întregul 
istoric și imaginile să fie salvate. Consultați secțiunea Ecrane istoric pacient din 
acest manual pentru instrucțiuni suplimentare referitoare la vizualizarea, ștergerea, 
exportarea și crearea unei înregistrări a istoricului pacientului. 



39

Ecranul Imagini
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi Istoric pacient, apoi introduceți 
sau creați un cod de acces și apăsați OK, apoi 
Imagini, pentru a accesa ecranul Imagini.

Apăsați pentru a selecta și vizualiza o imagine de 
pe cardul SD/MMC.

Apăsați pentru a selecta și vizualiza o imagine de 
pe un dispozitiv USB.

Apăsați pentru a selecta și vizualiza o imagine 
din memoria internă a unității de terapie 
INFOV.A.C.™.

Va exista o scurtă întârziere în timp ce 
imaginile sunt accesate din memoria internă 
sau de pe cardul de memorie. Butonul relevant 
va fi evidențiat cu un cadru verde pentru a 
indica faptul că este în evoluție.

Atunci când unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este pregătită, va apărea ecranul Selectare 
fișier.

Dacă este selectată memoria INFOV.A.C.™ pentru o nouă 
înregistrare a pacientului, nu vor exista imagini disponibile iar 
miniatura pentru imagine va fi neagră.

Imagini

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Memorie
VAC

Dispozitiv de
memorie USB

Card
de memorie

Ieşire

Selectaţi dispozitivul de pe care doriţi să vizualizaţi imagini

Imagini

Card
de memorie

Dispozitiv de
memorie USB

Memorie
VAC
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Ecranul Selectare fișier
Numărul fișierelor disponibile pentru vizualizare și numărul 
fișierului vizualizat curent (de exemplu 9 din 10) sunt afișate în 
colțul superior drept al ecranului Selectare fișier.

Utilizați butoanele + și - pentru a selecta 
imaginea următoare sau anterioară.

Apăsați Selectare atunci când este afișată 
imaginea dorită.

Imaginile care sunt deschise de pe un card 
de memorie sau de pe un dispozitiv USB vor 
fi descărcate automat în memoria internă a 
unității de terapie INFOV.A.C.™.

Apăsați pentru a iniția procedura Trasare 
suprafață imagine.

Apăsați pentru a calcula suprafața plăgii în 
interiorul traseului evidențiat.

Apăsați pentru a începe procedura de calcul a 
volumului plăgii.

Selectare fişier Ieşire

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

+

_

Selectare

9 din 10

numefişier.jpg

+
_

Selectare
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Calibrarea de referință a imaginii
Trasați pătratul de referință în imagine pentru a aduce la scară 
măsurătorile de suprafață și de volum ale imaginii.

Sunt furnizate instrucțiuni afișate la baza 
fiecărui ecran pentru a ghida utilizatorul pe 
parcursul procesului

Pentru a trasa pătratul de referință folosiți 
numai stylusul furnizat.

Apăsați pentru a începe procesul de Referință 
pentru calibrare.

Atingeți fiecare colț al pătratului de referință. Atunci când este atins ultimul colț al 
pătratului de referință, punctele de colț vor fi unite de o linie evidențiată.

1. 2. 3. 4. 

Este important să selectați colțurile fie în sens orar, fie antiorar. 
O secvență incorectă va conduce la o eroare de calibrare.

Dacă este necesar, apăsați pentru a reporni procesul Referință 
pentru calibrare.

Trasare suprafață imagine
Trasați apoi linia de limitare a suprafeței plăgii. Apăsați butonul din partea stângă 
pentru a începe procedura Trasare suprafață imagine. Va apărea ecranul Selectare 
suprafață imagine.

Apăsați Suprafață imagine 1 pentru a trasa limita 
generală a suprafeței plăgii. Toate traseele și 
rezultatele pentru Suprafață imagine 1 vor fi 
afișate în galben.

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ stochează 
numai suprafața și adâncimea pentru 
Suprafață imagine 1 în Jurnal pacient. Aceste 
informații din Jurnal pacient sunt utilizate 
pentru a construi un grafic.

Apăsați Suprafață imagine 2 pentru a trasa o 
altă suprafață în interiorul plăgii. Toate traseele 
și rezultatele pentru Suprafață imagine 2 vor fi 
afișate în albastru.

Apăsați Suprafață imagine 3 pentru a trasa o suprafață suplimentară. Toate traseele și 
rezultatele pentru Suprafață imagine 3 vor fi afișate în roz.

Ieşire

Apăsaţi butonul evidenţiat pentru a
trasa pătratul de calibrare.

Selectare suprafaţă imagine

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ieşire

Selectaţi suprafaţa imaginii pe care doriţi să o trasaţi.

Suprafaţă
imagine 3

Suprafaţă
imagine 2

Suprafaţă
imagine 1

Suprafaţă
imagine 1

Suprafaţă
imagine 2

Suprafaţă
imagine 3
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Odată ce este selectată o suprafață a unei imagini, imaginea va fi 
afișată pe ecran complet. 

Trasați suprafața dorită cu stylusul.

• Un pătrat galben va apărea în punctul de pornire. Traseul este încheiat atunci când 
capătul liniei galbene revine la punctul de pornire.

Pentru a corecta o eroare, loviți ușor cu stylusul în pătratul de 
la punctul de pornire. Această acțiune vă va readuce la ecranul 
anterior unde puteți alege să retrasați suprafața.

Atunci când conturul suprafeței imaginii plăgii este complet, 
butoanele vor reapărea.

Dacă este necesar, apăsați butonul Suprafață trasare plagă, pentru a trasa suprafețe 
suplimentare.

Calcularea suprafeței plăgii
Apăsați butonul figurat în partea stângă, pentru 
a calcula suprafața plăgii în interiorul traseului 
evidențiat.

Rezultatele vor fi afișate în culoarea traseului pentru suprafața 
măsurată corespunzătoare.

Ieşire

Apăsaţi butonul evidenţiat pentru a calcula
suprafeţele trasate.

