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VAROVANIE: Dôležité bezpečnostné informácie sú súčasťou 
sprievodnej dokumentácie k tomuto zariadeniu

Indikácie, kontraindikácie, varovania, bezpečnostné opatrenia a ďalšie 
bezpečnostné informácie sú uvedené na karte bezpečnostných informácií 
k terapeutickému systému V.A.C.®. Táto karta je súčasťou terapeutickej 
jednotky a tiež sa nachádza v balení s krytím V.A.C.®. Pred aplikovaním 
terapie V.A.C.® si preštudujte používateľskú príručku a kartu bezpečnostných 
informácií k terapeutickému systému V.A.C.®. Ak máte akékoľvek otázky alebo ak 
táto karta údajov chýba, ihneď sa obráťte miestneho zástupcu spoločnosti KCI.

Ďalšie informácie o produkte nájdete na stránke www.acelity.com (USA) alebo 
www.kci-medical.com (mimo USA).

Rovnako ako pri všetkých zdravotníckych pomôckach na predpis 
v prípade, že sa nebudete riadiť pokynmi k produktu alebo budete 
upravovať nastavenia a vykonávať terapeutické úkony bez výslovného 
nariadenia alebo dozoru zaškoleného odborného ošetrovateľa, môže 
to viesť k nesprávnej funkčnosti produktu a riziku závažného alebo 
smrteľného zranenia. Ak máte otázky týkajúce sa medicínskeho 
hľadiska, obráťte sa na lekára. V prípade lekárskej pohotovosti 
okamžite kontaktujte miestneho poskytovateľa pohotovostnej služby.

UPOZORNENIE: Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj alebo 
prenájom tohto zariadenia výlučne na lekára alebo na predpis lekára.

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY A OBMEDZENIE NÁPRAVY

SPOLOČNOSŤ KCI TÝMTO ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ 
ZÁRUKY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKEJKOĽVEK IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY 
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL NA PRODUKT/
PRODUKTY SPOLOČNOSTI KCI POPÍSANÉ V TEJTO PUBLIKÁCII. AKÁKOĽVEK 
PÍSOMNÁ ZÁRUKA PONÚKNUTÁ SPOLOČNOSŤOU KCI MÁ BYŤ VÝSLOVNE 
UVEDENÁ V TEJTO PUBLIKÁCII ALEBO DODÁVANÁ S PRODUKTOM. ZA ŽIADNYCH 
OKOLNOSTÍ NESMIE BYŤ SPOLOČNOSŤ KCI ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK 
NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A NÁKLADY, VRÁTANE ŠKÔD 
A ZRANENÍ OSÔB ALEBO MAJETKU, CELKOVO ALEBO ČIASTOČNE SPÔSOBENÉ 
POUŽÍVANÍM PRODUKTU INÉHO AKO TOHO, PRE KTORÝ JE ZRIEKNUTIE SA 
ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ ŠPECIFICKÝM, 
PLATNÝM ZÁKONOM. ŽIADNA OSOBA NEMÁ OPRÁVNENIE ZAVIAZAŤ 
SPOLOČNOSŤ KCI K ZODPOVEDNOSTI ALEBO ZÁRUKE OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ 
KONKRÉTNE DEFINOVANÉ V TOMTO ODSEKU.

Popisy alebo špecifikácie v tlačených materiáloch spoločnosti KCI vrátane tejto 
publikácie sú určené výhradne na všeobecný popis produktu v dobe výroby 
a nevytvárajú žiadne výslovné záruky okrem tých, ktoré sú špecifikované 
v písomnej obmedzenej záruke, ktorá je súčasťou dodávky tohto produktu. 
Informácie v tejto publikácii môžu kedykoľvek podliehať zmenám. 
Pre aktualizácie sa obráťte na spoločnosť KCI.
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Varovania a dôležité informácie pre používateľov

V záujme správneho fungovania produktov KCI spoločnosť KCI odporúča 
dodržiavať nasledujúce podmienky. Nedodržanie týchto podmienok bude mať 
za následok zrušenie akýchkoľvek platných záruk.

• Používajte tento produkt len v súlade s touto príručkou a príslušnými 
označeniami produktu.

• Montáž, obsluhu, rozšírenia, úpravy, modifikácie, technickú údržbu alebo 
opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci poverení spoločnosťou KCI. 
Spoločnosť KCI týmto povereným pracovníkom na ich žiadosť poskytne schémy 
obvodov, zoznamy komponentov atď., ktoré sú potrebné na opravu.

• Uistite sa, že elektrická sieť v miestnosti vyhovuje požiadavkám vnútroštátnych 
technických noriem o elektrických vedeniach. Aby ste zabránili zásahu 
elektrickým prúdom, tento produkt musí byť zapojený do uzemnenej 
elektrickej zásuvky.

• Nespúšťajte tento produkt, ak má poškodený napájací kábel, napájací zdroj 
alebo zástrčku. Ak sú tieto komponenty opotrebované alebo poškodené, 
kontaktujte spoločnosť KCI.

• Nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov alebo 
hadičiek tohto produktu.

• Nepripájajte tento produkt ani jeho komponenty k zariadeniam, ktoré nie 
sú odporúčané spoločnosťou KCI. 

• S týmto produktom používajte výlučne jednorazové súčasti a krytia V.A.C.®.

• Udržiavajte tento produkt mimo vyhrievaných povrchov.

• Napriek tomu, že produkt vyhovuje požiadavkám normy IEC 60601-1-2 
týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility, všetky elektrické zariadenia 
môžu spôsobovať interferencie. Ak máte podozrenie, že dochádza 
k interferencii, izolujte zariadenie a kontaktujte spoločnosť KCI.

• Zabráňte vyliatiu tekutín na ktorúkoľvek časť tohto produktu.

Tekutiny, ktoré by zostali na elektronických ovládačoch, 
môžu spôsobovať koróziu, následkom ktorej by mohli 
vzniknúť poruchy elektronických komponentov. Poruchy 
komponentov môžu spôsobiť poruchy činnosti jednotky 
a mohli by predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre 
pacienta a pre ošetrujúci personál. Ak predsa dôjde k obliatiu 
jednotky, okamžite ju odpojte z napájacej siete a očistite savou 
utierkou. Pred opätovným pripojením napájania sa presvedčte, 
že v prípojke napájania a komponentoch napájacieho zdroja 
alebo v ich blízkosti nie je prítomná žiadna vlhkosť. Ak produkt 
nefunguje správne, kontaktujte spoločnosť KCI.

• Nepoužívajte tento produkt počas kúpania alebo sprchovania a ani v situáciách, 
kedy by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do vane, sprchy alebo umývadla.

• Nenačahujte sa za produktom, ktorý padol do vody. Ak je jednotka 
pripojená k elektrickej sieti, okamžite ju odpojte. Odpojte jednotku od 
krytia a kontaktujte spoločnosť KCI.

• Tento produkt nepoužívajte v prítomnosti horľavých anestetických 
zmesí so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným a ani v prostredí 
obohatenom o kyslík.

• Produkt nevnášajte do prostredia s MR. Použitie tohto produktu v 
prostredí s MR nie je bezpečné.
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Upozornenie
Tento produkt bol výrobcom nakonfigurovaný, aby spĺňal špecifické požiadavky na napätie.

Špecifické napätie nájdete na produktovom informačnom štítku.

Úvod

Terapia V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) je systém využívajúci kontrolovaný neprerušovaný 
alebo prerušovaný podtlak (vákuum) na vytvorenie prostredia podporujúceho sekundárne alebo 
terciárne (oneskorené primárne) hojenie rany:

• prípravou vnútra rany na uzavretie,
• znížením edému,
• podporou tvorby granulačného tkaniva a perfúzie,
• odstránením výpotku a infekčného materiálu. 

Terapeutický systém INFOV.A.C.™ poskytuje podtlakovú terapiu rán (NPWT) 
a terapeutickú regulovanú akútnu starostlivosť (SENSAT.R.A.C.™) na použitie 
pri rôznych druhoch chronických a akútnych rán. Túto progresívnu 
technológiu hojenia rán v spojení s terapeutickými jednotkami ovládanými 
mikroprocesorom a prvotriednou technickou podporou možno jednoducho 
začleniť do lekárskeho postupu hojenia rán, čím sa pomôže optimalizovať 
starostlivosť o pacientov a riadenie nákladov. 

Ochrana proti nebezpečenstvám
Všetky jednorazové súčasti (všetky hadičky, konektory, svorky, použitú nádobku, 
použité krytie atď.) likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami na likvidáciu 
zdravotníckeho odpadu.

Pri manipulácii s akýmikoľvek telovými tekutinami alebo odpadom je potrebné 
dodržiavať štandardné bezpečnostné opatrenia. Všetky časti likvidujte vhodným 
spôsobom v súlade s postupmi vašej inštitúcie, ako aj miestnymi, štátnymi 
a federálnymi nariadeniami.

Terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ a napájací zdroj vráťte na konci životnosti 
na likvidáciu spoločnosti KCI. 

Na napájanie zariadenia alebo nabíjanie batérie používajte 
výlučne napájací zdroj dodávaný s terapeutickou jednotkou 
INFOV.A.C.™. Použitím akéhokoľvek iného napájacieho zdroja 
môžete terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ poškodiť.

Batéria terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ nie je súčasť, ktorej 
servis by mohol vykonávať používateľ. Ak máte podozrenie na 
problémy s batériou, vráťte systém spoločnosti KCI na účely servisu.

Napájacie káble a hadičky môžu predstavovať 
nebezpečenstvo zakopnutia. Uistite sa, že všetky 
káble a hadičky sú vedené mimo oblastí, kde môžu 
prechádzať ľudia.
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Pripojenie terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ k iným zariadeniam
Terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ možno pripojiť na opierku nôh na 
nemocničnom lôžku, väčšinu invalidných vozíkov alebo na infúzne stojany 
(pozri časť Príprava na použitie). V prípade potreby je možné ju umiestniť na 
pevný, rovný povrch, kde by nepredstavovala prekážku. Uistite sa, že jednotka 
je umiestnená pod úrovňou, v ktorej sa nachádza rana, a tak, aby nebolo možné 
káble a hadičky zachytiť o predmety prepravované v ich okolí.

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ nie je určená pre 
ambulantných pacientov. Obráťte sa na svojho lekára 
a kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti KCI pre 
terapeutické jednotky V.A.C.® určené pre ambulantných 
pacientov.

Zariadenia, ktoré možno používať s terapeutickou jednotkou INFOV.A.C.™: 

• Pamäťové karty
• Infračervené zariadenia (k dispozícii na niektorých jednotkách)
• USB zariadenia
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Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ – identifikácia častí

Tlačidlo hlavného 
vypínača

Používateľské 
rozhranie 

dotykovej 
obrazovky

Dotykové pero

Dvierka dátových 
vstupov

Otvor pre 
pamäťovú kartu 

Len na použitie 
lekárom

500 ml nádobka 
INFOV.A.C.™

Tlačidlo na 
uvoľnenie nádobky

USB dátový port 
Len na použitie 
lekárom

Pripojenie napájania

Svetelná kontrolka 
stavu nabitia batérie

Ovládač 
držiaka

Rameno 
držiaka

Prenosné 
držadlo

Napájací zdroj zariadenia INFOV.A.C.™

Infračervený (IR) 
dátový port  
(K dispozícii 
na niektorých 
jednotkách, len na 
použitie lekárom)
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Príprava na použitie

Pred prípravou terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ na použitie skontrolujte jednotku, či nie je 
poškodená alebo kontaminovaná. Ďalšie informácie získate v časti Starostlivosť a čistenie  
v tejto príručke.

Nabíjanie batérie
Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ sa dodáva s vlastným napájacím zdrojom a dobíjateľnou 
batériou. Používateľ nemá k batérii prístup a ani nemôže vykonávať jej servis. Napájací zdroj 
obsahuje dvojdielny kábel; jeden sa zapája do nástennej sieťovej zásuvky a jeden do terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™. Sieťový napájací kábel môže mať rôzne konfigurácie nástenných vidlíc 
v závislosti od požiadaviek danej krajiny.

Na napájanie zariadenia alebo nabíjanie batérie používajte 
výlučne napájací zdroj dodávaný s terapeutickou jednotkou 
INFOV.A.C.™. Použitím akéhokoľvek iného napájacieho zdroja 
môžete terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ poškodiť.

Terapeutickú jednotku izolujte od sieťovej prípojky tak, že odpojíte 
sieťové napájanie z nástennej zásuvky. Neblokujte prístup k 
zástrčke alebo nástennej zásuvke.

Napájacie káble a hadičky môžu predstavovať nebezpečenstvo 
zakopnutia. Uistite sa, že všetky káble a hadičky sú vedené 
mimo oblastí, kde môžu prechádzať ľudia.

1. Zapojte sieťový napájací kábel do napájacieho zdroja.

2. Zapojte sieťový napájací kábel do nástennej 
sieťovej zásuvky.

3. Nájdite bielu šípku nachádzajúcu sa na konektore 
nabíjacieho elektrického kábla INFOV.A.C.™.

4. Zapojte konektor nabíjacieho elektrického kábla 
INFOV.A.C.™ do prípojky napájania v zadnej časti 
terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ tak, aby biela 
šípka smerovala nahor.

Úplné dobitie batérie by malo trvať 
približne štyri hodiny. Systém možno 
používať počas dobíjania batérie. 

Na maximalizovanie životnosti batérie 
nechávajte jednotku zapojenú v zásuvke.
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Svetelná kontrolka stavu nabitia batérie
Keď je napájací zdroj INFOV.A.C.™ správne pripojený k terapeutickej jednotke 
INFOV.A.C.™, svetelná kontrolka stavu nabitia batérie v zadnej časti jednotky 
bude počas nabíjania svietiť oranžovou farbou. Keď sa batéria úplne dobije, 
svetelná kontrolka stavu nabitia batérie bude svietiť zelenou farbou.

Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje v spodnej časti používateľského rozhrania 
dotykovej obrazovky:

Plne nabitá

Používa sa

Slabá batéria, čoskoro batériu nabite



7

Prichytenie terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ na infúzny stojan
1. Uistite sa, že rameno držiaka je vo vodorovnej polohe.

2. Držte terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ za prenosné 
držadlo, uchopte ovládač držiaka a vytiahnite rameno 
držiaka smerom von.

3. Umiestnite držiak okolo infúzneho stojana a uistite 
sa, že stojan je zasadený vo zvislej gumenej drážke 
na zadnej strane terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™. 
Držiak sa uzavrie potiahnutím terapeutickej jednotky 
smerom na stojan.

