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За пациенти и лекари







ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

С НАСТОЯЩОТО KCI СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, 
ВКЛЮЧВАЩИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ОТНОСНО ПРОДУКТ(ИТЕ) НА KCI, ОПИСАНИ В ТАЗИ 
ПУБЛИКАЦИЯ. ВСЯКА ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ, ПРЕДЛАГАНА ОТ KCI, ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ИЗРИЧНО ЗАЛОЖЕНА В ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ВКЛЮЧЕНА КЪМ ПРОДУКТА. ПРИ 
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА KCI НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ, ИНЦИДЕНТНИ 
ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ И РАЗХОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗХОДИ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ НА 
ЛИЦЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВО, ДЪЛЖАЩИ СЕ ЦЯЛОСТНО ИЛИ ЧАСТИЧНО НА УПОТРЕБА НА 
ПРОДУКТА, РАЗЛИЧНА ОТ ТАЗИ, ЗА КОЯТО ОТКАЗЪТ ОТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО 
НА ОТГОВОРНОСТТА Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ КОНКРЕТЕН, ПРИЛОЖИМ ЗАКОН. НИКОЕ 
ЛИЦЕ НЯМА ПРАВОМОЩИЕ ДА ОБВЪРЗВА KCI С КАКВАТО И ДА БИЛО ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ 
ГАРАНЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНО ЗАЛОЖЕНИТЕ В ТОЗИ ПАРАГРАФ.

Описанията или спецификациите в печатните материали на KCI, включващ тази публикация, 
са предназначени единствено да опишат основно продукта към момента на производството 
и не съставляват никакви изрични гаранции, с изключение на заложените в писмената 
ограничена гаранция, включена към продукта. Информацията в тази публикация може да 
подлежи на промяна по всяко време. Свържете се с KCI за актуализации.



V.A.C. SIMPLICITY™
СИСТЕМА ЗА ТЕРАПИЯ 

За употреба от пациента
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство е съпроводено от важна информация 
за безопасност

Това ръководство включва важни предупреждения за вашата 
безопасност. Преди да използвате системата за терапия  
V.A.C. SIMPLICITY™:

• Прегледайте това ръководство с вашия лекар или сестра.

• Прегледайте краткото справочно ръководство. Това 
ръководство се съхранява в джоба на калъфа за носене на 
апарата за терапия.

• Прегледайте информационния лист за безопасност с вашия 
лекар или сестра. Този лист също се съхранява в джоба на 
калъфа за носене на апарата за терапия.

Не правете никакви промени по настройките на апарата за 
терапия без инструкции от вашия лекар. Превръзката трябва да 
се поставя или сваля само по указания на вашия лекар. Свържете се 
с вашия лекар, ако имате някакви въпроси за системата за терапия 
V.A.C. SIMPLICITY™.
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Предупреждения: важна информация за потребителите

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е медицинско изделие, а не играчка. Пазете го 
далече от деца, домашни любимци и вредители, тъй като те могат да повредят превръзката 
и апарата за терапия и да окажат влияние върху функционирането им. Съхранявайте 
апарата за терапия така, че върху него да не попадат прах и власинки, тъй като те също 
могат да повредят превръзката и апарата за терапия и да повлияят на функционирането.

• Не работете с този продукт, ако има повреден захранващ кабел, източник на 
захранване или щепсел. Свържете се с KCI, ако тези компоненти са износени 
или повредени.

• Не пускайте и не вкарвайте никакъв предмет в никой от отворите или тръбите 
на този продукт.

• Не модифицирайте апарата за терапия или превръзката. Не свързвайте този продукт 
или неговите компоненти към други устройства, които може да използвате.

• Дръжте апарата за терапия далеч от нагорещени повърхности.

• Не разливайте течности по никоя от частите на този продукт. Ако възникнат разливи, 
изключете веднага апарата, ако е включен. Почистете течността от апарата за 
терапия. Уверете се, че няма влага по апарата и източника на захранване, преди да го 
включите в него. Обадете се на KCI, ако апаратът не работи правилно.

• Не използвайте апарата за терапия в банята или под душа. Не поставяйте апарата 
за терапия на места, от които може да падне или да бъде дръпнат във ваната, под 
душа, в мивката или в тоалетната.

• Не посягайте към апарат за терапия, който е паднал във вода. Изключете веднага 
апарата, ако е включен. Разкачете апарата от превръзката и се обадете на KCI.

• Мобилните телефони и подобни продукти могат да окажат влияние върху апарата 
за терапия. Преместете апарата за терапия на разстояние от такива устройства 
при подозрения за интерференция.

• Малки части – риск от задавяне. 

• Алергична реакция – превръзката V.A.C.® може да предизвика алергична реакция, 
ако сте чувствителни към акрилни адхезиви или сребро. Следните симптоми могат 
да означават, че сте получили алергична реакция. Незабавно се свържете с вашия 
лекар, ако:

 - забележите зачервяване

 - забележите подуване

 - получите обрив

 - получите уртикария

 - усетите сърбеж

• Ако усещате недостиг на въздух, алергичната реакция може да е по-сериозна. 
Незабавно позвънете на местния център за спешна помощ и изключете 
терапевтичния апарат.
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Въведение

Системата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е медицинско изделие, отпускано по 
предписание. Моля, прочетете и спазвайте всички инструкции в това ръководство 
на потребителя, за да се гарантира правилното функциониране на продукта при 
употребата му. Това ръководство ще ви покаже:

• Как да стартирате и спирате терапията.

• Как да боравите с предупрежденията и алармите.

Терапия V.A.C.® се предписва от лекар или друг упълномощен 
предписващ лекар. Важно е да спазвате нарежданията на лекаря и 
инструкциите за продукта, както при всяко медицинско изделие по 
предписание. Не извършвайте прилагане на терапия без изричното 
указание и/или наблюдение обучен клиничен медицински специалист.
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Апарат за терапия V.A.C. SIMPLICITY™

 

Контролен панел

 

Канистър

Контролен панел

Светлина за зареждане 
на батерията

Свързване на 
захранването

За достъп само от 
упълномощена 

поддръжка на KCI

Светодиод на 
променливотоковото 

захранване

Светодиод за ниво на 
батерията

Светодиод  
за блокаж

Бутон за включване/
изключване на захранване  
и терапия със светодиод

Бутон за аудио пауза 
със светодиод

Светодиод за теч
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Апарат за терапия V.A.C. SIMPLICITY™

 

Контролен панел

 

Бутони за управление

Включване/изключване на захранване и терапия

Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на захранване 
и терапия за три секунди, за да включите апарата и да започнете 
терапията. Светодиодът ще свети постоянно в зелено. Натиснете и 
задръжте бутона включване/изключване на захранване и терапия 
за три секунди, за да изключите апарата и да спрете терапията. 
Светодиодът ще изгасне.