Suprafaţă = 24.67 cm2
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Calcularea volumului plăgii
Ecranul Selectare suprafață imagine pentru adâncime

Volumul plăgii poate fi calculat din suprafețele trasate anterior și 
din adâncimea măsurată.

Apăsați butonul din partea stângă pentru a 
începe procedura de calcul a volumului plăgii. 
Va apărea ecranul Selectare suprafață imagine 
pentru adâncime.

Apăsați pentru a introduce adâncimea pentru 
Suprafață imagine 1.

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ stochează 
numai suprafața și adâncimea pentru 
Suprafață imagine 1 în Jurnal pacient. Aceste 
informații din Jurnal pacient sunt utilizate 
pentru a construi un grafic.

Apăsați pentru a introduce adâncimea pentru Suprafață 
imagine 2.

Apăsați pentru a introduce adâncimea pentru Suprafață 
imagine 3.

Utilizați tastele de pe ecran pentru a introduce adâncimea 
imaginii. 

Apăsați OK după ce ați introdus adâncimea 
imaginii. 

Suprafața și volumul imaginii vor fi afișate în partea din stânga a 
ecranului.

Apăsați Ieșire, pentru a reveni la ecranul Istoric 
pacient.

Selectare suprafaţă imagine
pentru adâncime

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ieşire
Selectaţi suprafaţa imaginii pentru care doriţi

calcularea volumului.

Suprafaţă
imagine 3

Suprafaţă
imagine 2

Suprafaţă
imagine 1

Suprafaţă
imagine 1

Suprafaţă
imagine 2

Suprafaţă
imagine 3

Introduceţi adâncimea suprafeţei
imaginii

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

1 2 3

4 5 6

7 8 9
. 0Şt.

cm

1.23456

OK

Ieşire

OK

Ieşire
Suprafaţă = 24.67 cm2  Volum = 87.37 cm3

Ieşire
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Utilități clinician
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Utilități 
pentru a accesa ecranul Utilități.

Din acest ecran Utilități, clinicianul poate:

• Seta ora și data la ora și la data curente din calendar.

• Ajusta setările regionale.

• Seta luminozitatea pentru interfața de utilizator a ecranului 
tactil. Semiluna verde de la baza butonului indică nivelul de 
luminozitate:

Scăzută

Medie 

Ridicată

Setarea implicită este Medie

Apăsați pentru a reveni la Ecranul inițial pentru 
medic.

Modificarea orei și a datei
Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Utilități, 
apoi apăsați Oră/Dată, pentru a accesa ecranul 
Setare oră/dată.

Apăsați pentru a seta ora locală curentă și data 
de calendar. ținând apăsate aceste butoane, veți 
derula rapid prin selecțiile disponibile.

Apăsați pentru a reveni la ecranul Utilități.

Utilităţi

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ieşire

Oră/Dată Setări
regionale

Luminozitate

Utilităţi

Luminozitate

Luminozitate

Luminozitate

Ieşire

Setare oră/dată

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Ieşire

+ + + ++

- - - --

An Lună Zi Oră (24) Minute

2009 Dec 18 22 12

Oră/Dată

++ --

Ieşire
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Schimbarea unităților pentru presiune și a formatului datei

Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Utilități, 
apoi apăsați Setări regionale, pentru a accesa 
acest ecran.

Apăsați pentru a comuta între unitățile de 
măsură mmHg (milimetri coloană de mercur) 
și kPa (kilo-Pascali).

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este 
concepută pentru a indica două unități 
de măsură, mmHg (milimetri coloană de 
mercur) fiind cea implicită. Dacă preferați 
kPa (kilo-Pascali), apăsați Unități de 
presiune, pentru a comuta de la mmHg la 
kPa.

Apăsați pentru a comuta modul în care sunt 
afișate zecimalele.

Apăsați pentru a selecta cm (centimetri) sau in 
(inci)

Apăsați pentru a schimba limba în care sunt 
afișate ecranele.

Apăsați pentru a comuta între afișarea 
formatelor ZZ/LLL/AAAA (Zi-Lună-An) și LLL/ZZ/
AAAA (Lună-Zi-An).

Setările implicite sunt: mmHg, ZZ/LLL/AAAA, 
cm și Engleză.

Apăsați Ieșire pentru a reveni la ecranul Utilități.

Setări regionale

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Limbă

Ieşire

Format
dată

Format
număr

Unităţi de
presiuneUnităţi

cm mmHgZZ LLL AAAA

1234.5

Setări
regionale

Unităţi de
presiune

Format
număr

Unităţi

Limbă

Format
dată

Ieşire
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Alerte și alarme

ATENȚIE: Informații importante referitoare la alerte și alarme

O Alarmă de prioritate joasă/Alertă va fi afișată pe ecranul tactil atunci când 
unitatea de terapie INFOV.A.C.™ detectează o situație care necesită atenția pacientului 
sau a personalului clinic de îngrijire.

Alertele vor fi însoțite de un singur ton sonor.

O Alarmă de prioritate medie va fi afișată pe interfața de utilizator a ecranului 
tactil atunci când unitatea de terapie INFOV.A.C.™ detectează o situație care necesită 
atenția imediată a pacientului sau a personalului clinic de îngrijire pentru a se 
asigura că terapia prescrisă este livrată.

Alarmele vor fi însoțite de un ton sonor repetitiv.

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi rezolvate, contactați KCI.

Apăsați Pauză audio pentru a opri tonul sonor timp de două minute.

Apăsați Ajutor, pentru mai multe informații despre alertă sau alarmă.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită 
mai mult de două ore.

Aceasta se aplică tuturor situațiilor de alarmă când terapia este 
întreruptă.

Pauză audio
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Alertă baterie slabă
Alertă de prioritate joasă - Acest ecran de alertă indică aproximativ două ore de funcționare cu bateria rămasă. 
Această alertă va fi însoțită de un singur ton sonor.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt în 
timpul depanării apăsând Pauză audio.

Pentru a rezolva această alertă:

1. Conectați unitatea de terapie la priza din perete utilizând 
sursa de alimentare a INFOV.A.C.™ pentru a reîncărca 
bateria. O lumină portocalie deasupra conexiunii de 
alimentare va indica faptul că unitatea se încarcă. 
Consultați secțiunea Încărcarea bateriei a acestui manual 
pentru mai multe informații.

2. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a 
reveni la Ecranul inițial. 

Terapia V.A.C.® continuă.

Alarma de nivel critic al bateriei
Alarmă de prioritate medie - Ecranul cu alarma indică aproximativ 30 de minute de funcționare cu baterie 
rămasă. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt în 
timpul depanării apăsând Pauză audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Conectați unitatea de terapie la priza din perete utilizând 
sursa de alimentare a INFOV.A.C.™ pentru a reîncărca 
bateria. O lumină portocalie deasupra conexiunii de 
alimentare va indica faptul că unitatea se încarcă. 
Consultați secțiunea Încărcarea bateriei a acestui manual 
pentru mai multe informații.

2. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a 
reveni la Ecranul inițial. 

3. Asigurați-vă că terapia este pornită, 
confirmând faptul că semiluna verde este 
aprinsă pe butonul Pornit/Oprit pentru 
terapie. În caz contrar, apăsați butonul 
Pornit/Oprit pentru terapie, pentru a 
restarta terapia.

Terapia V.A.C.® continuă; cu toate acestea, dacă această alarmă nu 
este rezolvată în interval de un minut, terapia va fi întreruptă.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Alertă de baterie
descărcată

Baterie descărcată; încărcare necesară.

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

ResetarePauză audio

Pauză audio

Resetare

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Nivel critic baterie

Baterie descărcată la nivel critic; încărcaţi imediat.

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

ResetarePauză audio

Pauză audio

Resetare

Pornit/
Oprit
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Alarma Recipient plin - terapie întreruptă
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când recipientul este plin și trebuie înlocuit. 
Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv. 

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând butonul 
Pauză audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Determină dacă recipientul este plin comparând nivelul de 
lichid cu marcajele gradate de pe recipient (a se vedea mai 
jos).

2. Dacă recipientul nu este plin, apăsați 
Resetare.

3. Dacă recipientul este plin, înlocuiți-l și 
apăsați Resetare, pentru a reveni la Ecranul 
inițial. 

Consultați secțiunea Schimbarea recipientului 
a acestui manual pentru informații 
suplimentare.

4. Reporniți terapia apăsând Pornit/Oprit 
pentru terapie de pe Ecranul inițial.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor clinicianului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® cu un pansament alternativ, dacă terapia este 
oprită mai mult de două ore.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Recipient plin
Terapie întreruptă

Apăsaţi butonul de scoatere, apoi apăsaţi 'Resetare'.
AVERTISMENT: Înlocuiţi bandajul V.A.C.® cu

un bandaj alternativ dacă terapia rămâne oprită
mai mult de 2 ore.

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

ResetarePauză audio

Pauză audio

Resetare

Resetare

Pornit/
Oprit

Recipient de 500 ml Recipient de 1000 ml

Marcaje gradate
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Alarmă recipient nefixat
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când recipientul nu este introdus complet  
și/sau blocat corespunzător. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Scoateți recipientul apăsând butonul de 
eliberare a recipientului.

2. Inspectați recipientul și unitatea de terapie INFOV.A.C.™ 
pentru a vă asigura că nu există obiecte străine sau 
detritusuri care să interfereze cu suprafețele de potrivire ale 
recipientului și ale unității de terapie.

3. Asigurați-vă că ambele sigilii sunt prezente. Dacă sigiliile 
lipsesc sau sunt deteriorate, contactați KCI.

4. Reatașați recipientul la unitatea de terapie INFOV.A.C.™ 
asigurându-vă că recipientul este introdus complet și fixat. 
Un declic indică faptul că recipientul este instalat adecvat.

5. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a 
reveni la Ecranul inițial.

6. Reporniți terapia apăsând Pornit/Oprit 
pentru terapie.

7. Dacă această alarmă continuă să apară, repetați pașii de la 
1 la 6 cu un recipient nou. 

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi rezolvate, 
contactați KCI.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor 
medicului, înlocuiți pansamentul V.A.C.® dacă 
terapia este întreruptă sau oprită mai mult de 
două ore.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Recipient
nefixat

Asiguraţi-vă că recipientul se află în poziţie

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

ResetarePauză audio

Pauză audio

Sigilii

Resetare

Pornit/
Oprit
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Alarmă de scurgere
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare la detectarea unei scurgeri semnificative de presiune 
negativă. Dacă această alarmă nu este soluționată în trei minute, terapia va fi întreruptă. Această alertă va fi 
însoțită de un singur ton sonor.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între 
tubul pansamentului și cel al recipientului.

2. Asigurați-vă că recipientul este introdus complet. 
(Consultați secțiunea Alarma Recipient nefixat ).

3. Apăsați pe butonul SEAL CHECK™ pentru caracteristica 
SEAL CHECK™, pentru a vă ajuta la identificarea scurgerilor 
de la nivelul pansamentului. Consultați secțiunea 
Identificarea unei scurgeri utilizând SEAL CHECK™ 
din acest manual, pentru detalii referitoare la modul de 
utilizare a caracteristicii SEAL CHECK™ și la modul de 
remediere a scurgerilor.

Singurul mod de acces al pacientului la caracteristica SEAL 
CHECK™ este prin acest ecran de Alarmă de scurgere.

4. Consultați Instrucțiunile de utilizare pentru aplicarea pansamentului 
furnizate cu pansamentele V.A.C.®, pentru informații referitoare la utilizarea 
materialului în exces al foliei autoadezive V.A.C.® de sigilare a plăgilor, pentru a 
etanșa zona cu scurgeri.

5. După ce scurgerea a fost rezolvată, apăsați Resetare în acest ecran, pentru a reveni 
la Ecranul inițial.

6. Asigurați-vă că terapia este pornită, confirmând faptul că semiluna verde este 
aprinsă pe butonul Pornit/Oprit pentru terapie. În caz contrar, apăsați butonul 
Pornit/Oprit pentru terapie, pentru a restarta terapia.

Dacă această alarmă nu este rezolvată în trei minute, va fi emisă 
alarma Alarmă de scurgere Terapie întreruptă, iar terapia se va 
opri.