4. Otočením ovládača držiaka uzamknete rameno 
držiaka na mieste. Keď sa mechanizmus uzamkne, 
symbol zámku na ovládači držiaka bude zarovnaný 
so šípkou na terapeutickej jednotke. Uzamknutie 
mechanizmu bude indikovať aj hlasné kliknutie.

Terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ možno 
ďalej zaistiť otočením ovládača držiaka  
za uzamknutú polohu. Uťahujte len rukou, 
nepoužívajte nadmernú silu ani nástroje.
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Prichytenie terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ na opierku nôh na lôžku
1. Uistite sa, že rameno držiaka je vo zvislej polohe.

2. Držte terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ za prenosné 
držadlo, uchopte ovládač držiaka a vytiahnite rameno 
držiaka smerom von.

3. Umiestnite držiak cez opierku nôh. Držiak sa uzavrie 
potiahnutím terapeutickej jednotky smerom na 
opierku nôh.

4. Otočením ovládača držiaka uzamknete rameno 
držiaka na mieste. Keď sa mechanizmus uzamkne, 
symbol zámku na ovládači držiaka bude zarovnaný 
so šípkou na terapeutickej jednotke. Uzamknutie 
mechanizmu bude indikovať aj hlasné kliknutie.

Terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ možno 
ďalej zaistiť otočením ovládača držiaka za 
uzamknutú polohu. Uťahujte len rukou, 
nepoužívajte nadmernú silu ani nástroje.

Uvoľnenie terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ z infúzneho stojana alebo lôžka
1. Držte terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ za prenosné držadlo.

2. Postupujte v opačnom poradí ako pri uchytávaní.
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Inštalácia 500 ml a 1 000 ml nádobiek 

1. Stlačením tlačidla hlavného vypínača zapnite terapeutickú 
jednotku INFOV.A.C.™.

2. Pripojte nádobku:
• Nasuňte nádobku na koniec terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ podľa 

obrázka nižšie.
• Zatlačte nádobku pevne na miesto. Hlasné kliknutie signalizuje, 

že nádobka je správne inštalovaná.

3. Pripojte hadičku nádobky k hadičke krytia:
• Zatlačte oba konektory dohromady a otáčajte, kým poistné jazýčky 

úplne nezapadnú do seba.

4. Otvorte všetky svorky hadičiek, ako je to znázornené na obrázku.

 Zavretá svorka Otvorená svorka
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Výmena 500 ml a 1 000 ml nádobiek

Nádobku možno vymeniť v rámci pravidelnej údržby alebo 
v stave ohrozenia.

V rámci pravidelnej údržby NEBUDE tlačidlo na 
uvoľnenie nádobky svietiť. Pri výmene nádobky v rámci 
pravidelnej údržby NEVYPÍNAJTE napájanie terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™. 

Ak ide o stav ohrozenia, tlačidlo uvoľnenia nádobky bude 
svietiť. Zobrazí sa obrazovka alarmu a terapia sa vypne.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na 
dobu dlhšiu ako dve hodiny.

1. Zastavte terapiu stlačením tlačidla Zap/vyp terapiu 
na používateľskom rozhraní dotykovej obrazovky.

2. Uzavrite všetky svorky hadičiek, ako je to znázornené 
na obrázku.

3. Odpojte hadičku nádobky od hadičky krytia:

• Otáčajte konektory, kým sa poistné jazýčky úplne 
nerozpoja, a potiahnite konektory od seba.

Zap/Vyp



11

Výmena 500 ml a 1 000 ml nádobiek (pokrač.)

4. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádobky. 
Nádobka sa vysunie, ale zostane v držiaku.

5. Zdvihnite nádobku z držiaka.

6. Nádobku zlikvidujte v súlade 
s nemocničnými a/alebo miestnymi 
environmentálnymi predpismi.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.
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Inštalácia 300 ml nádobky ACTIV.A.C.™
1. Pripojte nádobku:

• Zatlačte nádobku pevne na miesto na terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ 
podľa obrázka nižšie.

2. Pripojte hadičku nádobky k hadičke krytia:
• Zatlačte oba konektory dohromady a otáčajte, kým poistné jazýčky 

úplne nezapadnú do seba.

3. Otvorte všetky svorky hadičiek, ako je to znázornené na obrázku.

 Zavretá svorka Otvorená svorka
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Odstránenie 300 ml nádobky ACTIV.A.C.™
Po stlačení tlačidla uvolnenia nádobky už NEBUDE 
300 ml nádobka uchytená v držiaku terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™. Pred odstránením 300 ml nádobky 
z terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ sa uistite, že pred stlačením 
tlačidla uvolnenia nádobky ju PEVNE držíte v rukách.

1. Pevne držte nádobku.

2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádobky.

Návod na obsluhu

Pred zapnutím terapeutickej jednotky sa uistite, že:

• Krytie V.A.C.® sa používa v súlade s pokynmi na použitie 
dodávanými s krytím V.A.C.®.

• Nádobka INFOV.A.C.™ je pripevnená podľa postupu v častiach 
tejto príručky o inštalácii nádobiek.

• Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ je namontovaná na infúznom 
stojane alebo opierke nôh, alebo je umiestnená podľa postupu 
uvedeného v časti Príprava na použitie tejto príručky.

Zapínanie/vypínanie terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™
Zapnutie:

1. Pripojte terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ k napájaciemu zdroju podľa 
postupu uvedeného v časti Príprava na použitie tejto príručky.

2. Stlačením a podržaním tlačidla hlavného vypínača na dobu približne 
dvoch sekúnd zapnete terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™. Tlačidlo 
hlavného vypínača sa rozsvieti a aktivuje sa používateľské rozhranie 
dotykovej obrazovky.

Krátko sa zobrazí spúšťací proces terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™ a následne obrazovka s varovaním.

Vypnutie:

Stlačením a podržaním tlačidla hlavného vypínača na dobu približne dvoch 
sekúnd vypnete terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™.

Tlačidlo hlavného vypínača bude desať sekúnd blikať 
a následne sa terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ 
automaticky vypne.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.
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Ovládanie dotykovej obrazovky
Obrazovka citlivá na dotyk na prednej časti jednotky zobrazuje informácie 
o aktuálnych operáciách a nastaveniach systému a poskytuje rozhranie na 
zmenu nastavení a ovládania.

Ovládanie dotykovej obrazovky je podrobne popísané na nasledujúcich stranách.

Dotykovú obrazovku možno ovládať IBA prstom alebo 
dodávaným dotykovým perom (pozri časť Terapeutická 
jednotka INFOV.A.C.™ – identifikácia častí). Používanie pier 
alebo ukazovacích pomôcok poškodí obrazovku a môže 
ovplyvniť správnu funkčnosť jednotky.

Ovládacie obrazovky
Tri úrovne ovládacích obrazoviek sú: Režim pacienta, Režim lekára 
a Obmedzený režim.

Režim pacienta
Lekár môže zvoliť Režim pacienta, čím umožní pacientovi kontrolovať určité 
prvky svojej liečby. Tento režim neumožňuje pacientovi prístup ani zmenu 
nastavení terapie.

Pacient môže aktivovať Nočný režim a Ochranu obrazovky, otvárať obrazovky 
pomocníka a reagovať na alarmy.

Režim lekára
Obrazovky režimu lekára umožňujú lekárovi nastaviť a zmeniť nastavenia 
terapie, zobraziť históriu terapie a otvoriť Obmedzený režim (pozri nižšie).

Obmedzený režim (História pacienta)
Obrazovky obmedzeného režimu umožňujú prístup k snímkam rany pacienta, 
tabuľkám trendov obrazovej oblasti a iným informáciám o zdraví pacienta, 
ktoré zadal ošetrovateľ. Z tohto režimu môže lekár nastaviť citlivosť alarmu 
úniku a exportovať históriu terapie a históriu pacienta. Systém zabezpečenia 
heslom chráni pred nepovoleným vstupom do Obmedzeného režimu.

Bezpečné heslo vytvára odborný zdravotnícky pracovník, nie spoločnosť KCI. 
Pri vytvorení nového hesla sa celá história pacienta spojená s predchádzajúcim 
heslom odstráni. Pri vrátení terapeutickej jednotky spoločnosti KCI sa 
automaticky odstránia všetky informácie.
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Ovládacie obrazovky režimu pacienta

  

Spoločné ovládacie tlačidlá obrazoviek

Stlačením otvoríte Ponuku pomocníka.

Stlačením aktivujete funkciu Ochrana obrazovky na zamedzenie neželaným 
zmenám na obrazovkách. Táto funkcia by sa mala používať pri čistení 
dotykovej obrazovky. Ochranu obrazovky vypnete stlačením čísla 1 a potom 2, 
ktoré sa objavia na obrazovke po aktivovaní funkcie Ochrana obrazovky.

Navigačné tlačidlá

Ukončiť Stlačením opustíte aktuálnu 
obrazovku.

OK
Stlačením potvrdíte, 
že úkon je dokončený, 
a zobrazí sa nasledujúca 
obrazovka.Zrušiť Stlačením zastavíte 

prebiehajúcu činnosť.

Ďalej Stlačením prejdete na ďalšiu 
obrazovku. +

_ Stlačením sa budete 
posúvať po dostupných 
možnostiach. Stlačte 
a podržte pre rýchle 
posúvanie.

Späť Stlačením sa vrátite na 
predchádzajúcu obrazovku.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Základná obrazovka pre režim pacienta
11. január 2010

18:06

Zap/Vyp Nočný režim

58:23

Spustenie alebo 
zastavenie 

terapie V.A.C.®

Tlačidlo 
Pomocník

Ikona zástrčky 
sa zobrazuje, 

keď je zariadené 
zapojené do 

nástennej zásuvky.

Ochrana 
obrazovky

Indikátor 
úrovne nabitia 

batérie

Stavový riadok liečby 
a zobrazovacia 
plocha liečby

Indikátor režimu, 
aktuálny dátum, 
aktuálny čas

Ikona sa otáča, 
keď terapeutická 
jednotka INFOV.A.C.™ 
používa podtlak.

Zobrazuje sa v stavovom riadku liečby 
a na zobrazovacej ploche liečby, keď je 
záznam pacienta aktívny.

Aktivácia nočného 
režimu

Indikátor 
pozastavenia 

zvukových 
signálov 

s odpočítavacím 
časovačom

Nepodsvietený polmesiac 
znamená, že funkcia je vypnutá.

Podsvietený zelený polmesiac 
znamená, že funkcia je zapnutá.
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Funkcia Nočný režim
Funkciu Nočný režim na Základnej obrazovke pre režim 
pacienta možno používať na stlmenie rušivých svetiel 
z terapeutickej jednotky počas liečby v priebehu noci.

Stlačením aktivujete funkciu Nočný režim 
zo Základnej obrazovky pre režim pacienta. 
Pred bezprostrednou aktiváciou nočného 
režimu sa zobrazí potvrdzovacia obrazovka.

Po aktivácii funkcie Nočný režim bude 
terapia pokračovať bežným spôsobom. 
Používateľské rozhranie dotykovej 
obrazovky stmavne a zelené svetlo 
tlačidla hlavného vypínača sa stlmí. 

Funkcia Nočný režim sa deaktivuje 
v prípade alarmu. 

Počas nočného režimu sa obrazovka rozsvieti pri 
dotknutí a zobrazí sa obrazovka Základná obrazovka 
pre režim pacienta.

Ak sa dotknete používateľského 
rozhrania dotykovej obrazovky počas 
aktivovaného nočného režimu, obrazovka 
automaticky opäť stmavne po dvoch 
minútach nečinnosti.

Stlačením deaktivujete funkciu Nočný režim.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Základná obrazovka pre režim pacienta
11. január 2010

18:06

Zap/Vyp Nočný režim
Nočný režim

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Základná obrazovka pre režim pacienta
11. január 2010

18:06

Zap/Vyp Ukončiť
nočný režim

Ukončiť
nočný režim
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Obrazovka Ponuka pomocníka režimu pacienta
Stlačením otvoríte obrazovku Ponuka 
pomocníka režimu pacienta z ktorejkoľvek 
obrazovky režimu pacienta, na ktorej sa 
toto tlačidlo zobrazuje.

Stlačením otvoríte Návod na obsluhu.

Stlačením otvoríte obrazovku O zariadení, 
kde získate informácie týkajúce sa softvéru 
terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™.

Stlačením otvoríte Režim lekára (stlačte 
a podržte tri sekundy).

Stlačením otvoríte obrazovku Jazyk 
na výber príslušného jazyka.

Stlačením sa vrátite na Základnú 
obrazovku pre režim pacienta.

Obrazovka Návod na obsluhu
Návod na obsluhu poskytuje pomoc pri ovládaní 
terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™.

Stlačením otvoríte obrazovku Návod na 
obsluhu z obrazovky Ponuka pomocníka, 
kde si môžete prezrieť základné pokyny 
na prevádzku, čistenie a alarmy.

Ponuka pomocníka Ukončiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Návod na
obsluhu

O zariadení

Režim
lekára

Jazyk Návod na
obsluhu

O zariadení

Režim
lekára

Jazyk

Ukončiť

Návod na obsluhu Ukončiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Obsluha

Čistenie Alarmy

Návod na
obsluhu
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Ovládacie obrazovky režimu lekára

   

Spoločné ovládacie tlačidlá obrazoviek

Stlačením otvoríte Ponuku pomocníka režimu lekára.

Stlačením aktivujete funkciu Ochrana obrazovky na zamedzenie neželaným 
zmenám na obrazovkách. Táto funkcia by sa mala používať pri čistení 
dotykovej obrazovky. Ochranu obrazovky vypnete stlačením čísla 1 a potom 2, 
ktoré sa objavia na obrazovke po aktivovaní funkcie Ochrana obrazovky.

Návrat na Základnú obrazovku pre režim pacienta

Stlačte tlačidlo Pomocník.

Stlačte tlačidlo Režim pacienta na obrazovke Ponuka pomocníka.

Stlačte a podržte tlačidlo OK, až kým sa opäť nezobrazí Základná obrazovka 
pre režim pacienta.

Stavový riadok liečby 
a zobrazovacia 
plocha liečby

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Základná obrazovka pre režim lekára
11. január 2010

18:06

Zap/Vyp

Nočný režim

Terapia

Pomocné
nastavenia

Prístup k obrazovke 
Pomocné nastavenia

Spustenie alebo 
zastavenie 

terapie V.A.C.®

Tlačidlo Pomocník

Ikona zástrčky sa 
zobrazuje, keď je 

zariadené zapojené 
do nástennej 

zásuvky.

Ochrana obrazovky

Indikátor úrovne 
nabitia batérie

Aktivácia 
nočného režimu

Prístup 
k obrazovke 
Terapia

Indikátor režimu, 
aktuálny dátum, 
aktuálny čas

Ikona sa otáča, 
keď terapeutická 
jednotka 
INFOV.A.C.™ 
používa podtlak.