Аудио пауза

Натиснете и пуснете Аудио пауза, за да заглушите звуковия сигнал. Не 
натискайте и задържайте. Светодиодът ще свети постоянно в жълто.

Звуковият сигнал ще се завърне след 60 минути, ако алармата  
не е отстранена.

Звуковият сигнал ще се завърне след две минути, ако алармата  
не е отстранена.

Икони за батерия/захранване

Светодиодът ще свети постоянно в зелено, когато апаратът за терапия 
V.A.C. SIMPLICITY™ е правилно свързан към променливотоковото 
захранване.

Светодиодите ще бъдат зелени или жълти, за да показват статуса на 
заряда на батерията на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™.

Икони за аларми

Светодиодът ще свети постоянно или ще мига, когато апаратът  
за терапия регистрира блокаж.

Вижте главата Предупреждения и аларми от това ръководство (стр. 21) 
за подробности относно алармите и начините на отстраняването им.

Светодиодът ще свети постоянно или ще мига, когато апаратът  
за терапия регистрира теч. 

Вижте главата Предупреждения и аларми от това ръководство (стр. 21) 
за подробности относно алармите и начините на отстраняването им.
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Инструкции за зареждане на батерията

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ съдържа презареждаща се батерия. 
Тази батерия се зарежда с помощта на източника за захранване и кабела, 
които се доставят с апарата. 

Батерията не може да се достигне от потребителя или да се обслужва от него. 

За да избегнете повреда на апарата за терапия, използвайте само източника 
за захранване и кабела, които се доставят с апарата. 

Статично електричество

Може да се натрупа статично електричество по апарата, когато той е извън своя калъф 
за носене и е включен в стенен контакт. Това се случва най-често, когато влажността 
е много ниска.

Статичният разряд може да причини:

• потъмняване на екрана;

• нулиране на апарата за терапия;

• изключване на апарата за терапия. 

Ако това се случи, изключете апарата и после пак го включете. Обадете се на KCI, 
ако апаратът не се включи отново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако апаратът за терапия се изключи поради 
някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или сестра. 
Без захранване към апарата за терапия вашата превръзка ще 
трябва да бъде подменена в рамките на два часа.

Захранващият кабел може да създаде опасност от препъване. 
Уверете се, че всички кабели са извън зоните, в които може 
да вървят хора.

Изключете захранващия кабел от стенния контакт, за да 
разкачите уреда от мрежовото захранване. Не блокирайте  
достъпа до щепсела или контакта на стената.
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За зареждане на батерията:

1. Включете захранващия кабел в източника на захранване.

2. Включете захранващия кабел в стенния контакт за променлив ток.

3. Включете кабела за зареждане в апарата за терапия, както е показано.

4. Дръжте апарата включен винаги, когато е възможно, за да постигнете 
максимален живот на батерията.

Иконата с щепсел се появява на сензорния екран, когато 
апаратът е включен.

Пълното зареждане на батерията трябва да отнеме около  
шест часа.

Светодиод за ниво 
на батерията

Светлина за зареждане 
на батерията

Конектор за кабела 
за зареждане

Промен-
ливотоков 
захранващ 

кабел

Предупредителни етикети по захранващия кабел

Включване към 
източник на 

постоянен ток

Източник на 
постоянен ток

Стенен щепсел за променлив ток
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Светлина за зареждане на батерията

Светлината за зареждане на батерията ще свети в кехлибарено, докато апаратът 
се зарежда. Светлината ще стане зелена, когато апаратът е напълно зареден.

Ниво на батерията

Нивото на батерията е показано долу вляво на контролния панел (вж. стр. 10 или 
стр. 13). Нивото на батерията се показва само когато апаратът за терапия НЕ е 
включен в източника на захранване.

Напълно заредена – светят два зелени светодиода.

Средно заредена – свети един зелен светодиод.

Изтощена батерия – свети един жълт светодиод. Заредете батерията 
скоро.

Критично ниво на батерията – свети един мигащ жълт светодиод. 
Заредете батерията веднага.
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Канистър

 

Водачът на палеца на канистъра на апарата за терапия може да 
има остри ръбове. Не работете с апарата за терапия чрез водача 
на палеца на канистъра.

Винаги прилагайте канистъра изправен при включване или 
изключване от апарата за терапия. Не усуквайте и не въртете 
канистъра при поставяне или сваляне.

Когато апаратът за терапия не се използва, го съхранявайте 
в калъфа за носене без поставен канистър.

Свържете се с KCI, ако силиконовите уплътнения, водачът на палеца 
на канистъра или амортисьорите на канистъра са повредени или 
липсват от апарата за терапия.

Смени на канистъра

Канистърът трябва да се смени: 

• когато е пълен (ще прозвучи аларма и терапията ще спре)

• най-малко веднъж седмично за контролиране на миризмата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва да 
бъде подменена в рамките на два часа.

Силиконови 
уплътнения

Амортисьори 
на канистъра

Водач на 
палеца на 
канистъра

Освобождаване 
на палеца на 
канистъра

Конектор за тръби 
на канистър

Тръби на 
канистъра

Клампа на тръбите 
на канистъра

Силиконови 
уплътнения

Аморти-
сьори на 
канистъра

Водач на 
палеца на 
канистъра

Освобождаване 
на палеца на 
канистъра

Конектор за тръби 
на канистър

Тръби на 
канистъра

Клампа на тръбите 
на канистъра
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Смени на канистъра (прод.)

1. Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да изключите 
апарата и да спрете терапията.

2. Плъзнете двете скоби на тръбите към конектора на тръбите.

3. Здраво затворете двете скоби на тръбите, за да избегнете 
разлив на съдържанието на тръбите (Фиг. 1).

4. За да разкачите тръбите на превръзката от тръбите на 
канистъра:

• Пъхнете конекторите един в друг 

• Завъртете конекторите, за да ги отключите (Фиг. 2a) 

• Издърпайте настрани конекторите (Фиг. 2b) 

5. За да свалите канистъра:

• Натиснете надолу върху освобождаването на палеца на 
канистъра (Фиг. 3).

• Издърпайте канистъра директно от апарата за терапия (Фиг. 4).

Обадете се на вашия лекар или сестра относно 
унищожаването на канистъра. Не изхвърляйте 
канистъра с битовите отпадъци. Това може да е 
нарушение на местните закони относно опасните 
отпадъци.