Consultați secțiunea Alarmă de scurgere Terapie întreruptă, 
pentru procedurile de repornire a terapiei.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Alarmă de scurgere

Apăsaţi '?' sau 'Seal Check™' pentru
informaţii suplimentare

ResetarePauză audio

Seal CheckTM

Pauză audio

Resetare

Pornit/
Oprit
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Alarmă de scurgere Terapie întreruptă
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când o scurgere de presiune negativă nu a 
fost rezolvată, iar terapia a fost întreruptă. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a 
reveni la Ecran inițial.

2. Reporniți terapia apăsând Pornit/Oprit 
pentru terapie.

Dacă scurgerea nu este rezolvată, accesați instrumentul SEAL 
CHECK™ pentru depanare ulterioară:

Din Ecranul Modul de operare pentru medic, 
Pornit/Oprit pentru terapie deschide ecranul 
SEAL CHECK™ de pe ecranul Pornire terapie.

sau

Din Ecranul inițial pentru medic, apăsați Terapie, 
apoi OK, apoi SEAL CHECK™, pentru a accesa 
caracteristica SEAL CHECK™.

Singurul mod de acces al pacientului la caracteristica SEAL 
CHECK™ este prin intermediul ecranului Alarmă de scurgere.

Dacă situația de scurgere nu este rezolvată în trei minute, ecranul 
de alarmă va apărea din nou, iar terapia se va opri.

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi rezolvate, contactați KCI.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Alarmă de scurgere
Terapie întreruptă

AVERTISMENT: Înlocuiţi bandajul V.A.C.® cu
un bandaj alternativ dacă terapia rămâne oprită

mai mult de 2 ore.

ResetarePauză audio

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

Pauză audio

Resetare

Pornit/
Oprit

Pornit/
Oprit

Seal CheckTM
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Alertă de blocaj
Alarmă de prioritate joasă - Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie INFOV.A.C.™ a detectat 
un potențial blocaj. Această alertă va fi însoțită de un singur ton sonor. 

Pentru a rezolva această alertă:

1. Asigurați-vă că ambele cleme, de pe tubul pansamentului și 
de pe cel al recipientului, sunt deschise.

2. Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, plisat sau blocat.

3. Dacă alerta de blocaj persistă după parcurgerea pașilor 1 și 
2, coborâți unitatea de terapie și tubul, pentru a fi la același 
nivel sau mai jos cu poziția plăgii. Dacă alerta este rezolvată 
prin coborârea unității, poate fi reluată utilizarea normală.

4. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a 
reveni la Ecranul inițial.

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ va încerca în 
continuare s aplice terapia în timpul acestei 
alerte.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Alertă de blocaj

A fost detectat un potenţial blocaj.

Resetare

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

Resetare
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Alarmă de blocaj Terapie întreruptă
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când unitatea de terapie INFOV.A.C.™ a 
identificat că este prezent un blocaj. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Asigurați-vă că ambele cleme, de pe tubul pansamentului și 
de pe cel al recipientului, sunt deschise.

2. Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, plisat sau blocat.

3. Dacă alarma de blocaj Terapie întreruptă persistă după 
parcurgerea pașilor 1 și 2, coborâți unitatea de terapie și 
tubul pentru a fi la același nivel sau mai jos cu poziția plăgii. 
Dacă alerta este rezolvată prin coborârea unității, poate fi 
reluată utilizarea normală.

4. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a reveni la Ecran 
inițial.

AVERTISMENT: Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate 
acestea, presiunea negativă de la nivelul plăgii este sub valoarea 
terapeutică.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi rezolvate, contactați KCI.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Alarmă de blocaj
Terapie întreruptă

Unitatea poate funcţiona, dar terapia este întreruptă.
AVERTISMENT: Înlocuiţi bandajul V.A.C.® cu

un bandaj alternativ dacă terapia rămâne oprită
mai mult de 2 ore.

ResetarePauză audio

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

Pauză audio

Resetare
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Alertă de presiune scăzută
Alertă de prioritate mică - Aceste ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie INFOV.A.C.™ nu a atins 
presiunea setată a terapiei selectate. Această alertă va fi însoțită de un singur ton sonor.

Pentru a rezolva această alertă:

1. Asigurați-vă că ambele cleme, de pe tubul pansamentului și 
de pe cel al recipientului, sunt deschise.

2. Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, plisat sau blocat.

3. Dacă alerta de presiune scăzută persistă după parcurgerea 
pașilor 1 și 2, coborâți unitatea de terapie și tubul pentru 
a fi la același nivel sau mai jos cu poziția plăgii. Dacă alerta 
este rezolvată prin coborârea unității, poate fi reluată 
utilizarea normală.

4. Apăsați Resetare pentru a reveni la Ecranul inițial.

Terapia V.A.C.® este aplicată în continuare, însă la o presiune mai 
mică decât cea selectată. 

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Alertă de presiune
scăzută

Presiunea măsurată pe plagă este
sub presiunea setată.

Resetare

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare



55

Alarmă de presiune scăzută Terapie întreruptă
Alertă de prioritate mică - Aceste ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie INFOV.A.C.™ nu a atins 
presiunea setată a terapiei selectate și presiunea negativă la locul plăgii este sub valoarea terapeutică. Această 
alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Asigurați-vă că ambele cleme, de pe tubul pansamentului și 
de pe cel al recipientului, sunt deschise.

2. Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, plisat sau blocat.

3. Dacă Alarma de presiune scăzută Terapie întreruptă persistă 
după parcurgerea pașilor 1 și 2, coborârea unității de 
terapie și a tubului pentru a fi la același nivel sau mai jos de 
locul plăgii poate rezolva această alarmă. Dacă alerta este 
eliminată prin coborârea unității, poate fi reluată utilizarea 
normală.

4. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a 
reveni la Ecranul inițial.