Zobrazuje sa v stavovom riadku 
liečby a na zobrazovacej ploche 
liečby, keď je záznam pacienta 
aktívny.

Režim 
pacienta

OK

Nepodsvietený polmesiac 
znamená, že funkcia je vypnutá.

Podsvietený zelený polmesiac 
znamená, že funkcia je zapnutá.
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Obrazovka Spustenie terapie
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlo Zap/vyp terapiu, aby ste 
prešli na obrazovku Spustenie terapie.

Zelený stĺpcový graf naznačuje, 
že terapeutický systém INFOV.A.C.™ 
funguje správne.

Pred spustením terapie sa uistite, že sa 
použilo nové krytie V.A.C.® a nastavenia 
terapie boli vybraté podľa pokynov lekára.

Na tejto obrazovke si môže lekár pomocou funkcie 
SEAL CHECK™ prezrieť celistvosť krytia V.A.C.® alebo 
pomocou nástroja Denník zaznamenať výmenu nádobky 
alebo počet kúskov peny použitých pri výmene krytia.

Prehľad funkcie SEAL CHECK™
Funkcia SEAL CHECK™ sa používa na vyhľadávanie netesnosti podtlaku.

Funkcia SEAL CHECK™ obsahuje:

• zvukový tón, ktorý mení frekvenciu pri zmene rýchlosti úniku. Stlačením 
tlačidla Zvukový signál utesnenia prepnete medzi zapnutím alebo 
vypnutím zvukového tónu.

• stĺpcový graf v reálnom čase, ktorý poskytuje vizuálnu indikáciu rýchlosti úniku.

K funkcii SEAL CHECK™ získate prístup troma rôznymi spôsobmi:

• Keď sa terapia spúšťa zo Základnej obrazovky pre režim lekára, čo sa 
opisuje na nasledujúcich stranách.

• Keď stlačíte tlačidlo SEAL CHECK™ na obrazovke Terapia.

• Keď stlačíte tlačidlo SEAL CHECK™ na obrazovke Alarm úniku potom, 
čo terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ zaznamená možnú netesnosť.

Pacienti majú prístup k funkcii SEAL CHECK™ len 
prostredníctvom obrazovky Alarm úniku, keď terapeutická 
jednotka INFOV.A.C.™ zaznamená možnú netesnosť.

Spustenie terapie Ukončiť

Zvuk. signál
utesnenia

Denník

Rýchlosť úniku
Vysoká

Nízka
Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Zap/Vyp
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Použitie funkcie SEAL CHECK™ (pri spúšťaní terapie)

Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlo Zap/vyp terapiu, aby ste 
prešli na obrazovku Spustenie terapie.

Oranžový stĺpcový graf označuje vážny únik.

Funkcia SEAL CHECK™ poskytuje zvukový tón a stĺpcový graf na pomoc pri 
hľadaní únikov. Frekvencia zvukového tónu a výška stĺpcového grafu bude 
odrážať rýchlosť úniku. Zvukový tón sa spomalí a stĺpcový graf sa zníži, 
keď systém nájde a opraví únik.

Počas úvodného natiahnutia krytia by sa mal stĺpcový graf 
zmeniť na oranžový a potom opäť na zelený, ak sa nenašli 
žiadne vážne úniky.

K väčšine únikov dochádza v troch špecifických oblastiach.

• v mieste, kde prichádza fólia V.A.C.® do kontaktu s pokožkou,

• v mieste, kde je terčík SENSAT.R.A.C.™ pripojený k fólii V.A.C.®,

• na spojoch hadičiek.

Zisťovanie úniku pomocou funkcie SEAL CHECK™

1. Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia a hadičkou nádobky 
správne uzamknutý.

2. Skontrolujte, či je nádobka pevne zapojená do terapeutickej jednotky. 
Ak je nádobka správne nainštalovaná, nie je možné ju vybrať slabým 
potiahnutím smerom od jednotky.

3. Počas spustenej terapie použite mierny tlak a pomaly prejdite rukou 
a prstami okolo okrajov fólie a terčíka SENSAT.R.A.C.™. Keď sa nájde únik, 
stĺpcový graf klesne a frekvencia zvukového tónu (ak je zapnutá možnosť 
Zvukový signál utesnenia) sa zníži.

4. Informácie o použití nadbytočného materiálu fólie V.A.C.® na utesnenie oblasti 
úniku nájdete v pokynoch na použitie dodávaných s krytím V.A.C.®.

5. Po dokončení sa stlačením tlačidla Ukončiť vrátite na Základnú obrazovku 
pre režim lekára. 

Spustenie terapie Ukončiť

Zvuk. signál
utesnenia

Denník

Rýchlosť úniku
Vysoká

Nízka
Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Čiara na stĺpcovom grafe predstavuje prechodný 
bod zo zelenej do oranžovej a naopak.

Zapnutie alebo vypnutie zvukového tónu utesnenia
Funkcia SEAL CHECK™

Zap/Vyp

Ukončiť
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Prehľad nástroja Denník
Nástroj Denník sa používa na sledovanie: 

• počtu kúskov peny použitých pri výmene krytia,

• výmen nádobiek.

Informácie zaznamenané v denníku možno prezerať a exportovať na 
obrazovkách História terapie.

Použitie nástroja Denník (pri spúšťaní terapie)
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Zap/vyp terapiu a Denník, 
aby ste prešli na obrazovku Položka 
do denníka. 

Stlačením zaznamenáte do denníka čas 
a dátum výmeny nádobky.

Stlačením zaznamenáte do denníka počet 
kúskov peny použitých pri výmene krytia.

Stlačením sa vrátite na Základnú obrazovku 
pre režim lekára.

Obrazovka Nádobka vymenená
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Zap/vyp terapiu, Denník 
a Nádobka, aby ste prešli na obrazovku 
Nádobka vymenená.

Stlačením zaznamenáte do denníka, 
že nádobka bola vymenená, a vrátite sa na 
obrazovku Položka do denníka. Zaznamená 
sa aktuálny čas a dátum.

Stlačením sa vrátite na obrazovku Položka 
do denníka bez zaznamenania položky 
do denníka.

Položka do denníka Ukončiť

V prípade krytia zaznamenajte do karty pacienta
a na fóliu aj počet kúskov peny.

KrytieNádobka

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Denník

Nádobka

Krytie

Ukončiť

Nádobka vymenená

Stlačením tlačidla 'OK' zaznamenáte
výmenu nádobky

(Použije sa aktuálny čas a dátum)

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

OKZrušiť

Ukončiť Nádobka

OK

Zrušiť
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Obrazovka Počet kúskov peny
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Zap/vyp terapiu, Denník 
a Krytie, aby ste prešli na obrazovku  
Počet kúskov peny.

Zobrazené informácie ukazujú posledný 
záznam v denníku.

Pomocou tlačidiel + a - vyberte počet 
kúskov peny použitých pri aktuálnej 
výmene krytia.

Stlačením zaznamenáte do denníka počet 
kúskov peny a vrátite sa na obrazovku 
Položka do denníka. Zaznamená sa 
aktuálny čas a dátum.

Stlačením sa vrátite na obrazovku  
Položka do denníka bez zaznamenania 
položky do denníka.

Vždy zadokumentujte počet použitých kúskov peny do karty 
pacienta a na fóliu V.A.C.®.

Zaznamenané informácie sa zobrazia v Histórii terapie 
nasledovným spôsobom:

dd/mmm/rr            Čas Udalosť

11/Jan/10 15:54 Nádobka vymenená 
11/Jan/10 15:55 Krytie vymenené, 4

Číslo nasledujúce po položke „Krytie vymenené“ predstavuje počet kúskov 
peny zaznamenaný na hornej obrazovke.

Počet kúskov peny
Stlačením tlačidla 'OK' zaznamenáte počet
kúskov peny a čas/dátum

6   Posledný záznam
dňa 1. januára 2010

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_2

Zrušiť OK

Krytie

+
_

OK

Zrušiť
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Obrazovka Terapia
Obrazovka Terapia umožňuje lekárom meniť nastavenia, vyberať typ rany, 
kontrolovať utesnenie a prezerať históriu terapie a pacienta.

Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlo Terapia, aby ste prešli na 
obrazovku Terapia.

Stlačením môžete manuálne nastaviť terapiu.

Stlačením otvoríte sprievodcu nastaveniami 
pre predvolené nastavenia terapie.

Stlačením získate pomoc pri hľadaní únikov.

Stlačením zobrazíte alebo exportujete 
históriu terapie.

Stlačením zobrazíte alebo exportujete 
históriu pacienta z obrazovky Zadanie 
prístupového kódu.

Obrazovka Nastavenia (Manuálne)
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a potom Nastavenia, 
aby ste prešli na obrazovku Nastavenia.

 Stlačením môžete meniť nastavenia tlaku.

 Stlačením môžete meniť intenzitu.

Stlačením môžete prepínať medzi 
Neprerušovanou a Prerušovanou terapiou.

 Stlačením môžete nastaviť doby 
Prerušovanej terapie.

Terapia Ukončiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Nastavenia Sprievodca
nastaveniami

História
terapie

Seal Check™
(Kontrola utesnenia)

História
pacienta

Terapia

Nastavenia

Sprievodca
nastaveniami

Seal Check™
(Kontrola utesnenia)

História
terapie

História
pacienta

Nastavenia Ukončiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Tlak Intenzita

Neprerušovaný Prerušovaný

Nastavenia

Tlak

Intenzita

Neprerušovaný

Prerušovaný
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Obrazovka Tlak
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK, Nastavenia a potom 
Tlak, aby ste prešli na obrazovku Tlak.

Pomocou tlačidiel + a - môžete meniť 
požadovaný tlak.

Tlak možno nastaviť na hodnotu od 25 až do 200 mmHg 
v prírastkoch po 25 mmHg. Stlačením tlačidla Ukončiť 
prejdete na obrazovku Potvrdenie.

Predvolené nastavenie je: 125 mmHg 
(s presnosťou +/- 10 mmHg).

Ovládanie intenzity
Na Základnej obrazovke pre režim lekára stlačte tlačidlá Terapia, 
OK a Nastavenia, aby sa zobrazilo tlačidlo Intenzita.

• Intenzita je spojená s dobou, za ktorú sa dosiahne cieľová úroveň terapie 
od jej spustenia.

• Čím nižšie je nastavenie intenzity, tým dlhšie bude trvať dosiahnutie 
cieľovej úrovne terapie.

• Spoločnosť KCI odporúča novým pacientom, aby začínali liečbu na 
najnižšom nastavení terapie, pretože umožňuje pomalší nárast podtlaku po 
kompresii peny v rane.

• Intenzitu môžete v prípade potreby ponechať na najnižšom nastavení 
počas celej dĺžky liečby.

Stláčaním nasledujúceho tlačidla meníte úroveň. Zelený polmesiac je iný pri 
každom nastavení.

Nízka

Stredná

Vysoká

Predvolené nastavenie je: Nízka.

Tlak Ukončiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_125 mmHg

Tlak

+
_

Intenzita

Intenzita

Intenzita
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Obrazovka Prerušovaný
Na Základnej obrazovke pre režim lekára stlačte tlačidlá 
Terapia, OK, Nastavenia a potom Prerušovaný, aby ste 
prešli na obrazovku Prerušovaný.

Pomocou tlačidiel + a - zmeňte požadovaný 
čas zapnutia a čas vypnutia (v minútach).

Čas zapnutia aj vypnutia možno nastaviť na ktorúkoľvek 
hodnotu od 1 minúty až po 10 minút v 1-minútových 
prírastkoch.

Stlačením tlačidla Ukončiť prejdete na 
obrazovku Potvrdenie.

Zmena časových intervalov prerušovaného režimu sa 
použije pri ďalšom cykle.

Predvolené nastavenie je: Čas zapnutia = 5 minút, 
Čas vypnutia = 2 minúty. 

Potvrdenie nastavení
Po dokončení nastavení na obrazovke 
Nastavenia stlačte tlačidlo Ukončiť 
a pokračujte na obrazovku Potvrdenie.

Ak sú zobrazené nastavenia podľa vašich požiadaviek, 
stlačte OK a pokračujte na Základnú obrazovku pre režim 
lekára. V opačnom prípade stlačte tlačidlo Späť a zmeňte 
nesprávne nastavenia.

Ak ste nastavenia menili počas 
vypnutej terapie V.A.C.®, stlačte tlačidlo 
Zap/vyp terapiu na Základnej obrazovke pre 
režim lekára.

Prerušovaný Ukončiť

Čas zapnutia Čas vypnutia

minút(y) minút(y)

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_

+
_5 2

+
_

Ukončiť

UkončiťPotvrdenie

Typ rany:
Tlak:
Režim:
Intenzita:

Chronické vredy
125 mmHg
Prerušovaný 5/2
Nízka

OKSpäť

Zrušiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg
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Sprievodca nastaveniami
Sprievodca nastaveniami pomáha lekárovi vybrať spomedzi 
prednastavených rozsahov terapie podľa typu rany a pokynov 
ošetrujúceho lekára. Zvolené rozsahy predstavujú sprievodcu 
na základe bežných nastavení pre rôzne druhy rán. Stavy 
jednotlivých pacientov sa môžu líšiť. Obráťte sa na lekára 
a overte nastavenia pre každého pacienta.

V prípade, že pokyny od lekára budú mimo prednastavených 
rozsahov terapie, zvoľte v tomto režime možnosť Iný alebo 
použite manuálne nastavenia terapie podrobnejšie popísané 
v časti Obrazovka Nastavenia (Manuálne) v tejto príručke.

Obrazovka Výber typu rany
Na Základnej obrazovke pre režim lekára stlačte tlačidlá 
Terapia, OK, Sprievodca nastaveniami a potom OK, aby ste 
prešli na obrazovku Výber typu rany.

Pomocou tlačidiel + a - sa posúvajte po 
jednotlivých dostupných možnostiach 
typu rany.

Stlačením tlačidla Zrušiť na ktorejkoľvek 
obrazovke zrušíte alebo ukončíte danú 
procedúru.

Obrazovka Výber tlaku
Po dokončení nastavení na obrazovke Výber typu rany 
stlačte tlačidlo Ďalej a pokračujte na obrazovku Výber tlaku.

Pomocou tlačidiel + a - sa posúvajte po 
jednotlivých možnostiach tlaku.

Možnosti tlaku sa nachádzajú v rozsahoch pre typ rany 
zvolený na predchádzajúcej obrazovke. 

Výber typu rany

Chronické vredy

Zrušiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_

ĎalejSpäť
+

_

Zrušiť

Výber tlaku ZrušiťV rámci dostupného rozsahu.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_

ĎalejSpäť

125 mmHg
+

_
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Obrazovka Výber režimu
Po dokončení nastavení na obrazovke Výber tlaku stlačte 
tlačidlo Ďalej a pokračujte na obrazovku Výber režimu.