Фиг. 1

Фиг. 2a

Фиг. 2b

Фиг. 3

Фиг. 4
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Смени на канистъра (прод.)

6. За поставяне на нов канистър:

• Плъзнете канистъра върху водача на палеца на канистъра. 

• Не усуквайте и не въртете канистъра, докато го поставяте. 

• Натиснете канистъра здраво върху апарата за терапия. 
Когато канистърът е правилно поставен, той не може да 
бъде свален чрез леко издърпване от апарата.

• При правилното поставяне на канистъра трябва да се чуе 
щракване.

7. Свържете тръбите на новия канистър към тръбите на 
превръзката

• Пъхнете конекторите един в друг. 

• Завъртете конекторите, за да ги заключите (Фиг. 5a и 5b).

8. Отворете двете скоби на тръбите (Фиг. 6).

9. Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да включите апарата 
и да възобновите терапията. 

10. Уверете се, че превръзката се свива.

Фиг. 5a

Фиг. 5b

Фиг. 6
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Калъф за носене

Дръжте апарата за терапия в изправено положение.

Дръжте апарата за терапия в калъфа за носене,  
когато се използва.

Дръжте контролния панел да гледа нагоре, ако апаратът 
за терапия е положен на равна повърхност, като 
например маса. 

Джоб за съхранение за 
Краткото справочно 

ръководство за система за 
терапия V.A.C. SIMPLICITY™ 

и информационен лист за 
безопасност за системата за 

терапия V.A.C.®

Катарами (показани свързани)  
(може да са налични в някои случаи)

Капаче за достъп с 
велкро лента

Пръстен за колан 
(може да е наличен 

в някои случаи)

Ленти за 
съхранение 
на тръбите

Поставете апарата за терапия в калъфа 
за носене, така че контролният панел да 
се вижда през изрязаното прозорче.
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Опции на калъфа за носене

Използвайте регулируемата лента за поставяне на калъфа за носене през гърдите си. 
Можете също така да поставите калъфа за носене на колана си.

Уверете се, че катарамите на калъфа са здраво закопчани заедно 
(ако са налични).

Не навивайте лентата на калъфа за носене, захранващия кабел 
или тръбите на превръзката около врата си.

Уверете се, че свободният кабел и/или тръби не създават  
опасност от препъване.
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Разкачване на апарата за терапия

Можете да разкачите апарата за терапия от тръбите на превръзката 
за кратки периоди от време за дейности като къпане например.

Не вземайте апарата за терапия под душа или във ваната. За повече 
информация вижте Често задавани въпроси на стр. 30.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако апаратът за терапия ще бъде изключен за 
повече от два часа, веднага се обадете на вашия лекар или сестра. 
Без захранване към апарата за терапия вашата превръзка ще 
трябва да бъде подменена.

1. Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да изключите 
апарата и да спрете терапията. 

2. Изключете апарата, ако е включен.

3. Плъзнете двете скоби на тръбите към конектора на тръбите.

4. Здраво затворете двете скоби на тръбите, за да избегнете 
разлив на съдържанието на тръбите (Фиг. 1).

5. За да разкачите тръбите на превръзката от тръбите на канистъра:

• Пъхнете конекторите един в друг.

• Завъртете конекторите, за да ги отключите (Фиг. 2a).

• Издърпайте настрани конектора (Фиг. 2b).

6. Покрийте краищата на тръбите с марля, за да съберете 
евентуално изтичащ материал от тях.

Включване или изключване на апарата за терапия

Бутонът включване/изключване на захранване и терапия се намира отгоре в центъра 
на контролния панел (вж. стр. 10 за илюстрация).

1. Преди да започнете терапия, проверете дали превръзката е на място, дали 
канистърът е свързан и дали всички скоби са отворени.

2. Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да включите или 
изключите апарата и да започнете или спрете терапията. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва да бъде 
подменена в рамките на два часа.

Фиг. 1

Фиг. 2a

Фиг. 2b
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Предупреждения и аларми
Когато апаратът за терапия регистрира определени състояния, той ще задейства 
предупреждение или аларма.

Предупреждение с нисък приоритет

• Изисква вниманието на пациента или полагащото грижи лице.

• Указва се чрез еднократен звуков сигнал и постоянен жълт светодиод.

Аларма със среден приоритет

• Изисква незабавно внимание, за да се провери дали получавате предписаната 
ви терапия.

• Указва се чрез повтарящ се звуков сигнал и мигащ жълт светодиод.

Вижте следващите страници за инструкции относно коригирането на всяко 
предупреждение или аларма. 

Аудио пауза

Натиснете и пуснете Аудио пауза, за да заглушите звуковия сигнал. Не натискайте 
и задържайте. Светодиодът ще свети постоянно в жълто.

• Звуковият сигнал ще се завърне след 60 минути, ако алармата не е отстранена.

• Звуковият сигнал ще се завърне след две минути, ако алармата не е отстранена.

Ако не можете да отстраните дадено алармено състояние, веднага 
се обадете на вашия лекар или сестра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва да 
бъде подменена в рамките на два часа.

Предупреждение за изтощена батерия (нисък приоритет)

Това предупреждение се появява около два часа, преди да свърши 
мощността на батерията. Указва се чрез еднократен звуков сигнал  
и един постоянен жълт светодиод. 

Терапията ще продължи по време на това предупреждение.

За отстраняване на това предупреждение презаредете батерията.

Свържете апарата за терапия към стенен контакт с помощта на захранващото 
устройство. Светлината за зареждане на батерията ще свети в кехлибарено, докато 
батерията се зарежда. Прегледайте раздела Инструкции за зареждане на батерията 
(стр.12) за допълнителна информация.
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Аларма за критично ниво на батерията (среден приоритет)

Тази аларма се появява около един час, преди да свърши мощността на батерията. 
Указва се чрез повтарящ се звуков сигнал и един мигащ жълт светодиод. 

Натиснете и пуснете Аудио пауза, за да заглушите звуковия сигнал за 
две минути. Не натискайте и задържайте.

Терапията ще продължи по време на тази аларма. Въпреки това, 
ако апаратът не бъде включен в контакта в рамките на един час, 
терапията ще се изключи.

За отстраняване на тази аларма презаредете батерията.

1. Свържете апарата за терапия към стенен контакт с помощта на захранващото 
устройство. Светлината за зареждане на батерията ще свети в кехлибарено, 
докато батерията се зарежда. Прегледайте раздела Инструкции за зареждане 
на батерията (стр. 12) за допълнителна информация.