AVERTISMENT: Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate 
acestea, presiunea negativă de la nivelul plăgii poate fi sub 
presiunea setată, existând riscul de a compromite beneficiile 
terapeutice.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi rezolvate, contactați KCI.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Alarmă de presiune
scăzută Terapie întreruptă

AVERTISMENT:  Unitatea poate funcţiona,
dar terapia este întreruptă. Apăsaţi '?'

pentru informaţii suplimentare

ResetarePauză audio

Pauză audio

Resetare
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Alarmă terapie inactivă
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când terapia V.A.C.® a fost oprită timp de 
cincisprezece minute (cu unitatea pornită), fără ca interfața de utilizator a ecranului tactil să fie atinsă. Această 
alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a 
reveni la Ecranul inițial.

2. Reporniți terapia apăsând Pornit/Oprit 
pentru terapie.

3. Dacă nu se dorește terapia V.A.C.®, opriți 
unitatea de terapie INFOV.A.C.™, utilizând 
butonul Pornire/Oprire alimentare de pe 
partea anterioară a unității.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.

Alarma Eroare de sistem Terapie întreruptă
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când există o defecțiune tehnică a unității 
de terapie INFOV.A.C.™. Pot surveni câteva tipuri de erori de sistem. În caseta galbenă de alarmă va apărea un 
număr care reprezintă codul de diagnostic al defecțiunii tehnice. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor 
repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Înregistrați numărul de eroare.

2. Opriți și reporniți unitatea utilizând butonul 
de pornire/oprire alimentare de pe fața 
anterioară a unității.

3. Dacă eroarea persistă, contactați KCI.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Terapie inactivă

Apăsaţi 'Resetare' şi reporniţi terapia

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

ResetarePauză audio

Pauză audio

Resetare

Pornit/
Oprit

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Eroare de sistem
Terapie întreruptă

Cod de eroare:  G - 0x00000000   C - 0X00000000
Returnaţi imediat această unitate la KCI

AVERTISMENT: Înlocuiţi bandajul V.A.C.® cu
un bandaj alternativ dacă terapia rămâne oprită

mai mult de 2 ore. 

Resetare

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

Pauză audio
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Alerta Contorul de service a expirat
Alertă de prioritate joasă - Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie INFOV.A.C.™ și-a atins 
durata limită de utilizare. După expirarea contorului de service această alertă apare la fiecare pornire a unității. 
Atunci când Zile rămase ajunge la zero, această alertă va reapărea periodic în timpul terapiei.

Pentru a rezolva această alertă:

1. Contactați reprezentantul KCI local pentru a obține un nou 
cod pentru contorul de service.

2. Apăsați Introduceți cod pentru a introduce 
codul obținut de la KCI.

Alarmă temperatură internă
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când temperatura internă a unității de terapie 
INFOV.A.C.™ a atins limita maximă. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Pentru a rezolva această alarmă:

1. Mutați unitatea de terapie INFOV.A.C.™ într-un loc mai rece.

2. Apăsați Resetare în acest ecran, pentru a reveni la Ecranul 
inițial.

Terapia continuă în timp ce această alarmă este activă. Ecranul 
se va opri după cinci minute, însă se va aprinde la atingere. 
Încărcarea bateriei este oprită.

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi rezolvate, contactați KCI.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită mai 
mult de două ore.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Contactaţi KCI
Zile rămase (0)

ContinuaţiIntroduceţi
cod

Contorul de service a expirat

Introduceţi
cod

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Temperatură internă

Temperatura internă a unităţii de terapie a depăşit
limita permisă. Mutaţi unitatea de terapie

într-un loc mai rece.

Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

ResetarePauză audio
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Deviere presiune Terapie întreruptă
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când presiunea de la nivelul plăgii a deviat 
peste limitele sistemului. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Sunetul acestei alarme poate fi întrerupt două 
minute în timpul depanării apăsând Pauză 
audio.

Pentru a rezolva această alarmă:

Opriți și reporniți unitatea utilizând butonul de 
pornire/oprire alimentare de pe fața anterioară 
a unității.

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi rezolvate, contactați KCI.

AVERTISMENT: Conform instrucțiunilor medicului, înlocuiți 
pansamentul V.A.C.® dacă terapia este întreruptă sau oprită  
mai mult de două ore.

Intermittent 5/2
Terapie PORNITĂ
125 mmHg

Deviere presiune
Terapie întreruptă

Presiunea pe plagă a crescut peste
limitele sistemului. Terapia a fost oprită.

Contactaţi KCI

AVERTISMENT   Apăsaţi '?' pentru informaţii suplimentare

Pauză audio

Pauză audio
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Îngrijirea și curățarea

Precauții standard
În continuare sunt prezentate procedurile recomandate de KCI privitoare la curățarea zilnică și săptămânală și 
la controlul infecțiilor pentru unitatea de terapie INFOV.A.C.™.

Respectați întotdeauna precauțiile standard.

Precauțiile standard sunt concepute pentru a reduce riscul de transmitere a 
microorganismelor, atât din surse de infecție cunoscute cât și necunoscute. Aceste 
precauții pot fi aplicate tuturor pacienților, indiferent de diagnosticul lor sau de starea 
de infecție presupusă și trebuie utilizate atunci când este anticipat contactul cu 
sânge și cu toate fluidele corpului. Acest lucru include totodată secrețiile și excrețiile 
(exceptând transpirația) indiferent dacă sângele este vizibil sau nu, dacă pielea nu este 
intactă (de ex. plăgi deschise) și pentru membranele mucoase.

Eliminarea deșeurilor
Eliminați toate componentele de unică folosință (toate tuburile, conectorii, clemele, 
recipientele utilizate, pansamentele folosite etc.) în conformitate cu reglementările 
locale privitoare la eliminarea deșeurilor medicale. Eliminarea incorectă poate 
reprezenta un risc de neconformitate cu reglementările.

Curățarea unității de terapie INFOV.A.C.™
Curățarea și dezinfectarea unității de terapie INFOV.A.C.™ include ștergerea tuturor 
componentelor cu suprafețe dure. Respectați procedurile instituției utilizate pentru 
curățarea și dezinfectarea altor echipamente medicale electronice durabile cu 
suprafețe dure. Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ trebuie curățată și dezinfectată:

• Dacă devine murdară în timpul utilizării pentru pacient.