Pomocou tlačidiel + a - vyberte Neprerušovaný 
alebo Prerušovaný režim terapie.

Po dokončení nastavení na tejto stránke 
stlačte tlačidlo Ďalej.

Ak možnosť Prerušovaný nie je k dispozícii pre zvolený typ 
rany, režim sa nezmení.

Možnosť Prerušovaný môžete manuálne nastaviť na obrazovke 
Nastavenia alebo stlačte Späť a zvoľte ako typ rany možnosť Iný.

Obrazovka Prerušovaný
Ak ste na predchádzajúcej obrazovke vybrali prerušovanú 
terapiu, zobrazí sa táto obrazovka.

Pomocou tlačidiel + a - zmeňte požadovaný 
čas zapnutia a čas vypnutia (v minútach).

Čas zapnutia aj vypnutia možno nastaviť na ktorúkoľvek 
hodnotu od 1 minúty až po 10 minút v 1-minútových 
prírastkoch. 

Po dokončení nastavení na tejto obrazovke 
stlačte tlačidlo Ďalej.

Predvolené nastavenie: Čas zapnutia = 5 minút, 
Čas vypnutia = 2 minúty. 

Potvrdenie sprievodcu nastaveniami
Po zvolení nastavení sa zobrazí obrazovka Potvrdenie.

Ak sú zobrazené nastavenia podľa vašich požiadaviek, 
stlačte OK a pokračujte na obrazovku Terapia. V opačnom 
prípade stlačte tlačidlo Späť a zmeňte nesprávne nastavenia.

Nastavenia sa použijú po stlačení 
tlačidla OK.

Predvolená intenzita sprievodcu 
nastaveniami je Nízka. Intenzitu možno 
zmeniť len pomocou manuálnych nastavení 
terapie (pozri časť Obrazovka Nastavenia 
(Manuálne)). 

Výber režimu Zrušiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_

ĎalejSpäť

Prerušovaný
+

_

Ďalej

Prerušovaný

Čas zapnutia Čas vypnutia

minút(y) minút(y)

Zrušiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_

+
_5 2

ĎalejSpäť

+
_

Ďalej

Potvrdenie

Typ rany:
Tlak:
Režim:
Intenzita:

Chronické vredy
125 mmHg
Prerušovaný 5/2
Nízka

OKSpäť

Zrušiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg



28

Obrazovka SEAL CHECK™
Obrazovka SEAL CHECK™ poskytuje vizuálne a zvukové 
zobrazenie rýchlosti prietoku vzduchu v systéme 
SENSAT.R.A.C.™. Ďalšie informácie o funkcii SEAL CHECK™ 
nájdete v téme Prehľad funkcie SEAL CHECK™ .

Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a potom 
SEAL CHECK™, aby ste prešli na obrazovku 
funkcie SEAL CHECK™.

Stlačením možnosti Zvukový signál utesnenia 
zapnete alebo vypnete zvukový tón utesnenia.

Tento nástroj možno použiť ako pomôcku 
na zaistenie správneho utesnenia 
systému krytia.

Obrazovka História terapie
Na obrazovke História terapie sú zobrazené informácie 
v stĺpcoch Dátum, Čas a Udalosť. Dátumy sú zoradené 
vzostupne a čas sa zobrazuje v 24-hodinovom formáte.

Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a potom 
História terapie, aby ste prešli na 
obrazovku História terapie.

Pomocou tlačidiel + a - sa posúvajte na 
ďalšie položky.

Ak je zaznamenaná história rany, na obrazovke História 
pacienta nájdete históriu priebehu hojenia rany.

Stlačením sa vrátite na obrazovku Terapia.

Obrazovky História pacienta
Obrazovky História pacienta umožňujú lekárovi:

• Vytvoriť nový prístupový kód.

• Odstrániť záznam aktuálneho pacienta.

• Začať záznam nového pacienta.

• Prezerať záznam pacienta.

• Exportovať históriu.

• Prezerať graf obrazovej oblasti rany.

• Analyzovať snímky rany.

Seal Check™ (Kontrola utesnenia) Ukončiť

Zvukový signál
utesnenia

Rýchlosť úniku
Vysoká

Nízka
Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Seal Check™
(Kontrola utesnenia)

Zvukový signál
utesnenia

História terapie Ukončiť

Dátum Čas Udalosť
18 Dec 2009 07:41:20 Nízka intenzita

18 Dec 2009 07:41:20 125 mmHg, Prerušovaný 

18 Dec 2009 07:41:20 Terapia ZAP (Režim lek)

18 Dec 2009 07:20:00 Terapia neaktívna (Režim

18 Dec 2009 07:04:59 Jednotka Zap (Režim lek

17 Dec 2009 17:51:51 Jednotka Vyp (Režim lek

+

_

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

História
terapie

+
_

UkončiťUkončiť
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Obrazovka Zadanie prístupového kódu
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a potom História 
pacienta, aby ste prešli na obrazovku 
Zadanie prístupového kódu.

Stlačením prejdete na ďalšiu obrazovku.

Stlačením vytvoríte nový prístupový kód.

Stlačením sa vrátite na obrazovku Terapia.

Táto ikona sa zobrazuje v stavovom riadku 
liečby a na zobrazovacej ploche liečby, 
keď je záznam pacienta aktívny.

Na bezpečnostné účely: 

• Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ umožňuje naraz 
len jeden aktívny záznam pacienta. Ak sa zadá nový 
prístupový kód, aktuálny prístupový kód sa prepíše 
a celá história pacienta s ním spojená sa odstráni.

Po vrátení jednotky spoločnosti KCI sa automaticky 
odstránia všetky informácie.

• Ak nesprávne zadáte aktuálny prístupový kód, 
prístup k obrazovke História pacienta bude zamietnutý 
a automaticky sa vrátite na obrazovku Terapia.

• Ak prístupový kód zadáte nesprávne desaťkrát, 
systém sa zablokuje. Kontaktujte miestneho zástupcu 
spoločnosti KCI.

Vytvorenie nového prístupového kódu:

1. Stlačte tlačidlo Vytvoriť.

2. Pomocou čísel na obrazovke zadajte 
svoj štvorciferný číselný prístupový 
kód a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Znova zadajte štvorciferný číselný 
prístupový kód.

4. Stlačením tlačidla OK nastavíte nový 
prístupový kód a prejdete na obrazovku 
Zmena identif. čísla pacienta.

Zadanie prístupového kódu Zrušiť

OKVytvoriť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Del

(max. 4 znaky)

****

História
pacienta

OK

Vytvoriť

Zrušiť

Zadanie prístupového kódu Zrušiť

OKVytvoriť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Del

(max. 4 znaky)

****

Vytvoriť

OK

OK
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Obrazovka Zmena identif. čísla pacienta

Ak si nevytvoríte vlastné identifikačné číslo, automaticky 
sa vygeneruje jedinečné číslo z dátumu a času.

1. Ak chcete, zadajte na klávesnici nové identifikačné 
číslo pacienta.

2. Stlačte tlačidlo OK po zadaní nového 
identifikačného čísla pacienta alebo 
keď budete pripravení pokračovať na 
obrazovku História pacienta.

3. Stlačením tlačidla Ukončiť budete 
pokračovať na obrazovku Potvrdenie.

Toto tlačidlo používajte namiesto medzerníka.

Toto tlačidlo používajte namiesto klávesu 
Backspace (na vymazávanie).

Ak nevykonáte žiadne zmeny, automaticky 
vygenerované číslo sa použije ako 
identifikačné číslo pacienta.

Obrazovka História pacienta
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História pacienta, 
zadajte alebo vytvorte prístupový kód 
a stlačením tlačidla OK prejdite na obrazovku 
História pacienta. 

Stlačením zobrazíte históriu pacienta a môžete 
pridávať poznámky (max. 30 znakov).

Stlačením odstránite súbor histórie pacienta.

Stlačením exportujete históriu pacienta 
a históriu terapie.

Stlačením zobrazíte grafické znázornenie 
meranej oblasti rany v priebehu času.

Stlačením môžete upraviť nastavenia 
alarmu úniku.

Stlačením zobrazíte a vykonáte analýzu 
snímky rany.

Zmena identif. čísla pacienta
(Na stláčanie tl. použite dotykové pero) Ukončiť

OK

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
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

Ukončiť

<-

História pacienta

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

ZobrazenieNastaviť alarm

Zobraziť 
históriu

Zobraziť
graf

Odstrániť
históriu

Exportovať 
históriu

Ukončiť
História
pacienta

Zobraziť 
históriu

Odstrániť
históriu

Exportovať 
históriu

Zobraziť
graf

Nastaviť alarm

Zobrazenie
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Obrazovka Zobrazenie histórie
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História pacienta, 
zadajte alebo vytvorte prístupový kód 
a stlačením tlačidiel OK a Zobraziť históriu 
prejdite na obrazovku História pacienta.

Na obrazovke História pacienta sa zobrazia 
krátke poznámky (max. 30 znakov) 
pridané lekárom a/alebo zdravotníckym 
personálom. Pri novej histórii pacienta 
bude táto obrazovka prázdna.

Pridanie poznámky na obrazovku histórie
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História 
pacienta, zadajte alebo vytvorte prístupový 
kód a stlačením tlačidiel OK, Zobraziť 
históriu a Pridať poznámku na obrazovke 
História pacienta otvorte obrazovku 
Pridanie poznámky k histórii.

Poznámku zadajte pomocou klávesov na obrazovke 
(max. 30 znakov).

Zadané poznámky sa zobrazia v oblasti 
okna nad klávesmi.

Stlačením zaznamenáte novú poznámku 
a vrátite sa na obrazovku História pacienta.

Toto tlačidlo používajte namiesto medzerníka.

Toto tlačidlo používajte namiesto klávesu 
Backspace (na vymazávanie).

Stlačením sa vrátite na obrazovku 
História pacienta. 

Obrazovka Odstránenie histórie
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História pacienta, 
zadajte alebo vytvorte prístupový kód 
a stlačením tlačidiel OK a Odstrániť históriu 
prejdite na obrazovku Odstránenie histórie.

Odstránenú históriu už nie je možné obnoviť. 

Stlačením a podržaním tlačidla Odstrániť 
na dobu dvoch sekúnd odstránite 
záznamy histórie pacienta. Po odstránení 
záznamov histórie pacienta sa vrátite na 
obrazovku Terapia.

Stlačením sa vrátite na obrazovku História 
pacienta bez odstránenia histórie pacienta.

História pacienta Ukončiť

Dátum Čas Udalosť
18 Dec 2009  23:42:30 Dsc_0002.jpg

18 Dec 2009  23:12:00 Prenesený obraz

18 Dec 2009  07:41:20 Plocha = 115,64 cm2

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

+

_

Pridať 
poznámku

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Zobraziť 
históriu

Pridanie poznámky k histórii
(Tlačidlá stláčajte dotykovým perom) Ukončiť

Pridať
pozn.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
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

Pridať 
poznámku

Pridať 
pozn.

<-

Ukončiť

Odstránenie histórie

Na odstránenie súč. hist. pacienta stlačte 'Odstrániť'.
Po odstránení už nie je možné údaje obnoviť.

Stlačením 'Zrušiť' zastavíte odstránenie histórie.

Zrušiť Odstrániť

Pozor!

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Odstrániť
históriu

Odstrániť

Zrušiť
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Po vrátení jednotky spoločnosti KCI sa automaticky 
odstránia všetky informácie.

Obrazovka Exportovať históriu pacienta

Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História pacienta, 
zadajte alebo vytvorte prístupový kód 
a stlačením tlačidiel OK a Exportovať históriu 
prejdite na obrazovku Exportovať históriu 
pacienta.

Vyexportovaná história pacienta obsahuje priečinky 
obsahujúce históriu terapie, históriu pacienta a všetky 
snímky rany aktuálneho pacienta.

Súbory so snímkami sa exportujú s názvami 
vytvorenými počas procesu zobrazenia.

Súbory možno exportovať na pamäťovú 
kartu, USB zariadenie alebo infračervený 
port (ak je súčasťou vybavenia jednotky).

Otvorí obrazovku Prenos na pamäťovú kartu.

Otvorí obrazovku Prenos na USB.

Otvorí obrazovku Prenos na IR.

Pripájacie porty smú používať len lekári.

Exportovať históriu pacienta

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Exportovať
na USB

Exportovať na
pamäťovú kartu

Exportovať
na IR

Ukončiť

Údaje sa exportujú s prideleným názvom súboru.

Exportovať históriu pacienta

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Exportovať
na USB

Exportovať na
pamäťovú kartu

Ukončiť

Údaje sa exportujú s prideleným názvom súboru.

Ak jednotka má IR port Ak jednotka nemá IR port

Exportovať 
históriu

USB dátový port

Infračervený dátový port (ak je súčasťou vybavenia)

Otvor pre pamäťovú kartu

Exportovať na
pamäťovú kartu

Exportovať
na USB

Exportovať
na IR
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Obrazovka Prenos na pamäťovú kartu
Otvor pre pamäťovú kartu smie používať 
len oprávnený lekár. 

1. Vložte pamäťovú kartu do otvoru na pamäťovú kartu 
terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™. Hlasné kliknutie 
signalizuje, že karta je správne vložená. 

2. Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História 
pacienta, potom zadajte alebo vytvorte 
prístupový kód a stlačte tlačidlá OK, 
Exportovať históriu a potom Exportovať 
na pamäťovú kartu, aby ste prešli na 
obrazovku Prenos na pamäťovú kartu. 

3. Pokračujte stlačením tlačidla Ďalej.

Indikátor priebehu na obrazovke bude naznačovať 
stav prenosu.

4. Po dokončení prenosu pokračujte 
stlačením tlačidla OK.

Ak sa pri vložení pamäťovej karty do otvoru na pamäťovú 
kartu zobrazí obrazovka Chyba pri prenose na pamäťovú kartu, 
súbory nebude možné preniesť. 

Možné príčiny chyby pri prenose:

• Karta nie je správne vložená.

• Nesprávny formát karty.

• V systéme sa nenachádzajú žiadne snímky.

Prenos na pamäťovú kartu

Zrušiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Vložte pamäťovú kartu do otvoru pre pamäťovú kartu,
ktorý sa nachádza na prednej strane terapeutickej
jednotky InfoV.A.C.®, a potom stlačte tlačidlo 'Ďalej'

Ďalej

Exportovať na
pamäťovú kartu

Ďalej

OK
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Obrazovka Prenos na USB
USB port smie používať len oprávnený 
lekár. USB zariadenia pripájajte 
priamo a k terapeutickej jednotke 
INFOV.A.C.™ pripájajte len nenapájané 
vysokokapacitné úložné USB zariadenia. 
Nepripájajte k tomuto zariadeniu sieťou 
ani batériou napájané disky, počítače, 
počítačové zariadenia, iné zariadenia ani 
USB predlžovacie káble.