2. Уверете се, че терапията е включена. Зеленият светодиод на бутона за 
захранване ще свети. 

3. Ако не е така, натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди. Така апаратът ще се включи и терапията 
ще се възобнови.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва да 
бъде подменена в рамките на два часа.
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Предупреждение за блокаж (нисък приоритет)

Това предупреждение се появява при наличието на едно от трите състояния:

• Не е достигнато налягането на терапията. Терапията все така се прилага,  
но при по-ниско от оптималното налягане.

• Може да има блокаж. Апаратът за терапия продължава да се опитва да  
прилага терапия.

• Канистърът е пълен и трябва да бъде подменен

Това предупреждение се указва чрез  еднократен звуков сигнал  
и един постоянен жълт светодиод.

Терапията ще продължи по време на това предупреждение.

За да отстраните това предупреждение:

1. Уверете се, че двете скоби на тръбите са отворени. 

2. Уверете се, че тръбите не са усукани, прегънати или блокирани по някакъв начин.

3. Ако предупреждението за блокаж остане след изпълняване на стъпките 1 и 2, 
свалете апарата за терапия и тръбите до ниво, което е наравно или е под 
мястото на раната. 

4. Ако предупреждението се коригира чрез сваляне на апарата, нормалната 
употреба може да се възобнови.
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Аларма за блокаж (среден приоритет)

Тази аларма се появява при наличието на едно от трите състояния:

• Не е достигнато налягането на терапията. Терапията все така се прилага, 
но при по-ниско от оптималното налягане.

• Може да има блокаж. Апаратът за терапия продължава да се опитва да  
прилага терапия.

• Канистърът е пълен и трябва да бъде подменен.

Тази аларма се указва чрез  повтарящ се звуков сигнал и един мигащ 
жълт светодиод. 

Натиснете и пуснете Аудио пауза, за да заглушите звуковия сигнал за две 
минути. Не натискайте и задържайте.

За да отстраните тази аларма:

1. Уверете се, че двете скоби на тръбите са отворени.

2. Уверете се, че тръбите не са усукани, прегънати или блокирани по някакъв начин.

3. Ако алармата за блокаж остане след изпълняване на стъпките 1 и 2, свалете 
апарата за терапия и тръбите до ниво, което е наравно или е под мястото 
на раната. 

4. Ако алармата се отстрани чрез сваляне на апарата, нормалната употреба може 
да се възобнови.

5. Използвайте градуираните маркировки на канистъра, за да 
проверите нивото на течността.

Пълният канистър съдържа приблизително 300 ml.
Марки-
ровки
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Аларма за блокаж (среден приоритет) (прод.)

6. Ако канистърът не е пълен, уверете се, че апаратът за терапия е в изправено 
положение. Уверете се, че контролният панел гледа нагоре, ако апаратът за 
терапия е положен на равна повърхност, като например маса.

7. Ако канистърът не е пълен, но алармата продължава:

• Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да изключите 
апарата и да спрете терапията. 

• Изчакайте пет секунди и след това натиснете и задръжте 
бутона включване/изключване на захранване и терапия 
за три секунди, за да включите апарата и да възобновите 
терапията. 

8. Сменете канистъра, ако е пълен (вж. стр. 15).

9. След като смените канистъра, натиснете и задръжте бутона 
включване/изключване на захранване и терапия за три 
секунди, за да включите апарата и да възобновите терапията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва да 
бъде подменена в рамките на два часа.

Дръжте апарата за терапия изправен, за да избегнете фалшива аларма.
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Аларма за теч (среден приоритет)

Тази аларма се появява при наличието на едно от три състояния:

• Канистърът не е правилно поставен. 

• Апаратът за терапия открива значителен теч. 

• Течът от превръзката не е отстранен и терапията е прекъсната.

Тази аларма се указва чрез  повтарящ се звуков сигнал и един  
мигащ жълт светодиод.

Натиснете и пуснете Аудио пауза, за да заглушите звуковия сигнал  
за две минути. Не натискайте и задържайте.

За да отстраните тази аларма, направете едно от следните неща:

• Поставете наново канистъра 

• Открийте и отстранете теча. 

Ако тази аларма не бъде отстранена в рамките на пет минути, терапията ще 
бъде прекъсната. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва да 
бъде подменена в рамките на два часа.

Проверка на канистъра

1. Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да изключите 
апарата и да спрете терапията.

2. Натиснете освобождаването на палеца на канистъра, за да свалите канистъра 
(вж. стр. 16).

3. Проверете канистъра и апарата за терапия за:

• Остатъци между канистъра и апарата за терапия.

• Две силиконови уплътнения (вж. стр.15 за илюстрация). 

• Два предпазителя за канистъра (вж. стр.15 за илюстрация). 

4. Свържете се с KCI, ако уплътненията или амортисьорите липсват или са повредени.

5. Поставете наново канистъра. Уверете се, че той е напълно влязъл на място и е 
заключен. При правилното поставяне на канистъра трябва да се чуе щракване.
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6. Натиснете Reset (Нулиране), за да се върнете към началния екран Patient Mode 
(Режим на пациента).

7. Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да включите апарата 
и да възобновите терапията. 

8. Проверете дали превръзката се сгъва.

9. Ако алармата продължава, поставете нов канистър (вж. стр. 17).

10. Ако алармата не може да бъде отстранена, обадете се на KCI или на вашия 
лекар или сестра.

Проверка за теч

Ако тази аларма не е била в резултат на разхлабен или неправилно поставен 
канистър, тя е задействана поради значителен теч на отрицателно налягане.

Повечето течове възникват:

• когато стерилната покривка се опре в кожата. 

• когато подложката SENSAT.R.A.C.™ е прикрепена към стерилната покривка. 

• при конекторите на тръбите.

За да отстраните теча:

1. Проверете конекторите на тръбите между превръзката и канистъра. Уверете 
се, че те са правилно заключени.

2. С лек натиск придвижете ръката и пръстите си бавно около ръбовете на 
стерилната покривка и подложката SENSAT.R.A.C.™. Ослушайте се за звука 
на помпата – при откриване на теча звукът на помпата ще намалее.

3. Вижте Указанията за приложение, предоставени с превръзки V.A.C.® 
за информация относно използването на излишния материал за стерилна 
покривка V.A.C.®, за да уплътните зоната на теча. Обадете се на вашия лекар или 
сестра за съдействие, ако е необходимо.