• Cel puțin săptămânal.

• Între utilizările pentru pacienți diferiți.

Asigurați-vă că unitatea de terapie INFOV.A.C.™ nu este 
conectată la rețeaua de alimentare cu c.a. în timpul  
utilizării lichidelor de curățare de orice natură.

KCI recomandă următoarele cu privire la curățarea și dezinfectarea dispozitivelor de 
terapie V.A.C.® ale KCI:

• Pentru a ajuta la reducerea riscului de infecție și de contact cu sângele și cu alte 
fluide ale corpului, utilizați echipament personal de protecție (EPP) cum ar fi mănuși 
pentru proceduri medicale.

• Înainte de dezinfecție curățați toate materialele organice (murdărire vizibilă sau 
secreții ale corpului) de pe unitatea de terapie.

• Utilizați agenți de curățare și dezinfectanți pentru uz spitalicesc.
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• Nu scufundați în fluide și nu saturați unitatea de terapie cu fluide, pentru a evita 
deteriorarea componentelor electronice din dispozitiv.

• Nu utilizați soluții pe bază de alcool în jurul marginilor ecranului tactil sau în 
apropierea garniturii și a comutatoarelor de alimentare, deoarece soluțiile pe bază 
de alcool pot pătrunde cu ușurință în ecran și produce defectarea echipamentului.

Curățarea ecranului tactil

1. Apăsați butonul Protecție ecran de pe ecranul Inițial (consultați secțiunea 
Ecrane de control mod pacient), pentru a activa Protecție ecran. Se va închide 
pictograma butonului de blocare și va apărea ecranul Protecție ecran.

2. Utilizați o lavetă moale, neabrazivă pentru a curăța ușor ecranul tactil.

Nu utilizați niciun lichid pentru a curăța ecranul tactil.

Nu aplicați o forță excesivă pentru a curăța ecranul tactil. 
Apăsarea prea puternică poate deteriora ecranul tactil.

3. Pentru a debloca ecranul tactil, apăsați butonul 1, apoi butonul 2 de pe ecranul 
Protecție ecran, pentru a reveni la ecranul Inițial.
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Compatibilitatea electromagnetică (EMC)

În cele ce urmează se prezintă indicații și declarații ale producătorului referitoare la 
compatibilitatea electromagnetică pentru unitatea de terapie INFOV.A.C.™.

• Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ necesită luarea de precauții speciale referitoare 
la EMC și trebuie instalată și pusă în funcțiune în conformitate cu informațiile 
referitoare la EMC furnizate în următoarele pagini.

Acest echipament este destinat utilizării numai de către specialiștii 
din domeniul sanitar. La fel ca toate echipamentele medicale 
electrice, acest echipament poate cauza interferențe radio sau poate 
perturba funcționarea echipamentelor din vecinătate. Se recomandă 
măsuri de atenuare a interferenței, ca de exemplu reorientarea sau 
reamplasarea unității de terapie INFOV.A.C.™ sau ecranarea locației.

Caracteristicile de emisii ale acestui echipament îl fac adecvat pentru 
utilizare în zone industriale și în spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă 
echipamentul se utilizează într-un mediu rezidențial (pentru care 
se solicită în mod normal CISPR 11 clasa B), este posibil ca acesta 
să nu ofere protecție adecvată pentru serviciile de comunicații prin 
frecvențe radio.

• Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile, cititoarele RFID, 
echipamentele electronice de supraveghere (antifurt) și detectoarele de metale 
pot afecta funcționarea unității de terapie INFOV.A.C.™. Vă rugăm să respectați 
indicațiile și recomandările specificate în tabelele 204 și 206.

• Alte echipamente sau sisteme medicale pot produce emisii electromagnetice 
și, ca atare, pot afecta funcționalitatea unității de terapie INFOV.A.C.™. Trebuie 
să utilizați cu grijă unitatea de terapie INFOV.A.C.™ lângă alte echipamente sau 
stivuită peste acestea. Dacă unitatea de terapie INFOV.A.C.™ trebuie utilizată 
lângă alte echipamente sau stivuită peste acestea, unitatea de terapie și celelalte 
echipamente trebuie inițial observate pentru a li se verifica funcționarea normală  
în configurația în care vor fi utilizate.

• S-a demonstrat că toate cablurile electrice, sursele de alimentare externe și 
accesoriile specificate sau la care se face referire în acest manual respectă cerințele 
de testare prezentate în tabelele următoare. Aveți grijă să utilizați împreună cu 
unitatea de terapie INFOV.A.C.™ numai cablurile, sursele de alimentare și accesoriile 
recomandate de producător. Dacă un terț furnizor oferă cablurile, sursele de 
alimentare externe și accesoriile electrice destinate utilizării cu unitatea de terapie 
INFOV.A.C.™ și acestea nu sunt specificate sau menționate în acest manual, este 
responsabilitatea terțului furnizor să determine conformitatea cu standardele și 
testele din următoarele tabele.

• Utilizarea de alte cabluri și accesorii electrice decât cele specificate în acest manual 
sau în documentele la care se face referire poate avea drept rezultat creșterea 
emisiilor electromagnetice de la unitatea de terapie INFOV.A.C.™ sau scăderea 
imunității electromagnetice a unității de terapie INFOV.A.C.™. 
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Tabelul 201

Indicații și declarații ale producătorului – Emisii electromagnetice

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul final al unității 
de terapie INFOV.A.C.™ trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.

Test de emisii Conformitate Mediu electromagnetic - îndrumări

Emisii RF - CISPR 11
(radiate și propagate)

Grupa 1 Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ utilizează energie RF numai pentru 
funcțiile sale interne. De aceea, emisiile sale RF sunt foarte scăzute 
și este improbabil să cauzeze vreo interferență în apropierea 
echipamentelor electronice.

Emisii RF - CISPR 11
(radiate și propagate)

Clasa A Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este potrivită pentru utilizarea în toate 
clădirile, altele decât cele rezidențiale și cele conectate direct la rețeaua 
publică de alimentare cu energie de joasă tensiune care alimentează 
clădirile de uz rezidențial.

Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Clasa A

Fluctuații de tensiune/  
emisii de tip licărire
IEC 61000-3-3

Se conformează

Tabelul 202

Indicații și declarații ale producătorului – Imunitatea electromagnetică

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul final al unității 
trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Nivel de testare 
EN/IEC 60601

Nivel de conformitate Mediu electromagnetic destinat 
utilizării

Descărcare electrostatică 
(ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV contact

± 8 kV aer

± 8 kV contact

± 15 kV aer

Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton 
sau dale ceramice. Dacă podelele sunt 
acoperite cu material sintetic, umiditatea 
relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.

Tranziție explozie 
electrică rapidă /rafală 

IEC 61000-4-4

± 2 kV pentru linii de alimentare 
cu energie

± 1 kV pentru linii de intrare 
/ ieșire

± 2 kV pentru linii de alimentare 
cu energie
100 kHz frecvență de repetiție

± 1 kV pentru linii de intrare 
/ ieșire
100 kHz frecvență de repetiție

Calitatea alimentării de la rețea trebuie 
să fie aceea a unui mediu comercial sau 
spitalicesc tipic.

Supratensiune 
tranzitorie

IEC 61000-4-5

± 1 kV mod diferențial (linie-
linie)

± 2 kV mod comun (linie-
pământ)

± 1 kV mod diferențial (linie-
linie)

± 2 kV mod comun (linie-
pământ)

Calitatea alimentării de la rețea trebuie 
să fie aceea a unui mediu comercial sau 
spitalicesc tipic.

Căderi de tensiune, 
întreruperi scurte și 
variații de tensiune 
la liniile de intrare ale 
alimentării cu energie 

IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% cădere în Ut) 
pentru 0,5 cicluri

40% Ut (60% cădere în Ut) 
pentru 5 cicluri

70% Ut (30% cădere în Ut) 
pentru 25 de cicluri

<5% Ut (>95% cădere în Ut) 
pentru 5 secunde

Căderi: 0% Ut pentru 1 ciclu
70% Ut pentru 25 de cicluri la 
50 Hz sau 30 de cicluri la 60 Hz

Fază unică: la 0°

Întreruperi: 0% Ut pentru 250 
de cicluri la 50 Hz sau 300  
de cicluri la 60 Hz

Produsul are baterie internă, de rezervă.

Dacă utilizatorul unității de terapie 
INFOV.A.C.™ necesită o funcționare 
continuă în timpul întreruperilor 
alimentării cu energie de la rețea, se 
recomandă alimentarea unității de la o 
sursă de alimentare neîntreruptibilă sau 
de la o baterie.

Câmp magnetic de 
frecvența alimentării 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m Câmpurile magnetice induse de 
frecvența curentului electric trebuie 
să fie la nivelurile caracteristice unui 
amplasament tipic dintr-un mediu 
comercial sau spitalicesc tipic.

NOTĂ: Ut este tensiunea rețelei de CA înaintea aplicării nivelului de testare.
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Tabelul 204

Indicații și declarații ale producătorului – Imunitatea electromagnetică

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul final al unității 
trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Nivel de testare EN/IEC 60601 Nivel de 
conformitate

Îndrumări pentru mediul 
electromagnetic

 

 
 
RF propagată 
IEC 61000-4-6

RF radiată
IEC 61000-4-3

 

 
 
3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 V/m
de la 80 MHz la 2,5 GHz

 
 

 
3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

6 Vrms în benzile ISM
între
150 kHz și 80 MHz
80% AM la 1 kHz

3 V/m
de la 80 MHz la 2,5 GHz

Echipamentele de comunicații 
RF portabile și mobile nu trebuie 
utilizate mai aproape de orice parte 
a unității de terapie INFOV.A.C.™, 
inclusiv cablurile, decât distanța de 
separare recomandată, calculată din 
ecuația aplicabilă pentru frecvența 
transmițătorului.

Distanță de separare recomandată
d = 1,2√P

d = 1,2√P 80 MHz - 800 MHz

d = 2,3√P 800 MHz - 2,5 GHz

unde P este valoarea nominală maximă 
a puterii de ieșire exprimată în wați 
(W) a transmițătorului, conform 
producătorului transmițătorului, și 
d este distanța de separare minimă 
recomandată exprimată în metri (m).

Intensitățile câmpurilor de la 
transmițătoare RF fixe, determinate 
printr-o examinare electromagnetică 
a amplasamentuluia, trebuie să fie mai 
mici decât nivelul de conformitate din 
fiecare interval de frecvențăb.

Interferența se poate produce în 
vecinătatea echipamentelor marcate cu 
următorul simbol:

NOTA 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai ridicat.

NOTA 2: Este posibil ca aceste îndrumări să nu se poată aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de absorbția 
și reflecția realizate de obiecte, structuri și oameni.

a Intensitățile câmpurilor de la transmițătoare fixe cum sunt stațiile de bază pentru radio-telefoane (celulare/fără fir) și stațiile radio 
terestre mobile, stațiile radio de amatori, transmisiile radio AM și FM și transmisiile TV nu pot fi prezise teoretic cu exactitate. Pentru 
evaluarea mediului electromagnetic corespunzător transmițătoarelor RF fixe, trebuie luată în considerare o examinare electromagnetică 
a amplasamentului. Dacă intensitatea câmpului măsurată în locația în care este utilizată unitatea de terapie INFOV.A.C.™ depășește 
valoarea nivelului de conformitate RF aplicabil de mai sus, unitatea trebuie observată pentru a se verifica funcționarea normală. Dacă 
se observă o funcționare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, precum reorientarea sau reamplasarea unității de terapie 
INFOV.A.C.™.

b Peste intervalul de frecvență de la 150 kHz la 80 MHz, intensitățile câmpurilor trebuie să fie mai mici de 3 V/m.