1. Vložte USB zariadenie do USB portu terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™.

2. Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História 
pacienta, potom zadajte alebo vytvorte 
prístupový kód a stlačte tlačidlá OK, 
Exportovať históriu a potom Exportovať 
na USB, aby ste prešli na obrazovku 
Prenos na USB. 

3. Pokračujte stlačením tlačidla Ďalej.

Indikátor priebehu na obrazovke bude naznačovať  
stav prenosu.

4. Po dokončení prenosu pokračujte 
stlačením tlačidla OK.

Ak sa pri vkladaní USB zariadenia do USB portu zobrazí 
obrazovka Chyba pri prenose na USB, súbory nebude 
možné preniesť. 

Možné príčiny chyby pri prenose:

• USB zariadenie nie je správne vložené.

• Pripojený je nesprávny typ zariadenia.

Prenos na USB

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Vložte pamäťové zariadenie USB do portu USB,
ktorý sa nachádza na prednej strane terapeutickej

jednotky InfoV.A.C.®, a potom stlačte tlačidlo 'Ďalej'.

Poznámka: do portu USB pripájajte len pamäťové
zariadenia schválené spoločnosťou KCI.

ĎalejZrušiť

Exportovať
na USB

Ďalej

OK
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Obrazovka Prenos na IR
Infračervený dátový port smie používať len 
oprávnený lekár

Niektoré jednotky nemusia byť vybavené 
týmto portom. Informácie o alternatívnych 
metódach prenosu údajov nájdete v časti 
Exportovanie histórie pacienta.

1. Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História 
pacienta, potom zadajte alebo vytvorte 
prístupový kód a stlačte tlačidlá OK, 
Exportovať históriu a potom Exportovať 
na IR, aby ste prešli na obrazovku  
Prenos na IR. 

2. Otvorte dvierka dátových vstupov a umiestnite IR 
zariadenie pred terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™.

3. Nasmerujte infračervený dátový port prenosového 
zariadenia na terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™.

4. Pokračujte stlačením tlačidla Ďalej.

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ sa 
pokúsi nadviazať spojenie s prenosovým 
zariadením, po nadviazaní spojenia sa 
začne prenos.

Indikátor priebehu na obrazovke bude naznačovať 
stav prenosu.

5. Po dokončení prenosu pokračujte 
stlačením tlačidla OK.

Ak sa zobrazí obrazovka Chyba pri prenose na IR, terapeutická 
jednotka INFOV.A.C.™ nedetegovala IR zariadenie alebo je 
zariadenie nekompatibilné. Súbory nebolo možné preniesť.

Možné príčiny chyby pri prenose:

• Zariadenie na infračervený prenos nie je zarovnané s infračerveným 
dátovým portom terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™.

• Infračervený port IR prenosového zariadenia nie je aktívny alebo nie je 
nastavený na prijímací režim.

• Sklíčka na IR zariadení sú poškodené alebo nepriehľadné.

Prenos na IR

Zrušiť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Na terapeutickej jednotke InfoV.A.C.® otvorte
vstup pre údaje, umiestnite zariadenie IR pred okno IR

a potom stlačte tlačidlo 'Ďalej'

Ďalej

Exportovať
na IR

Ďalej

OK
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Obrazovka Graf
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História 
pacienta, zadajte alebo vytvorte prístupový 
kód a stlačením tlačidiel OK a Zobraziť graf 
prejdite na obrazovku Graf.

Graf zobrazuje znázornenie obrazovej oblasti v priebehu času.

Graf nie je možné vytvoriť, ak bol 
odstránený súbor História pacienta.

Graf nie je možné vytvoriť, kým sa 
merania obrazovej oblasti neuložia do 
denníka histórie pacienta. Na vytvorenie 
grafu sú potrebné aspoň dve merania 
z rôznych dní (obrazová oblasť porovnaná 
na základe času).

Obrazovka Výber hraničných hodnôt úniku pre spustenie alarmu

Pred zmenou tohto nastavenia sa poraďte 
s lekárom, ktorý predpísal terapiu.

Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História pacienta, 
zadajte alebo vytvorte prístupový kód 
a stlačením tlačidiel OK a Nastaviť alarm 
prejdite na obrazovku Výber hraničných 
hodnôt úniku pre spustenie alarmu.

Pomocou tlačidiel + a - vyberte 
požadovanú úroveň nastavenia alarmu.

Hraničná hodnota alarmu úniku je 
predvolene nastavená na úroveň Vysoká 
(2 litre za minútu), táto obrazovka 
umožňuje v prípade potreby zmenu  
na úroveň Nízka (1 liter za minútu).

 Stlačením potvrdíte upravené 
nastavenia alarmu.

Graf UkončiťMeraná obrazová oblasť

Čas (dni)December 2009 December 2009
10 30

Oblasť (cm2)

0.0

54.5

109.0

163.5

218.0

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Zobraziť
graf

Výber hraničných hodnôt úniku
pre spustenie alarmu

Poznámka: Predvolená
hodnota je Vysoká

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_

OK

Vysoká

Zrušiť

Nastaviť alarm

+
_

OK
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Analýza snímky rany

Funkcia zobrazenia rany napomáha pri zaznamenávaní postupu liečby.

Funkcie oblasti zobrazenia rany a výpočtu objemu nie 
sú určené na presné merania a nemajú sa používať na 
diagnostikovanie a liečbu rán.

Medzi príslušenstvo potrebné na využitie tejto funkcie patrí:

• Digitálny fotoaparát, ktorý používa SD/MMC kartu. Na načítanie snímok 
do terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ možno použiť SD/MMC kartu 
s maximálnou veľkosťou 2 GB. Jednotka nenačíta snímky z SD/MMC karty 
väčšej ako 2 GB. Pred načítaním snímok do terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ 
skontrolujte veľkosť SD/MMC karty. 
 
Maximálne rozlíšenie obrázka prijateľné pre terapeutickú jednotku 
INFOV.A.C.™ je 2,2 megapixela. Ak používate fotoaparát s vyšším rozlíšením, 
musíte rozlíšenie na fotoaparáte nastaviť na hodnotu 2,2 megapixela alebo 
nižšiu. Ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke k vášmu fotoaparátu.

• SD/MMC karta.

• Kalibračný referenčný štvorec. Nájdete ho na pravítku, ktoré je súčasťou 
balenia krytia V.A.C.®. Tento referenčný štvorec potrebuje terapeutická 
jednotka INFOV.A.C.™ na výpočet meraní rany.

• Dotykové pero. Nachádza sa vo vnútri dvierok dátových vstupov (pozri časť 
Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ – identifikácia častí. Je potrebné 
na označovanie.

Na optimálne fungovanie funkcie Analýza snímky rany sa odporúča:

• Pri snímaní umiestňujte sterilný kalibračný referenčný štvorec vždy na to 
isté miesto na rane.

• Všetky snímky robte priamo sponad rany.

• Rana a kalibračný referenčný štvorec by mali na snímke zapĺňať čo 
najväčší priestor.

• Snímku robte pri dobrých svetelných podmienkach.

• Snímky sa musia preberať priamo z fotoaparátu, nesmú sa prenášať ani 
sťahovať na kartu z počítača.

Používanie fotoaparátu s funkciou dátumu a času umožní 
jednoduchšie sledovanie snímok.

Kalibračný 
štvorec

L DWL DW

Die Line Does Not Print
Pink line indicates removable adhesive label.
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Návrhy na riešenie problémov:

• Kapacita snímok média: Pred načítaním snímok do terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™ by na médiu malo byť čo najmenej snímok. 
Odporúčame, aby ste pred nasnímaním a uložením nových fotografií 
na médium načítali všetky existujúce obrázky z média (SD/MMC karta 
alebo USB kľúč) do počítača. Ak sa bude na médiu nachádzať príliš veľa 
snímok, môže sa vygenerovať chyba „DSP sa nespustilo“, pri ktorej jednotka 
zamrzne, a znemožní sa tak načítanie snímok.

• Chyba „DSP sa nespustilo“: Indikuje problém s načítaním snímok,  
ktorý zabráni načítaniu snímok do terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™. 
Ak sa vygeneruje táto chyba, vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku 
a resetujte jednotku tak, že ju vypnete a opäť zapnete. Ak nie je možné 
prejsť späť na predchádzajúcu obrazovku, resetujte jednotku tak, že ju 
vypnete a opäť zapnete. Potom môžete prejsť na obrazovku načítania 
snímok, ako je popísané v tejto príručke (pozri časť Obrazovka 
Zobrazenie).

• Počas načítania snímok zamrzne obrazovka: Indikuje to  
problém s načítaním snímok do terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™. 
Ak sa vygeneruje táto chyba, resetujte jednotku tak, že ju vypnete a opäť 
zapnete. Potom môžete prejsť na obrazovku načítania snímok, ako je 
popísané v tejto príručke (pozri časť Obrazovka Zobrazenie).

• Vymazávanie snímok z jednotky: Digitálne snímky nie je možné 
vymazávať z terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ jednotlivo. Keď je vnútorná 
pamäť plná a je potrebné načítať ďalšie obrazy, história pacienta sa musí 
vymazať odstránením záznamu a vytvorením novej histórie pacienta. 
Odporúčame pred odstránením vyexportovať záznam histórie pacienta, 
aby sa celá história a snímky uchovali. Ďalšie pokyny na zobrazovanie, 
odstraňovanie, exportovanie a vytváranie záznamu histórie pacienta  
nájdete v časti Obrazovky História pacienta. 
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Obrazovka Zobrazenie
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a História pacienta, 
zadajte alebo vytvorte prístupový kód 
a stlačením tlačidiel OK a Zobrazenie  
prejdite na obrazovku Zobrazenie.

Stlačením zvolíte a zobrazíte snímku 
z SD/MMC karty.

Stlačením zvolíte a zobrazíte snímku 
z USB zariadenia.

Stlačením zvolíte a zobrazíte snímku 
z vnútornej pamäte terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™.

Kým sa snímky načítajú z vnútornej 
pamäte alebo pamäťovej karty, dôjde ku 
krátkemu oneskoreniu. Príslušné tlačidlo 
bude zvýraznené zeleným okrajom 
naznačujúcim, že prebieha načítanie.

Keď bude terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ pripravená, zobrazí sa obrazovka 
Výber súboru.

Ak pre nový záznam pacienta zvolíte pamäť INFOV.A.C.™, 
nebudú k dispozícii žiadne snímky a miniatúry snímok 
budú čierne.

Zobrazenie

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Pamäť
VAC

Pamäťové
zariadenie USB Pamäťová karta

Ukončiť

Vyberte zariadenie, z ktorého chcete zobraziť obrazy

Zobrazenie

Pamäťová karta

Pamäťové
zariadenie USB

Pamäť
VAC
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Obrazovka Výber súboru
V pravej hornej časti obrazovky Výber súboru sa zobrazí 
počet súborov dostupných na prezeranie a číslo aktuálne 
zobrazeného súboru (napr. 9 z 10).

Pomocou tlačidiel + a - môžete 
vybrať nasledujúce alebo  
predchádzajúce snímky.

Keď sa zobrazí požadovaná snímky,  
stlačte tlačidlo Vybrať.

Snímky otvárané z pamäťovej karty alebo 
USB zariadenia sa automaticky stiahnu 
do vnútornej pamäte terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™.

Stlačením začnete postup označovania 
oblasti rany.

Stlačením vypočítate oblasť rany vnútri 
zvýrazneného obrysu označenia.

Stlačením spustíte postup výpočtu 
objemu rany.

Výber súboru Ukončiť

+

_

Vybrať

9 z 10

filename.jpg

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

+
_

Vybrať
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Referenčná kalibrácia snímky
Označte referenčný štvorec na snímke na určenie veľkosti 
obrazovej oblasti a meraní objemu.

V spodnej časti každej obrazovky sa 
nachádzajú pokyny, ktoré prevedú 
používateľa daným postupom.

Na označenie referenčného štvorca 
používajte len dodané dotykové pero.

Stlačením začnete kalibračný 
referenčný proces.

Dotknite sa každého rohu referenčného štvorca. Keď sa dotknete posledného 
rohu referenčného štvorca, rohové body sa spoja zvýraznenou čiarou.

1. 2. 3. 4. 

Je dôležité voliť rohy buď v smere hodinových ručičiek 
alebo proti smeru hodinových ručičiek. Nesprávne poradie 
by viedlo k chybe kalibrácie.

V prípade potreby stlačením tohto tlačidla opätovne spustíte 
kalibračný referenčný proces.

Označenie oblasti rany
Ďalej označte obrys oblasti rany. Stlačením tlačidla vyobrazeného naľavo začnete 
postup označovania oblasti rany. Zobrazí sa obrazovka Výber obrazovej oblasti.

Stlačením tlačidla Obrazová oblasť 1 
označíte celý obrys oblasti rany. Všetky 
obrysy a výsledky pre Obrazovú oblasť 1 
sa zobrazia žltou farbou.

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ 
uloží iba oblasť a hĺbku obrazovej 
oblasti 1 do denníka pacienta. Tieto 
informácie v Denníku pacienta slúžia 
na vytvorenie grafu.

Stlačením tlačidla Obrazová oblasť 2 označíte 
ďalšiu oblasť vnútri rany. Všetky obrysy 
a výsledky pre Obrazovú oblasť 2 sa zobrazia 
modrou farbou.

Stlačením tlačidla Obrazová oblasť 3 označíte ďalšiu oblasť. Všetky obrysy 
a výsledky pre obrazovú oblasť 3 sa zobrazia ružovou farbou.

Kon.

Stlačením zvýrazneného tlačidla 
vyznačíte referenčný štvorec.

Výber obrazovej oblasti

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Ukončiť

Vyberte obrazovú oblasť, ktorú chcete označiť.

Obrazová 
oblasť 3

Obrazová 
oblasť 2

Obrazová 
oblasť 1

Obrazová 
oblasť 1

Obrazová 
oblasť 2

Obrazová 
oblasť 3
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Po vybratí obrazovej oblasti sa daná snímka zobrazí na 
celej obrazovke. 

Obkreslite požadovanú oblasť dotykovým perom.

• V počiatočnom bode sa objaví žltý štvorec. Označenie sa dokončí,  
keď sa koniec žltej čiary vráti do počiatočného bodu.

Ak chcete opraviť chybu, ťuknite dotykovým perom do 
štvorca v počiatočnom bode. Týmto úkonom sa vrátite na 
predchádzajúcu obrazovku, kde si môžete zvoliť možnosť 
opätovného označenia oblasti.