4. За да се уверите, че терапията е включена след отстраняване 
на теча, изключете апарата. Изчакайте 15 секунди, след това 
пак включете апарата. Проверете дали превръзката се сгъва.

5. Ако алармата за теч продължава или не можете да откриете теча, обадете се на 
KCI или на вашия лекар или сестра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се 
изключи поради някаква причина, веднага се обадете на вашия 
лекар или сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще 
трябва да бъде подменена в рамките на два часа.
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Аларма на системата (среден приоритет)

Тази аларма се появява, когато апаратът за терапия регистрира вътрешна грешка. 
Указва се чрез повтарящ се звуков сигнал и множество мигащи светодиоди. 

Натиснете и пуснете Аудио пауза, за да заглушите звуковия сигнал  
за две минути. Не натискайте и задържайте.

Рестартирайте апарата, за да отстраните тази аларма.

1. Натиснете и задръжте бутона включване/изключване на 
захранване и терапия за три секунди, за да изключите 
апарата и да спрете терапията. 

2. Изчакайте 15 секунди и след това натиснете и задръжте бутона включване/
изключване на захранване и терапия за три секунди, за да включите апарата 
и да възобновите терапията. 

3. Проверете дали превръзката се сгъва. 

4. Ако тази аларма продължава след рестартиране на апарата, се обадете на KCI 
или на вашия лекар или сестра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва да 
бъде подменена в рамките на два часа.
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Грижи и почистване

Следват препоръчаните от KCI процедури за почистване на апарата за терапия 
V.A.C. SIMPLICITY™.

Изхвърляне

Превръзката и всички други еднократни консумативи (тръби, конектори, скоби 
и използвани канистри) трябва да се отстранят от вашия лекар или сестра. Не 
изхвърляйте тези елементи с битовите отпадъци. Това може да е нарушение 
на местните закони относно опасните отпадъци. 

Почистване на апарата за терапия

1. Изключете апарата за терапия от контакта.

2. Почистете апарата за терапия и калъфа за носене според случая с мокра 
кърпа и разтвор на мек сапун и вода. Не използвайте белина. 
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Често задавани въпроси

В: Колко тежи апаратът за терапия? 
О: Апаратът за терапия тежи около 1,04 kg (около 2,3 lb) с поставен празен канистър. 

В: Колко време отнема зареждането на батерията?
О: Пълното зареждане на батерията отнема около шест часа. 

В: Колко ще трае изцяло заредената батерия?
О: Зарядът на батерията ще трае до осем часа. 

В: Понякога апаратът за терапия е шумен. Защо е така и какво мога 
да направя в случая?

О: Макар че апаратът за терапия може да бъде много тих понякога, той също може 
да издава шум, за да даде възможност за точно подаване на отрицателно налягане 
към раната. Шумът може да изглежда по-силен през нощта, когато нивото на 
заобикалящия шум е значително намалено. При наличие на теч шумът на апарата 
може да се увеличи и той ще започне да издава аларма. След отстраняване на 
теча апаратът повече няма да издава аларма и ще стане по-тих. Апаратът може 
да издава и клокочещ звук понякога. 

Поставянето на апарата за терапия под нивото на раната може да позволи 
на системата да работи по-ефективно и по-тихо. Нормално е периодично да 
се чува шум от апарата за терапия. 

В: Какво става, когато апаратът за терапия издава аларми?
О: Апаратът за терапия е изграден с внимание към вашата безопасност. 

Апаратът за терапия има аларми, които можете да видите и чуете и които ви 
предупреждават за потенциален проблем. През повечето време алармата може 
лесно да бъде отстранена (вж. стр. 21 - 27). Прегледайте тази информация с 
вашия лекар или сестра, за да се чувствате комфортно с тази алармена система.

В: Как да разбирам дали апаратът за терапия работи правилно?
О: Светодиодът до бутона включване/изключване на захранване и терапия ще бъде 

зелен. Друг начин да разберете, че отрицателното налягане е активно е по свиването 
на пенестата превръзка. Може да видите течност от раната да се движи по тръбите.

В: Какво ще стане, ако не чувам ясно щракване, когато поставям 
канистър на апарата за терапия?

О: При поставянето на канистъра трябва да се чуе щракване. Ако не чувате 
щракване, внимателно издърпайте канистъра от апарата за терапия. 
Ако е правилно поставен, той няма да излезе.

В: Какви стъпки трябва да предприема преди къпане?
О: Не вземайте апарата за терапия под душа или във ваната. Вижте раздела 

Разкачване на апарата за терапия в това ръководство (стр. 20) за 
допълнителна информация. Прозрачната стерилна покривка е водоустойчива – 
можете да се миете или да вземате душ с поставени превръзки. Внимавайте да  
не обърнете наопаки ръбовете на стерилната покривка, докато се къпете.
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В: Кога трябва да поръчам допълнителни превръзки и канистри? 
О: Поръчайте допълнителни консумативи, когато ви остават само един пакет 

превръзки ИЛИ пет канистъра. Обадете се на KCI, за да подадете поръчката  
най-малко три до пет работни дни преди необходимостта от консумативите. 

В: Мога ли да пътувам със системата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™?
О: Говорете със своя лекар или сестра преди пътуването, за да се определи 

дали за вас е безопасно да пътувате. Не пътувайте, освен когато имате:

• Медицинско одобрение 

• Ясна представа за всичките рискове, свързани с вашето медицинско състояние 

• Ясна представа за всичките рискове, свързани с терапия V.A.C.®. 

Рискът от кървене по време на пътуване може да има сериозни 
и потенциално фатални последствия.

След като получите медицинско одобрение, трябва да носите следните неща 
със себе си по време на пътуването:

• Вашето предписание за терапия V.A.C.®, което включва настройките за 
терапията и консумативите за превръзка.

• Достатъчно консумативи (като например пенести превръзки, стерилна 
покривка, тръби и канистри) за смяна на превръзката и канистъра през 
препоръчителните интервали от време или при необходимост.

• Смяната на превръзката трябва да се прави не по-малко от три пъти седмично.

• Канистрите трябва да се сменят, когато са пълни или минимум веднъж седмично.

• Алтернативна превръзка, препоръчана от вашия лекар или сестра. Тази 
превръзка ще се използва, ако терапията V.A.C.® трябва да се преустанови.

• Напълно зареден апарат за терапия и захранващ кабел.

• Ръководството за потребителя на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ 
и краткото справочно ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се 
изключи поради някаква причина, веднага се обадете на вашия 
лекар или сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще 
трябва дабъде подменена в рамките на два часа.
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В: Може ли системата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ да бъде използвана 
по време на диагностични процедури? 