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (inclusiv echipamente periferice precum cabluri de antenă și antene externe) 
trebuie utilizate la o distanță de minimum 30 cm (12 in) față de orice piesă a unității de terapie INFOV.A.C.™, inclusiv cablurile specificate 
de producător. În caz contrar, se poate cauza funcționarea defectuoasă a acestui echipament. Mai precis, distanța de separare minimă 
recomandată trebuie calculată pe baza ecuației aplicabile frecvenței transmițătorului.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și este considerat în conformitate cu limitele pentru dispozitive medicale specificate în IEC 60601-1-2: 2014, 
ediția a 4-a. Aceste limite și niveluri de test sunt concepute pentru a oferi o siguranță acceptabilă cu privire la perturbările electromagnetice atunci 
când dispozitivul este utilizat într-un mediu medical tipic.



64

Tabelul 206

Distanțele de separare recomandate dintre echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și unitatea de terapie INFOV.A.C.™

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™ este destinată utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt controlate. 
Clientul sau utilizatorul unității de terapie INFOV.A.C.™ poate ajuta la prevenirea interferenței electromagnetice prin menținerea unei 
distanțe minime între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (transmițătoare) și unitate așa cum se recomandă mai jos, în 
conformitate cu puterea de ieșire maximă a echipamentelor de comunicații.

Valoare nominală maximă exprimată 
în wați (W) a puterii de ieșire a 
transmițătorului

Distanța de separare exprimată în metri (m) în conformitate cu frecvența transmițătorului

150 kHz - 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz - 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz - 2,5 GHz
d = 2,3√P

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pentru transmițătoarele cu valori nominale maxime ale puterii de ieșire nespecificate mai sus, distanța de separare recomandată d în metri 
(m) poate fi estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului, unde P este valoarea nominală maximă a puterii de ieșire 
exprimată în wați (W) a transmițătorului conform producătorului transmițătorului.

NOTA 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență mai ridicat.
NOTA 2:  Este posibil ca aceste îndrumări să nu se poată aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de absorbția 
și reflecția realizate de suprafețe, obiecte și oameni.

Surse de alimentare incluse

Număr de piesă Descriere Producător Lungime maximă

M6266106 Sursă de alimentare Astec Power sau ICC 3,05 m

M4268882 Elec / Con-US Set de cabluri - INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,03 m

M4268883 Elec / Con-Australia Set de cabluri - INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

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

M4268881 Elec / Con-EU Set de cabluri - INFOV.A.C.™ Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

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

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

4103887 Cablu, Alimentare, Brazilia Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

350084 Cablu, V.A.C.ULTA ™ Alimentare CA Diferite 2,0 m

350753 Cablu, V.A.C.ULTA ™ Alimentare Regatul Unit Diferite 2,0 m

360074 Cablu, V.A.C.VIA ™ Alimentare, UE Diferite 2,05 m

360076 Cablu, V.A.C.VIA ™ Alimentare, SAU/NZ Diferite 2,05 m

414655 Assy, Cablu de alimentare - ACTIV.A.C. ™ Japonia Diferite
0,91 m - 2,44 m  
(1,0 m preferat)

415568 Set de cabluri KR Piese electronice consolidate 2,05 m

Utilizarea altor cabluri și accesorii electrice decât cele specificate în 
instrucțiunile de utilizare (IU) furnizate sau în documentele la care 
se face referire poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice 
de la unitatea de terapie INFOV.A.C.™ sau la scăderea imunității 
electromagnetice a unității de terapie  INFOV.A.C.™.
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Specificații

Specificații care fac obiectul modificărilor fără înștiințare prealabilă.

Clasificare
Echipamentul nu este adecvat pentru utilizare în prezența amestecului anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau oxid  
de azot.

Unitatea de terapie INFOV.A.C.™
Operare continuă 
Echipament de tip B 
Echipament de Clasa I sau alimentat intern

Sursă de alimentare
Echipament de Clasa I 
Echipament obișnuit 

Unitatea de terapie INFOV.A.C.
Dimensiuni ....................................................................................................................... 23 cm X 22 cm X 17,5 cm  (9,05 in X 8,6 in X 6,8 in)
Greutate .............................................................................................................................................................................................. 2,89 kg  (6,37 lb)
 

Date electrice (alimentare cu energie)
Tensiune  ..................................................................................................................................................................................................100 - 240 V c.a.
Frecvență  ...................................................................................................................................................................................................50 Hz - 60 Hz
Putere  .......................................................................................................................................................................................................................... 60 W

Condiții de mediu
Interval de temperatură pentru depozitare/transport ................................................................................... -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
Interval de temperatură de funcționare.... ........................................................................................................... +10°C - +30°C (50°F - 86°F)
Interval de umiditate relativă............... .........................................................................................................................10% - 85% fără condens
Interval de presiune barometrică .......................................................................................................................................... 700 hPa - 1060 hPa

Componentele de unică folosință ale sistemului de terapie V.A.C.® sunt considerate Componente aplicate conform 
IEC 60601-1 Ediția a treia.
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Explicarea simbolurilor utilizate

Declarație de avertizare sau de atenționare în privința posibilelor pericole pentru sistem, 
pacient sau personal. 

Informații importante referitoare la operare

Atenție: consultați documentele însoțitoare

Pericol de împiedicare

Porniți sau opriți dispozitivul. Acest buton se va aprinde când dispozitivul este pornit.

Eliberați recipientul. Acest buton va semnaliza atunci când recipientul este plin și trebuie 
înlocuit.

Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare adecvat.  
A nu se elimina ca deșeuri casnice.

Consultați manualul de utilizare

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Producător

Număr de serie

!

SN
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Protecție împotriva infiltrațiilor

A se feri de umezeală

Piesă aplicată de tip B

Număr catalog

Baia sau dușul sunt interzise

Limite de temperatură

ATENȚIE: Legislația federală (SUA) restricționează vânzarea/închirierea  
acestui dispozitiv numai de către un medic sau la comanda unui medic.

 
 
 
Informații de contact pentru clienți

Pentru întrebări privind acest produs, consumabile, întreținere sau informații suplimentare despre produsele  
și serviciile KCI, vă rugăm să contactați KCI sau un reprezentant autorizat KCI sau:

În SUA, apelați numărul 1-800-275-4524 sau accesați site-ul www.acelity.com.  
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249

În afara SUA, accesați site-ul www.kci-medical.com.
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