Po dokončení zakreslenia obrysu obrazovej oblasti rany sa 
tlačidlá opäť zobrazia.

Ak potrebujete označiť ďalšie oblasti rany, stlačte tlačidlo Označenie oblasti 
rany znova.

Výpočet oblasti rany
Stlačením tlačidla vyobrazeného naľavo 
vypočítate oblasť rany vnútri zvýrazneného 
obrysu označenia.

Výsledky sa zobrazia farbou označenia príslušnej 
meranej oblasti.

Kon.

Stlačením zvýrazneného tlačidla 
vypočítate oblasť rany.

Plocha = 24,67 cm2
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Výpočet objemu rany
Obrazovka Výber obrazovej oblasti pre stanovenie hĺbky

Objem rany možno vypočítať z vopred označených 
oblastí a nameranej hĺbky.

Stlačením tlačidla vyobrazeného naľavo 
spustíte postup výpočtu objemu rany. 
Zobrazí sa obrazovka Výber obrazovej 
oblasti pre stanovenie hĺbky.

Stlačením zadáte hĺbku Obrazovej oblasti 1.

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ 
uloží iba oblasť a hĺbku obrazovej 
oblasti 1 do denníka pacienta. Tieto 
informácie v Denníku pacienta slúžia 
na vytvorenie grafu.

Stlačením zadáte hĺbku Obrazovej oblasti 2.

Stlačením zadáte hĺbku Obrazovej oblasti 3.

Pomocou klávesov na obrazovke zadajte hĺbku snímky. 

Po dokončení zadávania hĺbky snímky 
stlačte tlačidlo OK. 

Obrazová oblasť a objem sa zobrazia na obrazovke vľavo.

Stlačením tlačidla Ukončiť sa vrátite na 
obrazovku História pacienta.

Výber obrazovej oblasti pre
stanovenie hĺbky

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Ukončiť

Vyberte obrazovú oblasť, pre ktorú chcete vypočítať objem.

Obrazová 
oblasť 3

Obrazová 
oblasť 2

Obrazová 
oblasť 1

Obrazová 
oblasť 1

Obrazová 
oblasť 2

Obrazová 
oblasť 3

Zadajte hĺbku obrazovej oblasti

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

1 2 3

4 5 6

7 8 9
. 0Del

cm

1,23456

OK

Ukončiť

OK

Kon.
Plocha = 24,67 cm2 Objem = 87,37 cm3

Kon.
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Pomocné nastavenia pre lekára
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlo Pomocné nastavenia, aby ste 
prešli na obrazovku Pomocné nastavenia.

Z obrazovky Pomocné nastavenia môže lekár:

• Nastaviť čas a dátum na aktuálny čas a kalendárny dátum.

• Upraviť regionálne nastavenia.

• Nastaviť jas používateľského rozhrania dotykovej 
obrazovky. Zelený polmesiac v spodnej časti tlačidla 
označuje úroveň jasu:

Nízka

Stredná 

Vysoká

Predvolené nastavenie je Stredná.

Stlačením sa vrátite na Základnú obrazovku 
pre režim lekára.

Zmena času a dátumu
Na Základnej obrazovke pre režim lekára 
stlačte tlačidlá Pomocné nastavenia 
a Čas/dátum, aby ste prešli na obrazovku 
Nastavenie času/dátumu.

Stlačením nastavíte aktuálny miestny čas 
a kalendárny dátum. Podržaním týchto 
tlačidiel sa budete rýchlo posúvať po 
jednotlivých dostupných možnostiach.

Stlačením sa vrátite na obrazovku 
Pomocné nastavenia.

Pomocné nastavenia

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Ukončiť

Čas/Dátum Regionálne
nastavenia

Jas

Pomocné
nastavenia

Jas

Jas

Jas

Ukončiť

Nastavenie času/dátumu

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Ukončiť

+ + + ++

- - - --

Rok Mesiac Deň Hodiny(24) Minúty

2009 Dec 18 22 12

Čas/Dátum

++ --

Ukončiť
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Zmena jednotiek tlaku a formátu dátumu

Na túto obrazovku prejdete stlačením 
tlačidiel Pomocné nastavenia a Regionálne 
nastavenia na Základnej obrazovke pre 
režim lekára.

Stlačením môžete prepínať jednotky merania 
medzi možnosťami mmHg (milimetre 
ortuťového stĺpca) a kPa (kilopascaly).

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™  
je navrhnutá tak, aby zobrazovala dve 
jednotky merania, pričom možnosť 
mmHg (milimetre ortuťového stĺpca) 
je predvolená. Ak uprednostňujete 
kPa (kilopascaly), stlačením tlačidla 
Jednotky tlaku prepnete mmHg na kPa.

Stlačením zmeníte spôsob zobrazovania 
desatinných čísel.

Stlačením vyberte cm (centimetre) 
alebo in (palce)

Stlačením zmeníte jazyk, v ktorom sa 
zobrazujú obrazovky.

Stlačením prepínate medzi zobrazovacími 
formátmi DD/MMM/RRRR (Deň-Mesiac-Rok) 
a MMM/DD/RRRR (Mesiac-Deň-Rok).

Predvolené nastavenia sú: mmHg, 
DD/MMM/RRRR, cm a English.

Stlačením tlačidla Ukončiť sa vrátite na 
obrazovku Pomocné nastavenia.

Regionálne
nastavenia

Nastavenia pre danú oblasť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Jazyk

Ukončiť

Formát
dátumu

Formát
čísla

Jednotky
tlakuJednotky

cm mmHgDD MMM RRRR

1234.5

Jednotky
tlaku

Formát
čísla

Jednotky

Jazyk

Formát
dátumu

Ukončiť
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Výstrahy a alarmy

POZOR: Dôležité informácie o výstrahách a alarmoch

Výstraha/alarm s nízkou prioritou sa zobrazí na dotykovej obrazovke, 
keď terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ zaznamená stav vyžadujúci pozornosť 
pacienta alebo ošetrovateľa.

Výstrahy sú sprevádzané jedným zvukovým tónom.

Alarm so strednou prioritou sa zobrazí na používateľskom rozhraní 
dotykovej obrazovky, keď terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ zaznamená stav, 
ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť pacienta alebo ošetrovateľa, 
aby sa zaistilo poskytnutie predpísanej terapie.

Výstrahy sú sprevádzané opakovaným zvukovým tónom.

Ak nie je možné alarm vyriešiť, obráťte sa na 
spoločnosť KCI.

Stlačením tlačidla Pozastaviť zvukový signál vypnete zvukovú signalizáciu na 
dve minúty.

Stlačením tlačidla Pomocník získate ďalšie informácie o výstrahe alebo alarme.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na 
dobu dlhšiu ako dve hodiny.

To sa týka všetkých alarmových stavov pri prerušení terapie.

Pozastaviť
zvukový signál
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Výstražný signál slabej batérie
Výstraha s nízkou prioritou – Táto výstražná obrazovka indikuje, že do vybitia batérie zostávajú 
približne dve hodiny. Táto výstraha je sprevádzaná jedným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť stlačením tlačidla 
Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tejto výstrahy:

1. Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky 
pomocou napájacieho zdroja INFOV.A.C.™, aby sa dobila 
batéria. Oranžové svetlo nad prípojkou napájania bude 
indikovať, že jednotka sa nabíja. Ďalšie informácie 
nájdete v časti Nabíjanie batérie tejto príručky.

2. Stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke sa vrátite na 
Základnú obrazovku. 

Terapia V.A.C.® bude pokračovať.

Alarm kritického stavu batérie
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu indikuje, že do vybitia batérie zostáva 
približne 30 minút. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť stlačením tlačidla 
Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky 
pomocou napájacieho zdroja INFOV.A.C.™, aby sa 
dobila batéria. Oranžové svetlo nad prípojkou 
napájania bude indikovať, že jednotka sa nabíja. 
Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie 
tejto príručky.

2. Stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke sa vrátite na 
Základnú obrazovku. 

3. Skontrolujte, či svieti zelený polmesiac 
na tlačidle Zap/vyp terapiu, aby ste sa 
uistili, že terapia je zapnutá. Ak nesvieti, 
stlačením tlačidla Zap/vyp terapiu 
opätovne spustíte terapiu.

Terapia V.A.C.® bude pokračovať. Ak ale tento alarm 
nevyriešite do jednej minúty, terapia sa preruší.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Výstražný signál
slabej batérie

Slabá batéria, je nutné ju nabiť.

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Obnoviť
Pozastaviť

zvukový signál

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Kritický stav batérie

Batéria takmer vybitá, ihneď zapojte
zariadenie do siete.

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

ObnoviťPozastaviť
zvukový signál

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť

Zap/Vyp
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Alarm Plná nádobka Terapia prerušená
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď je nádobka plná a treba ju 
vymeniť. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom. 

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Zistite, či je nádobka plná tak, že porovnáte hladinu 
tekutiny so značkami stupnice na nádobke (pozri nižšie).

2. Ak nádobka nie je plná, stlačte 
tlačidlo Obnoviť.

3. Ak je nádobka plná, vymeňte ju 
a stlačením tlačidla Obnoviť sa vrátite 
na Základnú obrazovku. 

Ďalšie informácie nájdete v časti Výmena 
nádobky v tejto príručke.

4. Opätovne spustite terapiu 
stlačením tlačidla Zap/vyp terapiu 
na Základnej obrazovke.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia vypnutá na viac ako dve hodiny.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Plná nádobka
Terapia prerušená

Stlačte tlačidlo na vysunutie a vymeňte nádobku,
potom stlačte tlačidlo 'Obnoviť'.

VAROVANIE: Nahraďte krytie V.A.C.® iným krytím, 
ak zostala terapia vypnutá viac ako 2 hodiny.

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Obnoviť
Pozastaviť

zvukový signál

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť

Obnoviť

Zap/Vyp

500 ml nádobka 1 000 ml nádobka

Značky stupnice
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Alarm Nádobka nie je zasunutá
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď nádobka nie je úplne vložená 
a/alebo riadne zaistená. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Vyberte nádobku stlačením tlačidla na 
Uvoľnenie nádobky.

2. Skontrolujte nádobku a terapeutickú jednotku 
INFOV.A.C.™, aby ste sa uistili, že medzi nádobkou 
a priliehajúcim povrchom terapeutickej jednotky sa 
nenachádzajú žiadne prekážajúce cudzie predmety 
ani nečistoty.

3. Skontrolujte, či sú prítomné obe tesnenia. V prípade 
chýbajúcich alebo poškodených tesnení sa obráťte 
na spoločnosť KCI.

4. Znova pripojte nádobku k terapeutickej jednotke 
INFOV.A.C.™ a uistite sa, že je úplne zasunutá 
a zaistená. Hlasné kliknutie indikuje, že nádobka  
je správne nainštalovaná.

5. Stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke sa vrátite na 
Základnú obrazovku.

6. Opätovne spustite terapiu stlačením 
tlačidla Zap/vyp terapiu.

7. Ak tento alarm bude pretrvávať, zopakujte 
kroky 1 až 6 s novou nádobkou. 

Ak nie je možné alarm vyriešiť,  
obráťte sa na spoločnosť KCI.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára 
vymeňte krytie V.A.C.® za druhé, ak bola 
terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Nádobka nie je
zasunutá

Uistite sa, že nádobka je na svojom mieste

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

ObnoviťPozastaviť
zvukový signál

Pozastaviť
zvukový signál

Tesnenia

Obnoviť

Zap/Vyp
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Alarm úniku
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď sa zaznamená závažný únik 
podtlaku. Ak tento alarm nevyriešite do troch minút, terapia bude prerušená. Tento alarm je 
sprevádzaný jedným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia 
a hadičkou nádobky správne uzamknutý.

2. Uistite sa, že nádobka je úplne zasunutá. (Pozri časť 
Alarm Nádobka nie je zasunutá).

3. Stlačením tlačidla SEAL CHECK™ spustite funkciu 
SEAL CHECK™ na identifikáciu netesnosti krytia. 
Podrobnosti o použití funkcie SEAL CHECK™ 
a odstránení netesnosti nájdete v časti Zisťovanie 
netesnosti pomocou funkcie SEAL CHECK™ 
v tejto príručke.

Pacient má k funkcii SEAL CHECK™ prístup iba cez 
obrazovku Alarm úniku.

4. Informácie o použití nadbytočného materiálu fólie V.A.C.® na odstránenie 
netesnosti nájdete v pokynoch na aplikáciu a použitie krytia 
dodávaných s krytím V.A.C.®.

5. Po vyriešení problému s netesnosťou sa stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke vrátite na Základnú obrazovku.

6. Skontrolujte, či svieti zelený polmesiac na tlačidle Zap/vyp terapiu, aby ste 
sa uistili, že terapia je zapnutá. Ak nesvieti, stlačením tlačidla Zap/vyp 
terapiu opätovne spustíte terapiu.

Ak tento alarm nevyriešite do troch minút, zobrazí sa 
obrazovka Alarm úniku Terapia prerušená a terapia sa zastaví.

Postupy na opätovné spustenie terapie nájdete v časti 
Alarm úniku Terapia prerušená.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Alarm úniku

Stlačením tlačidla '?' alebo 'SEAL CHECK™'
získate viac informácií

ObnoviťPozastaviť
zvukový signál

Seal Check™
(Kontrola utesnenia)

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť

Zap/Vyp
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Alarm úniku Terapia prerušená
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď sa zaznamenaná závažná 
netesnosť podtlaku nevyrieši a terapia sa preruší. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným 
zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke sa vrátite na 
Základnú obrazovku.

2. Opätovne spustite terapiu stlačením 
tlačidla Zap/vyp terapiu.

Ak stav netesnosti nevyriešite, na ďalšie riešenie 
problémov použite nástroj SEAL CHECK™:

Stlačením tlačidla Zap/vyp terapiu na 
Základnej obrazovke pre režim lekára 
otvoríte obrazovku SEAL CHECK™ na 
obrazovke Spustenie terapie.

alebo

Na Základnej obrazovke režimu lekára 
stlačte tlačidlá Terapia, OK a SEAL CHECK™, 
aby ste prešli na funkciu SEAL CHECK™.

Pacient má k funkcii SEAL CHECK™ prístup iba cez 
obrazovku Alarm úniku.

Ak problém s netesnosťou nevyriešite do troch minút, 
obrazovka alarmu sa znova zobrazí a terapia sa zastaví.

Ak nie je možné alarm vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Alarm úniku
Terapia prerušená

VAROVANIE: Nahraďte krytie V.A.C.®

iným krytím, ak zostala terapia vypnutá
viac ako 2 hodiny.