О: Използвайте таблицата по-долу, за да определите дали терапията може 
да продължи по време на конкретни процедури.

Ако е необходимо да ви се направи:

• Изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), вашият лекар или медицинска сестра 
трябва да отстрани апарата за терапия. Превръзката може да остане на място.

• Хипербарна кислородна терапия (HBO), вашият лекар или медицинска сестра 
трябва да отстрани апарата за терапия и превръзката.

Вашият лекар или сестра трябва да прегледат информационния лист за безопасност 
относно важна информация за тези диагностични процедури. Този документ 
се съхранява в джоба на калъфа за носене на апарата за терапия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако терапията спре или апаратът се изключи 
поради някаква причина, веднага се обадете на вашия лекар или 
сестра. Без активна терапия вашата превръзка ще трябва 
да бъде подменена в рамките на два часа.

Ако областта, която се нуждае от изобразяване, е под пенестата 
превръзка, има възможност за хвърляне на сянка. Мостовата превръзка 
V.A.C.® GRANUFOAM™ съдържа допълнителни синтетични материали, 
които могат да създадат рискове по време на HBO терапия. Другите 
превръзки V.A.C.® са съвместими с всички модалности за образна 
диагностика. Решението дали да се задържи на място превръзката V.A.C.® 
или не трябва да се вземе от рентгенолога, рентгеновия техник и/или от 
лекаря, осигуряващ грижи за раната.

Диагностични 
процедури

Апаратът за 
терапия е 

съвместим

Апаратът за  
терапия НЕ е 

съвместим

Превръзката  
е съвместима

Превръзката 
НЕ е 

съвместима

ЯМР X X

HBO X X

Рентген X X

КАТ сканиране (CT) X X

Тестове за оцветяване X X

Флуороскопия X X

Ултразвук X X
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Информация за контакт на клиенти

При медицински спешен случай се свържете с вашия локален номер 
 за услуги при спешни случаи (112). При въпроси от медицинско естество 
относно вашето състояние, лечение или някакъв друг проблем се  
свържете с вашия лекар или сестра.

За въпроси относно този продукт, консумативите, поддръжката или  
за допълнителна информация за продуктите и услугите на KCI, моля, 
свържете се с KCI или с оторизиран представител на KCI, или:

В САЩ позвънете на 1-800-275-4524 или посетете www.acelity.com.

Извън САЩ посетете www.kci-medical.com.





V.A.C. SIMPLICITY™
СИСТЕМА ЗА ТЕРАПИЯ 

За ползване само от лекари
Пациенти: вижте предходния раздел на  
това ръководство
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство е съпроводено от важна информация  
за безопасност ..................................................................................................................................................... 37

Предупреждения: важна информация за потребителите ............................................................... 38

Предупреждение ........................................................................................................................................ 39

Въведение .............................................................................................................................................................. 40

Грижи и почистване .......................................................................................................................................... 41

Стандартни предпазни мерки .............................................................................................................. 41

Унищожаване на отпадъци .................................................................................................................... 41

Почистване на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ .............................................................. 42

Обяснение на използваните символи ...................................................................................................... 43

Спецификации ..................................................................................................................................................... 44

Електромагнитна съвместимост (EMC) .................................................................................................... 45

Информация за контакт на клиенти .......................................................................................................... 49



37

Л
ЕК

А
Р

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство е съпроводено от важна информация 

за безопасност

В информационния лист за безопасност за системата за 
терапия V.A.C.® са включени показанията, противопоказанията, 
предупрежденията, предпазните мерки и друга информация за 
безопасността. Този информационен лист е включен към апарата 
за терапия, както и в опаковките на превръзките V.A.C.®. Моля, 
консултирайте се с Ръководството за потребителя на системата 
за терапия V.A.C.® и с информационния лист за безопасност, преди 
да приложите терапия V.A.C.®. Ако имате въпроси или ако този 
информационен лист липсва, веднага се свържете с вашия 
местен представител на KCI.

Допълнителна информация за продукта можете да откриете на  
www.acelity.com (за САЩ) или на www.kci-medical.com (извън САЩ).

Както при всички медицински изделия по предписание, неспазването 
на инструкциите за продукта и извършването на прилагани терапии 
без изричното указание и/или наблюдение на вашия обучен клиничен 
медицински специалист може да доведе до неправилно функциониране 
на продукта и до потенциал от сериозно или фатално увреждане. 
При медицински въпроси моля да се консултирате с медицинския 
специалист. При медицински спешен случай веднага потърсете вашия 
местен доставчик на услуги при спешни случаи.

ВНИМАНИЕ: Федералното законодателство (на САЩ) ограничава 
продажбата или наемането на това изделие от или по поръчка на лекар.



38

Л
ЕК

А
Р

Предупреждения: важна информация за потребителите

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е медицинско изделие, а не играчка. Пазете 
го далече от деца, домашни любимци и вредители, тъй като те могат да повредят 
превръзката и апарата за терапия и да окажат влияние върху функционирането им.

Съхранявайте апарата за терапия така, че върху него да не попадат прах и власинки, 
тъй като те също могат да повредят превръзката и апарата за терапия и да повлияят  
на функционирането.

KCI препоръчва следните условия, за да се обезпечи правилното функциониране на 
продуктите на KCI. Неспазването на тези условия ще анулира всички приложими гаранции.

• Използвайте този продукт само в съответствие с това ръководство и приложимото 
етикетиране на продукта.

• Сглобяването, операциите, удълженията, повторните настройки, модификациите, 
техническото обслужване или ремонтите трябва да бъдат извършвани от 
квалифициран персонал, упълномощен от KCI. На този упълномощен персонал 
KCI ще предостави по заявки схеми на свързване, списъци със съставните части  
и т.н., които са необходими за ремонтите. Моля, свържете се с KCI за повече 
информация.

• Уверете се, че електрическата инсталация на помещението отговаря 
на приложимите национални стандарти за електрическо свързване.

• Не работете с този продукт, ако има повреден захранващ кабел, източник на 
захранване или щепсел. Свържете се с KCI, ако тези компоненти са износени 
или повредени.

• Не пускайте и не вкарвайте никакъв предмет в никой от отворите или тръбите 
на този продукт.

• Не модифицирайте апарата за терапия или превръзката. Не свързвайте този 
продукт или неговите компоненти към устройства, които не са препоръчани от KCI. 

• С този продукт използвайте само превръзки V.A.C.®.

• Дръжте този продукт далеч от нагорещени повърхности.