Obnoviť
Pozastaviť

zvukový signál

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť

Zap/Vyp

Zap/Vyp

Seal Check™
(Kontrola utesnenia)
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Výstražný signál upchatia
Výstraha s nízkou prioritou – Táto výstražná obrazovka sa zobrazí, keď terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ 
zaznamená potenciálne upchatie. Táto výstraha je sprevádzaná jedným zvukovým tónom. 

Riešenie tejto výstrahy:

1. Uistite sa, že obe svorky na hadičke krytia aj nádobky 
sú otvorené.

2. Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté 
alebo akokoľvek blokované.

3. Ak bude výstražný signál upchatia pretrvávať aj po 
vykonaní krokov 1 a 2, znížte polohu terapeutickej 
jednotky a hadičiek tak, aby boli na rovnakej úrovni 
alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa výstraha po 
znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať 
v normálnom používaní.

4. Stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke sa vrátite na 
Základnú obrazovku.

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ 
sa počas tejto výstrahy bude naďalej 
pokúšať aplikovať terapiu.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Výstražný signál upchatia

Zistila sa možná prekážka.

Obnoviť

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Obnoviť
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Alarm upchatia Terapia prerušená
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď terapeutická jednotka 
INFOV.A.C.™ zistí, že došlo k upchatiu. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Uistite sa, že obe svorky na hadičke krytia aj nádobky 
sú otvorené.

2. Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté 
alebo akokoľvek blokované.

3. Ak bude alarm upchatia a prerušenie terapie 
pretrvávať aj po vykonaní krokov 1 a 2, znížte polohu 
terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na 
rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa 
výstraha po znížení polohy jednotky vyrieši, môžete 
pokračovať v normálnom používaní.

4. Stlačením tlačidla Obnoviť na tejto obrazovke sa 
vrátite na Základnú obrazovku.

VAROVANIE: Terapeutická jednotka zostane zapnutá, podtlak 
v mieste rany však bude pod terapeutickou hodnotou.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Ak nie je možné alarm vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Alarm upchatia
Terapia prerušená

Jednotka môže byť spustená, ale terapia je prerušená.
VAROVANIE: Nahraďte krytie V.A.C.®

iným krytím, ak zostala terapia vypnutá
viac ako 2 hodiny.

Obnoviť
Pozastaviť

zvukový signál

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť
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Výstražný signál nízkeho tlaku
Výstraha s nízkou prioritou – Táto výstražná obrazovka sa zobrazí, keď terapeutická jednotka 
INFOV.A.C.™ nedosiahne zvolenú hodnotu terapeutického tlaku. Táto výstraha je sprevádzaná 
jedným zvukovým tónom.

Riešenie tejto výstrahy:

1. Uistite sa, že obe svorky na hadičke krytia aj nádobky 
sú otvorené.

2. Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté 
alebo akokoľvek blokované.

3. Ak bude výstražný signál nízkeho tlaku pretrvávať aj 
po vykonaní krokov 1 a 2, znížte polohu terapeutickej 
jednotky a hadičiek tak, aby boli na rovnakej úrovni 
alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa výstraha po 
znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať 
v normálnom používaní.

4. Stlačením tlačidla Obnoviť sa vrátite na 
Základnú obrazovku.

Terapia V.A.C.® sa stále aplikuje, ale pri nižšom ako 
zvolenom tlaku. 

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Výstražný signál
nízkeho tlaku

Nameraný tlak v rane je
pod stanovenou hranicou tlaku.

Obnoviť

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií
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Alarm nízkeho tlaku Terapia prerušená
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď terapeutická jednotka 
INFOV.A.C.™ nedosiahne zvolenú terapeutickú hodnotu nastaveného tlaku a podtlak v mieste rany 
je pod terapeutickou hodnotou. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Uistite sa, že obe svorky na hadičke krytia aj nádobky 
sú otvorené.

2. Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté 
alebo akokoľvek blokované.

3. Ak bude Alarm nízkeho tlaku Terapia prerušená 
pretrvávať aj po vykonaní krokov 1 a 2, znížením 
terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na 
rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany môžete 
tento alarm vyriešiť. Ak výstraha zmizla po znížení 
jednotky, môžete pokračovať v normálnom používaní.

4. Stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke sa vrátite na 
Základnú obrazovku.

VAROVANIE: Terapeutická jednotka zostane zapnutá, podtlak 
v mieste rany však môže byť pod nastavenou hodnotou tlaku, 
čo by mohlo znížiť terapeutické účinky.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Ak nie je možné alarm vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Alarm nízkeho tlaku
Terapia prerušená

VAROVANIE:  Jednotka môže byť spustená,
ale terapia je prerušená. Stlačením tlačidla '?'

získate viac informácií

Obnoviť
Pozastaviť

zvukový signál

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť
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Alarm Terapia neaktívna
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď bola terapia V.A.C.® 
pätnásť minút vypnutá (jednotka však bola zapnutá) bez toho, aby sa niekto dotkol dotykovej 
obrazovky. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Stlačením tlačidla Obnoviť na 
tejto obrazovke sa vrátite na 
Základnú obrazovku.

2. Opätovne spustite terapiu stlačením 
tlačidla Zap/vyp terapiu.

3. Ak si neželáte aplikovať terapiu V.A.C.®, 
vypnite terapeutickú jednotku 
INFOV.A.C.™ pomocou tlačidla hlavného 
vypínača na prednej časti jednotky.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Alarm Systémová chyba Terapia prerušená
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď sa na terapeutickej jednotke 
INFOV.A.C.™ vyskytne technická porucha. Môže dôjsť k niekoľkým typom systémových chýb. 
V rámčeku alarmu sa zobrazí číslo, ktoré predstavuje diagnostický kód technickej poruchy.  
Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

1. Poznačte si číslo chyby.

2. Vypnite a potom zapnite jednotku 
pomocou hlavného vypínača 
nachádzajúceho sa na prednej 
časti jednotky.

3. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť KCI.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Terapia neaktívna

Stlačte tlačidlo 'Obnoviť' a znova spustite terapiu

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Obnoviť
Pozastaviť 

zvukový signál

Pozastaviť
zvukový signál

Obnoviť

Zap/Vyp

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Systémová chyba
Terapia prerušená

Chybový kód:  G - 0x00000000   C - 0X00000000
Ihneď vráťte túto jednotku spoločnosti KCI

VAROVANIE: Nahraďte krytie V.A.C.®

iným krytím, ak zostala terapia vypnutá
viac ako 2 hodiny. 

Obnoviť

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Pozastaviť
zvukový signál
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Výstraha Čas stanovený v časovači pre servis uplynul
Výstraha s nízkou prioritou – Táto výstražná obrazovka sa zobrazí, keď terapeutická jednotka 
INFOV.A.C.™ dosiahla časový limit pre servis. Po uplynutí časového limitu pre servis sa táto 
výstraha zobrazí pri každom zapnutí jednotky. Keď je počet zostávajúcich dní nula, táto výstraha sa 
opakovane zobrazuje počas terapie.

Riešenie tejto výstrahy:

1. Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti KCI, 
od ktorého získate nový kód časovača pre servis.

2. Stlačte tlačidlo Zadať kód a zadajte 
kód, ktorý ste získali od spoločnosti KCI.

Alarm Vnútorná teplota
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď vnútorná teplota terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™ dosiahne svoj maximálny limit. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným 
zvukovým tónom.

Riešenie tohto alarmu:

1. Presuňte terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ 
na chladnejšie miesto.

2. Stlačením tlačidla Obnoviť na tejto obrazovke sa 
vrátite na Základnú obrazovku.

Terapia pokračuje, aj keď je tento alarm aktívny. Obrazovka 
sa po piatich minútach vypne, ale pri dotyku sa rozsvieti. 
Nabíjanie batérie sa zastaví.

Ak nie je možné alarm vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Kontaktujte spoločnosť KCI
Počet zostávajúcich dní (0)

PokračovaťZadať
kód

Čas stanovený v časovači
pre servis uplynul

Zadať
kód

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Vnútorná teplota

Vnútorná teplota terapeutickej jednotky prekročila
povolené hraničné hodnoty. Presuňte terapeutickú

jednotku na chladnejšie miesto.

Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Obnoviť
Pozastaviť

zvukový signál
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Odchýlka tlaku Terapia prerušená
Alarm so strednou prioritou – Táto obrazovka alarmu sa zobrazí, keď tlak v mieste rany presiahne 
limity systému. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým tónom.

Tento alarm možno počas riešenia 
problémov stlmiť na dve minúty stlačením 
tlačidla Pozastaviť zvukový signál.

Riešenie tohto alarmu:

Vypnite a potom zapnite jednotku pomocou 
hlavného vypínača nachádzajúceho sa na 
prednej časti jednotky.

Ak nie je možné alarm vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

VAROVANIE: Podľa pokynov lekára vymeňte krytie V.A.C.® 
za druhé, ak bola terapia prerušená alebo vypnutá na dobu 
dlhšiu ako dve hodiny.

Prerušovaný 5/2
Terapia ZAP
125 mmHg

Odchýlka tlaku
Terapia prerušená

Tlak v rane sa vychýlil nad
hraničné hodnoty systému. Terapia bola zastavená.

Kontaktujte spoločnosť KCI

VAROVANIE   Stlačením tlačidla '?' získate viac informácií

Pozastaviť
zvukový signál

Pozastaviť
zvukový signál
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Starostlivosť a čistenie

Štandardné bezpečnostné opatrenia
V nasledujúcej časti sú uvedené denné a týždenné postupy na čistenie a kontrolu infekcií, ktoré pre 
terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™ odporúča spoločnosť KCI.

Vždy sa riaďte štandardnými bezpečnostnými opatreniami.

Štandardné bezpečnostné opatrenia sú určené na zníženie rizika  
prenosu mikroorganizmov zo známych aj neznámych zdrojov infekcie.  
Tieto bezpečnostné opatrenia možno použiť u všetkých pacientov bez ohľadu 
na ich diagnózu alebo predpokladaný stav infekcie a je potrebné riadiť sa nimi 
pri predpokladanom kontakte s krvou a všetkými telovými tekutinami. Týka sa 
to tiež sekrétov a výlučkov (okrem potu) bez ohľadu na to, či je viditeľná krv 
alebo nie, porušenej kože (t.j. otvorených rán) a mukóznych membrán.

Likvidácia odpadu
Všetky jednorazové súčasti (všetky hadičky, konektory, svorky, použitú nádobku, 
použité krytie atď.) likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami na likvidáciu 
zdravotníckeho odpadu. V prípade nesprávnej likvidácie hrozí riziko konania 
v rozpore s nariadeniami.

Čistenie terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™
Čistenie a dezinfekcia terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ zahŕňa utretie 
všetkých komponentov s pevným povrchom. Pri čistení a dezinfekcii 
ostatného odolného elektronického zdravotníckeho vybavenia s pevným 
povrchom sa riaďte postupmi vašej inštitúcie. Terapeutickú jednotku 
INFOV.A.C.™ je potrebné čistiť a dezinfikovať:

• ak sa znečistí počas používania pacientom,

• najmenej raz za týždeň,

• medzi dvoma pacientmi.

Uistite sa, že terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ je počas 
používania tekutých čistiacich prostriedkov akéhokoľvek 
druhu vypnutá a odpojená od elektrickej siete.

Spoločnosť KCI odporúča pri čistení a dezinfekcii terapeutických zariadení V.A.C.® 
tieto opatrenia:

• Na zníženie rizika infekcie a kontaktu s krvou a telesnými tekutinami používajte 
osobné ochranné pomôcky (OOP), ako napr. zdravotnícke rukavice.

• Pred dezinfekciou očistite všetok organický materiál (viditeľné nečistoty 
alebo telesné sekréty) z terapeutickej jednotky.

• Používajte čistiace a dezinfekčné prostriedky určené pre nemocnice.
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• Neponárajte ani nenamáčajte terapeutickú jednotku do žiadnych tekutín, 
aby sa predišlo poškodeniu elektroniky v zariadení.

• Nepoužívajte roztoky s alkoholovým základom v okolí hrán dotykovej 
obrazovky ani v blízkosti tesnenia a vypínačov, pretože tieto roztoky by 
mohli vsiaknuť do obrazovky a spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.

Čistenie dotykovej obrazovky

1. Stlačením tlačidla Ochrana obrazovky na Základnej obrazovke (informácie 
nájdete v časti Ovládacie obrazovky režimu pacienta) zapnete 
ochranu obrazovky. Ikona tlačidla zámku sa zavrie a zobrazí sa obrazovka 
Ochrana obrazovky.

2. Pomocou mäkkej neabrazívnej handričky jemne očistite dotykovú 
obrazovku.

Na čistenie dotykovej obrazovky nepoužívajte žiadne 
tekutiny.

Pri čistení dotykovej obrazovky nepoužívajte nadmernú 
silu. Ak by ste zatlačili príliš silno, mohli by ste dotykovú 
obrazovku poškodiť.

3. Dotykovú obrazovku odomknete stlačením tlačidla 1 a potom tlačidla 2 
na obrazovke Ochrana obrazovky. Vrátite sa na Základnú obrazovku.
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Nasledujúca časť obsahuje usmernenie a vyhlásenia výrobcu o EMC 
(elektromagnetickej kompatibilite) pre terapeutickú jednotku INFOV.A.C.™.

• Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ vyžaduje špeciálne bezpečnostné 
opatrenia týkajúce sa EMC a musí byť nainštalovaná a pripravená na 
prevádzku podľa informácií o EMC poskytnutých na nasledujúcich stranách.

Toto zariadenie je určené na použitie len odborným 
zdravotníckym pracovníkom. Tak ako všetky elektrické 
zdravotnícke zariadenia, aj toto môže spôsobovať 
rádiové rušenie alebo môže narúšať prevádzku zariadenia 
umiestneného v jeho blízkosti. Môže byť potrebné prijať 
isté opatrenia na zmiernenie tohto stavu, ako napríklad 
zmena orientácie terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™, 
jej premiestnenie alebo tienenie jej umiestnenia.

Vzhľadom na emisie vyžarované týmto zariadením je 
jeho použitie vhodné v priemyselných oblastiach aj v 
nemocniciach (CISPR 11, trieda A). V prípade použitia 
tohto zariadenia v rezidenčných oblastiach (pre ktoré 
sa bežne vyžaduje CISPR 11 triedy B) toto zariadenie 
nemusí vykazovať adekvátnu ochranu vzhľadom na 
rádiofrekvenčné komunikačné služby.

• Prenosné a mobilné RF zariadenia, čítačky RFID, elektronické zariadenia na 
sledovanie výrobkov (ochrana proti krádeži) a detektory kovov môžu mať 
negatívny vplyv na výkon terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™. Riaďte sa 
usmerneniami a odporúčaniami uvedenými v tabuľkách 204 a 206.