• Избягвайте разливане на течности по никоя от частите на този продукт.

Течностите, оставащи по електронните бутони за управление, 
могат да причинят корозия, която може да причини неизправност 
на електронните компоненти. Неизправностите на компонентите 
могат да причинят погрешна работа на апарата с възможно 
създаване на потенциални опасности за пациента и екипа. Ако 
действително възникнат разливи, изключете апарата моментално 
и го почистете с абсорбираща кърпа. Уверете се, че няма влага във 
или в близост до свързването на захранването и компонентите 
на източника на захранване, преди да го свържете отново към 
захранването. Обадете се на KCI, ако продуктът не работи правилно.
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• Не използвайте този продукт при къпане/душ или на места, от които може да 
падне или да бъде дръпнат във ваната, под душа, в мивката или в тоалетната. 
Не се пресягайте за продукт, който е паднал във водата. Изключете веднага 
апарата, ако е включен в електрически източник. Разкачете апарата от 
превръзката и се обадете на KCI. 

• Не се пресягайте за продукт, който е паднал във водата. Изключете веднага 
апарата, ако е включен в електрически източник. Разкачете апарата от 
превръзката и се обадете на KCI. 

• Мобилните телефони и подобни продукти могат да окажат влияние върху 
апарата за терапия. Преместете апарата за терапия на разстояние от такива 
устройства при подозрения за интерференция.

• Малки части – риск от задавяне.

• Алергична реакция – превръзката V.A.C.® може да предизвика алергична 
реакция, ако пациентът е чувствителен към акрилни адхезиви или сребро. При 
следните симптоми може да има показание за алергична реакция, ако:

 - забележите зачервяване

 - забележите подуване

 - получите обрив

 - получите уртикария

 - усетите сърбеж

• Ако пациентът усеща недостиг на въздух, алергичната реакция може да е 
по-сериозна. Незабавно позвънете на местния център за спешна помощ 
и изключете апарата за терапия.

Предупреждение

Този продукт е конфигуриран от производителя да отговаря на конкретни изисквания 
за напрежението. 

Вижте етикета с информация за продукта относно конкретното напрежение.



40

Л
ЕК

А
Р

Въведение

Системата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ предоставя терапия на рани с отрицателно 
налягане (NPWT) и терапевтично регулирана грижа при остри състояния 
(SENSAT.R.A.C.™) за употреба при разновидни хронични и остри видове рани. Тази 
терапия за лечение на раната може да се интегрира директно в практиката за 
зарастване на раната на медицинския специалист, спомагайки за оптимизиране на 
грижата за пациента и за управление на разходите. Тази технология за зарастване на 
рани осигурява апарати за терапия с микропроцесорно управление и 24-часова услуга 
и поддръжка на клиентите. 

В раздела за пациентите на това ръководство за потребителя са предоставени 
основни инструкции за работа за системата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ за пациента, 
незапознатото полагащо грижи лице или здравния специалист. Вижте раздела за 
пациентите за информация относно активирането на апарата, зареждането на батерията 
и отстраняването на предупреждения и аларми. Разделът за пациентите съдържа и често 
задавани въпроси, които включват информация за отстраняване на неизправности.

В този раздел за лекаря е предоставена допълнителна информация конкретно 
за здравния специалист, включваща допълнителни предупреждение, контрол на 
инфекциите, спецификации, предпазни мерки за електромагнитна съвместимост  
(ЕМС) и информация за контакт на клиентите.

Терапията V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) представлява интегрирана система за 
третиране на рани, която използва контролирано отрицателно налягане (вакуум),  
за да създава среда, която благоприятства заздравяването на раните чрез:

• подготвяне на раневото ложе за затваряне

• намаляване на отока

• благоприятстване образуването на гранулационна тъкан и перфузията

• премахване на ексудата и инфекциозния материал

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е предназначена да предоставя единична 
настройка за налягане и режим на терапевтична възможност – непрекъснато -125 mmHg 
– което най-често се предписва от медицинските специалисти за много типове рани. 
Ако условията или обстоятелствата при отделния пациент – по преценка на лекуващия 
лекар – изискват различна настройка на налягането или режим на терапевтични 
възможности, моля да се свържете с вашия доставчик, за да обсъдите наличността на 
други възможности, които могат да бъдат подходящи.
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Грижи и почистване

Следват препоръчаните от KCI процедури за почистване и контрол на инфекциите за 
апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™.

Стандартни предпазни мерки

Винаги спазвайте стандартните предпазни мерки.

Стандартните предпазни мерки са предназначени да намалят риска от предаване на 
микроорганизми от известни и от неизвестни източници на инфекция. Тези предпазни 
мерки могат да се прилагат на всички пациенти независимо от тяхната диагноза или 
предполагаем инфекциозен статус и трябва да се използват, когато се очаква контакт 
с кръв и всички телесни течности. Това включва и секрети и екскреции (с изключение 
на пот), независимо дали се вижда или не кръв, неинтактна кожа (т.е. отворени рани) 
и мембрани на лигавиците.

Унищожаване на отпадъци

Изхвърляйте всички еднократни консумативи (всички тръби, конектори, скоби, 
използван канистър, използвани превръзки и т.н.) в съответствие с местните 
регламенти за унищожаване на медицински отпадъци.
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Почистване на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™

Почистването и дезинфекцията на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ включват 
избърсване на всички компоненти с твърди повърхности. Спазвайте процедурите на 
вашето учреждение, използвани за почистване и дезинфекция на друго електронно 
медицинско оборудване с издръжливи твърди повърхности. Апаратът за терапия 
V.A.C. SIMPLICITY™ трябва да се почисти и дезинфекцира:

• Когато се замърси по време на ползване от пациента.

• Най-малко веднъж седмично.

 Уверете се, че апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е изключен и е 
прекъсната връзката му с променливотоковото мрежово захранване, 
когато използвате почистващи течности от какъвто и да е тип.

KCI препоръчва следното относно почистването и дезинфекцирането на устройствата за 
терапия V.A.C.® на KCI:

• За да помогнете за намаляване на риска от инфекция и контакт с кръв и телесни 
течности, използвайте лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици за 
медицински процедури.

• Почистете всички органични материали (видимо замърсяване или телесни 
секрети) от апарата за терапия преди дезинфекцията.

• Използвайте почистващи препарати и дезинфектанти от болничен клас, 
съдържащи кватернерни амонячни съединения или други аналогични 
дезинфекциращи продукти.

• Не потапяйте в течности и не мокрете апарата за терапия, за да избегнете 
повреждане на електрониката в устройството.