• Iné zdravotnícke zariadenia alebo systémy môžu produkovať 
elektromagnetické emisie, a preto môžu rušiť funkčnosť terapeutickej jednotky 
INFOV.A.C.™. Pri prevádzke terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ v tesnej 
blízkosti iného zariadenia či priamo na ňom je potrebné postupovať opatrne. 
Ak je takéto použitie nutné, terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ aj príslušné 
susediace zariadenie musia byť zo začiatku pozorované, aby sa overila 
normálna prevádzka v konfigurácii, v ktorej sa budú používať.

• Bolo preukázané, že elektrické káble, externé zdroje napájania a príslušenstvo 
uvedené alebo zmienené v tomto návode vyhovujú požiadavkám testov 
uvedeným v nasledujúcich tabuľkách. Dbajte, aby sa terapeutická jednotka 
INFOV.A.C.™ používala iba s káblami, zdrojom napájania a príslušenstvom, 
ktoré odporúča výrobca. Ak dodávateľ tretej strany ponúka na použitie 
s terapeutickou jednotkou INFOV.A.C.™ káble, externé napájacie zdroje 
a elektrické príslušenstvo, ktoré nie je uvedené ani zmienené v tomto návode, 
je zodpovednosťou takéhoto dodávateľa určiť zhodu s normami a testami 
v nasledovných tabuľkách.

• Použitie iných elektrických káblov a príslušenstva ako tých, ktoré sú 
špecifikované v tomto návode alebo v zmienenej dokumentácii,  
môže spôsobiť zvýšené elektromagnetické emisie terapeutickej jednotky 
INFOV.A.C.™ alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť terapeutickej  
jednotky INFOV.A.C.™. 
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Tabuľka 201

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetické emisie

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ je určená na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník 
alebo koncový používateľ terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ musí zabezpečiť, aby bola v takom prostredí používaná.

Test emisií Zhoda Elektromagnetické prostredie – usmernenie

Vysokofrekvenčné emisie – CISPR 11
(Vyžarované a šírené vedením)

Skupina 1 Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ používa vysokofrekvenčnú 
energiu len na svoje vnútorné fungovanie. Jej VF emisie sú preto 
veľmi nízke a nie je pravdepodobné, že by spôsobili akékoľvek 
rušenie v elektronických zariadeniach umiestnených v jej blízkosti.

Vysokofrekvenčné emisie – CISPR 11
(Vyžarované a šírené vedením)

Trieda A Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ je vhodná na použitie vo 
všetkých zariadeniach s výnimkou domácností a zariadení, 
ktoré sú priamo pripojené k verejnej nízkonapäťovej sieti 
napájajúcej budovy na domáce účely použitia.

Harmonické emisie
IEC 61000-3-2

Trieda A

Kolísanie napätia/flicker efekt
IEC 61000-3-3

Vyhovuje

Tabuľka 202
Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnosť

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ je určená na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. 
Zákazník, resp. koncový používateľ jednotky musí zabezpečiť, aby sa prístroj v takom prostredí používal.

Test odolnosti Úroveň testu 
EN/IEC 60601

Úroveň zhody Určené elektromagnetické prostredie

Elektrostatický 
výboj (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 8 kV vzduch

± 8 kV kontakt

± 15 kV vzduch

Podlahy musia byť z dreva, betónu alebo 
keramických dlaždíc. Ak sú podlahy pokryté 
syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť 
musí byť aspoň 30 %.

Rýchle elektrické 
prechodové javy/
skupiny impulzov 

IEC 61000-4-4

± 2 kV pre napájacie 
vedenie

± 1 kV pre vstupné/
výstupné vedenie

± 2 kV pre napájacie 
vedenie
Frekvencia opakovania 
100 kHz

± 1 kV pre vstupné/
výstupné vedenie
Frekvencia opakovania 
100 kHz

Kvalita sieťového napájania musí 
zodpovedať typickému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu.

Rázový impulz

IEC 61000-4-5

± 1 kV diferenciálny režim 
(vedenie – vedenie)
± 2 kV bežný režim 
(vedenie – zem)

± 1 kV diferenciálny režim 
(vedenie – vedenie)
± 2 kV bežný režim 
(vedenie – zem)

Kvalita sieťového napájania musí 
zodpovedať typickému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu.

Poklesy napätia, 
krátke prerušenia 
a kolísanie napätia 
na vstupoch 
sieťového napájania 

IEC 61000-4-11

< 5 % Ut (> 95 % pokles 
v Ut) za 0,5 cyklu

40 % Ut (60 % pokles 
v Ut) za 5 cyklov

70 % Ut (30 % pokles 
v Ut) za 25 cyklov

< 5 % Ut (> 95 % pokles 
v Ut) za 5 sekúnd

Poklesy napätia:  
0 % Ut počas 1 cyklu
70 % Ut počas 25 cyklov 
pri 50 Hz alebo 30 cyklov 
pri 60 Hz

Jedna fáza: pri 0°

Prerušenia: 0 % Ut počas 
250 cyklov pri 50 Hz alebo 
300 cyklov pri 60 Hz

Produkt má vnútornú záložnú batériu.

Ak používateľ terapeutickej jednotky 
INFOV.A.C.™ vyžaduje nepretržitú prevádzku 
počas prerušení sieťového napájania, odporúča 
sa napájanie prístroja z neprerušiteľného zdroja 
napájania alebo batérie.

Magnetické pole 
sieťovej frekvencie 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m Magnetické polia sieťovej frekvencie majú 
byť na úrovniach charakteristických pre 
typické miesto v typickom komerčnom 
alebo nemocničnom prostredí.

POZNÁMKA: Ut je striedavé sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.
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Tabuľka 204
Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnosť

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ je určená na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. 
Zákazník, resp. používateľ musí zabezpečiť, aby sa prístroj používal len v takom prostredí.

Test odolnosti Úroveň testu  
EN/IEC 60601

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie 
– usmernenie

 
 
 
 
 

VF šírené vedením 
IEC 61000-4-6

Vyžarované VF
IEC 61000-4-3

 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz

 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz až 80 MHz

6 Vrms v pásmach ISM
od
150 kHz do 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz

3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz

Prenosné a mobilné zariadenie na 
VF komunikáciu nepoužívajte vo 
vzdialenosti od ktorejkoľvek súčasti 
terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ 
vrátane káblov, ktorá je menšia 
ako odporúčaná odstupová 
vzdialenosť vypočítaná z rovnice 
vzťahujúcej sa na frekvenciu 
vysielača.

Odporúčaná odstupová vzdialenosť
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz až 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz až 2,5 GHz

kde P je maximálny menovitý 
výstupný výkon vysielača vo wattoch 
(W) podľa výrobcu vysielača a d je 
odporúčaná minimálna odstupová 
vzdialenosť v metroch (m).

Intenzity polí z pevných 
vysokofrekvenčných vysielačov, 
ako boli zistené elektromagnetickým 
premeraním pracoviska a, musia byť 
v každom kmitočtovom rozsahu 
nižšie ako úroveň zhody b.

Rušenie sa môže vyskytnúť 
v blízkosti zariadenia označeného 
nasledujúcim symbolom:

POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.

POZNÁMKA 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený 
pohlcovaním a odrazom od predmetov, konštrukcií a ľudí.

a Intenzity polí z pevných vysielačov, ako sú napr. základné stanice pre mobilné telefóny (mobilné/bezdrôtové) 
a vysielačky, amatérske rádio, rozhlasové vysielanie na vlnách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky 
presne predpovedať. Na určenie elektromagnetického prostredia vplyvom pevných vysokofrekvenčných vysielačov sa 
musí zvážiť elektromagnetické premeranie pracoviska. Ak nameraná intenzita poľa v mieste používania terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™ prekračuje príslušnú uvedenú úroveň VF zhody, prístroj treba pozorovať a overiť jeho normálnu 
prevádzku. Pri spozorovaní neobvyklého správania môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako zmena orientácie 
terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ alebo jej premiestnenie.

b Nad kmitočtovým rozsahom 150 kHz až 80 MHz musia byť intenzity polí nižšie ako 3 V/m.

Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia (vrátane vonkajších zariadení, ako napríklad káblov antén či externých 
antén) nie je možné používať v blízkosti menšej ako 30 cm (12 palcov) vzhľadom na ktorúkoľvek časť terapeutickej 
jednotky INFOV.A.C.™ vrátane káblov určených výrobcom. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu tohto 
zariadenia. Presnejšie hodnoty dostanete, ak sa vypočíta minimálna odporúčaná odstupová vzdialenosť použitím rovnice 
vzťahujúcej sa na frekvenciu vysielača.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity stanovené smernicou IEC 60601-1-2 pre zdravotnícke 
pomôcky: 4. vydanie z roku 2014. Tieto limity a úrovne testovania slúžia na poskytnutie vhodného zabezpečenia 
s ohľadom na elektromagnetické rušenie, ak sa zariadenie používa v typickom zdravotníckom zariadení.
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Tabuľka 206
Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými zariadeniami na VF komunikáciu a terapeutickou 
jednotkou INFOV.A.C.™

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™ je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované 
vysokofrekvenčné rušenia pod kontrolou. Zákazník alebo používateľ terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™ môže prispieť 
k zníženiu výskytu elektromagnetického rušenia dodržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými 
zariadeniami na VF komunikáciu (vysielačmi) a prístrojom, ako je odporúčané nižšie, podľa maximálneho výstupného 
výkonu komunikačného zariadenia.

Maximálny menovitý výstupný 
výkon vysielača vo wattoch (W)

Odstupová vzdialenosť podľa frekvencie vysielača v metroch (m)

150 kHz až 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz až 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz až 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

V prípade vysielačov, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon nie je uvedený vyššie, sa odporúčaná odstupová 
vzdialenosť d v metroch (m) dá určiť použitím rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny menovitý 
výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.

POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí odstupová vzdialenosť pre vyšší kmitočtový rozsah.
POZNÁMKA 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený 
pohlcovaním a odrazom od konštrukcií, predmetov a ľudí.

Dodávané zdroje napájania
Číslo dielu Popis Výrobca Max. dĺžka

M6266106 Zdroj napájania Astec Power alebo ICC 3,05 m

M4268882 Sada elektrických a pripájacích káblov 
pre USA – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co. 2,03 m

M4268883 Sada elektrických a pripájacích káblov 
pre Austráliu – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

M4268880 Sada elektrických a pripájacích káblov 
pre Spojené kráľovstvo – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

M4268881 Sada elektrických a pripájacích káblov 
pre Európu – INFOV.A.C.™

Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

4103864 Napájací kábel INFOV.A.C.™, Čína Electri-Cord Mfg. Co. 2,51 m

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

4103887 Kábel napájací, Brazília Electri-Cord Mfg. Co. 2,05 m

350084 Napájací kábel V.A.C.ULTA™ , striedavý prúd Rôzny 2,0 m

350753 Napájací kábel V.A.C.ULTA™, Spojené kráľovstvo Rôzny 2,0 m

360074 Napájací kábel V.A.C.VIA™, Európa Rôzny 2,05 m

360076 Napájací kábel V.A.C.VIA™, 
Austrália a Nový Zéland

Rôzny 2,05 m

414655 Assy, napájací kábel – ACTIV.A.C.™, Japonsko Rôzny
0,91 m až 2,44 m  

(preferovaná dĺžka 1,0 m)

415568 Sada káblov KR Consolidated Electronics 2,05 m

Použitie iných elektrických káblov a príslušenstva ako 
tých, ktoré sú špecifikované v tomto návode na použitie 
alebo v zmienenej dokumentácii, môže spôsobiť zvýšené 
elektromagnetické emisie terapeutickej jednotky 
INFOV.A.C.™ alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť 
terapeutickej jednotky INFOV.A.C.™.
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Špecifikácie

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Klasifikácia
Zariadenie nie je vhodné na používanie v prítomnosti horľavých anestetických zmesí so vzduchom, kyslíkom alebo  
oxidom dusným.

Terapeutická jednotka INFOV.A.C.™
Nepretržitá prevádzka 
Zariadenie typu B 
Trieda I alebo vnútorne napájané

Zdroj napájania
Zariadenie triedy I 
Bežné vybavenie 

Terapeutická jednotka INFOV.A.C
Rozmery..........................................................................................................23 cm X 22 cm X 17,5 cm  (9,05 palca X 8,6 palca X 6,8 palca)
Hmotnosť ........................................................................................................................................................................................ 2,89 kg  (6,37 libry)

Elektrické údaje (Zdroj napájania)
Napätie  ..............................................................................................................................................................................................100 - 240 V stried.
Frekvencia  ...............................................................................................................................................................................................50 Hz až 60 Hz
Výkon: .......................................................................................................................................................................................................................... 60 W

Podmienky prostredia
Skladovací a prepravný teplotný rozsah........................................................................................................ -10°C až +50°C (14°F až 122°F)
Prevádzkový teplotný rozsah... .......................................................................................................................... +10°C až +30°C (50°F až 86°F)
Rozsah relatívnej vlhkosti............... ........................................................................................................................10 až 85 % bez kondenzácie
Rozsah atmosférického tlaku  .......................................................................................................................................................700 až 1 060 hPa

Jednorazové komponenty terapeutického systému V.A.C.® sa podľa normy IEC 60601-1, tretie vydanie, považujú za Použité diely.
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Vysvetlenie použitých symbolov

Varovanie alebo upozornenie označujúce možné nebezpečenstvo pre systém, 
pacienta alebo personál. 

Dôležité upozornenie týkajúce sa obsluhy

Upozornenie: Pozrite si sprievodnú dokumentáciu

Nebezpečenstvo zakopnutia

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Toto tlačidlo sa rozsvieti, ak bude zariadenie 
zapnuté.

Uvoľnenie nádobky. Toto tlačidlo sa rozsvieti, keď je nádobka plná a je potrebné 
ju vymeniť.

Tento výrobok sa musí likvidovať separovane v príslušnom zbernom dvore.  
Nelikvidujte ho ako komunálny odpad.

Pozrite si používateľskú príručku

Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve

Výrobca

Sériové číslo

!

SN
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Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

Uchovávajte v suchu

Použitý diel typu B

Katalógové číslo

Nepoužívať pri kúpaní ani pri sprchovaní

Obmedzenie teploty

UPOZORNENIE: Federálny zákon v USA obmedzuje predaj alebo prenájom tejto 
pomôcky výlučne na lekára alebo na jeho predpis

Informácie o službách zákazníkom

Ak máte otázky o produkte, dodávkach, údržbe alebo ďalších informáciách k produktom a službám 
spoločnosti KCI, obráťte sa na spoločnosť KCI alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti KCI, alebo:

V rámci USA volajte na tel. č. 1-800-275-4524 alebo navštívte 
stránku www.acelity.com.  
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249

Mimo USA navštívte stránku www.kci-medical.com.
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