• Не използвайте разтвори на спиртна основа около ръбовете на контролния 
панел, тъй като те лесно ще проникнат в малките цепнатини и могат да причинят 
неизправност на апаратурата.
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Обяснение на използваните символи

Предупреждение или сигнал за 
внимание за възможна опасност 
за системата, пациента или 
персонала

Сериен номер

Важна информация за 
експлоатацията

Този продукт е предназначен за 
отделно събиране на специално 
място за събиране. Не го 
изхвърляйте с битовите отпадъци.

Вижте ръководството  
за потребителя

Ниво на защита срещу 
проникване на твърди  
чужди предмети и течности

Опасност от препъване Клас II

Без къпане или вземане на душ Приложна част тип BF

Включване/изключване на 
захранването

Да се пази сухо

Производител Каталожен номер

Температурни ограничения

ВНИМАНИЕ: Федералното 
законодателство (на САЩ) 
ограничава продажбата/
наемането на това изделие  
по поръчка на лекар.

Оторизиран представител в 
Европейската общност

Ограничения за влажността
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Спецификации

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Размери: .................................................................................................................... 19,3 cm Ш x 15,2 cm В x 6,4 cm Д 
(7,6 инча x 6 инча x 2,5 инча)

Тегло (с поставен празен канистър): ......................................................................около 1,04 kg (около 2,3 lb)
Налягане: .........................................................................................................................................16,6 kPa (-125 mmHg)
Режим на подаване на терапията: ..................................................................................................... непрекъснато 
Обем на канистъра: .....................................................................................................................................около 300 ml

Електрическа част:
Време за работа на батерията: .........................................около осем часа, в зависимост от настройките
Време за зареждане на батерията: ............................... около 6 часа от напълно разредено състояние
Входяща мощност на външен източник на захранване: ...............................................100 – 240 VAC, 0,8 A 

50 – 60 Hz
Изходяща мощност на външен източник на захранване: ................................................................12 V, 3,3 A
Ток на утечка при пациента и обвивката: ............................................................................<100 микроампера

Условия на околната среда:
Условия на съхранение

Температурен диапазон: ........................................................................................ -25°C (-13°F) до 70°C (158°F)
Диапазон на относителна влажност: ....................................................................  0 – 93% без кондензация

Работни условия
Температурен диапазон: .............................................................................................. 5°C (41°F) до 40°C (104°F) 
Диапазон на относителна влажност: ...................................................................15 – 93% без кондензация

Диапазон на надморската височина: ..................................................................... 0 до 4267 m (0 до 14 000 ft) 
Оптимално функциониране: ..........................................................................................0 до 2438 m (0 до 8000 ft)
Атмосферно налягане .................................................................................................................1060 hpa до 700 hpa

Очакван експлоатационен живот ................................................................................................................. 3 години

Класификация по IEC
Медицинско оборудване 
Оборудването не е подходящо за ползване при наличието на запалима анестетична смес с 
въздух, кислород или азотен оксид. 
Тип BF, приложна част 
Клас II 
IP22 = Защита от твърди предмети с големина над 12,5 mm и срещу падане на течност вода за 
кратки периоди от време.
Компонентите на превръзката на системата за терапия V.A.C.® се считат за приложни части 
според IEC 60601-1 трето издание.
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Електромагнитна съвместимост (EMC)

Следват насоки и декларации на производителя относно EMC за апарата 
за терапия V.A.C. SIMPLICITY™.

•  Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ има нужда от специални предпазни мерки 
по отношение на EMC и трябва да бъде инсталиран и въведен в експлоатация в 
съответствие с информацията за EMC, предоставена на следващите страници.

Това оборудване е предназначено за ползване само от здравни 
специалисти. Както при всяко електромедицинско оборудване, 
това оборудване може да причини радио смущения или може да 
смути работата на близкостоящо оборудване. Може да се наложи 
да се вземат мерки за смекчаване на тези влияния, като например 
промяна на ориентацията или на локацията на апарата за терапия 
V.A.C. SIMPLICITY™, или екраниране на местоположението.

• Портативните и мобилни радиочестотни комуникационни устройства, четците с РЧ 
идентификатор, електронното оборудване за следене на артикули (против кражба) 
и детекторите за метал могат да засегнат функционирането на апарата за терапия 
V.A.C. SIMPLICITY™. Използвайте указанията и препоръките, посочени в Таблици 2 и 4.

•  Друго медицинско оборудване или системи могат да генерират електромагнитни 
емисии и с това могат да попречат на функционирането на апарата за терапия 
V.A.C. SIMPLICITY™. Трябва да се внимава при работа с апарата за терапия V.A.C. 
SIMPLICITY™, когато има друго оборудване в съседство или върху него. Ако е 
необходима употреба в близост до или върху друго оборудване, апаратът за 
терапия V.A.C. SIMPLICITY™ и другото оборудване трябва първо да се наблюдават за 
потвърждаване на нормалната работа в конфигурацията, в която ще се използват.

•  Електрическите кабели, външните източници на захранване и 
принадлежностите, изброени или цитирани в това ръководство, са показали, 
че отговарят на изискванията за изпитване, изброени в следващите таблици. 
Трябва да се внимава с апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ да се използват 
само препоръчани от производителя кабели, източници на захранване и 
принадлежности. Ако даден доставчик от трета страна предлага кабели, 
източници на захранване и електрически принадлежности за ползване с 
апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ и те не са изброени или цитирани в това 
ръководство, този доставчик от трета страна носи отговорността да определи 
съответствието със стандартите и изпитанията в следващите таблици.

•  Използването на електрически кабели и принадлежности, различни от посочените 
в това ръководство или в цитираните документи, може да доведе до повишени 
електромагнитни емисии от апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ или понижена 
електромагнитна устойчивост на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™. 
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Таблица 1
Указания и декларация на производителя – електромагнитни емисии

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е предназначен за употреба в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът 
или крайният потребител на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ трябва да се уверят, че той се използва в такава среда.

Тест за емисии Съответства Електромагнитна среда – указания

РЧ емисии – CISPR 11
(излъчени и проведени)

Група 1 Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ използва РЧ енергия само за 
вътрешната си функция. Следователно неговите РЧ емисии са много 
ниски и е малко вероятно да причинят интерференция в близко 
разположено електронно оборудване.

РЧ емисии – CISPR 11
(излъчени и проведени)

Клас B Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е подходящ за използване 
във всички учреждения, включително битови сгради и такива, 
директно свързани към публичната електроснабдителна мрежа 
с ниско напрежение, която захранва сградите, използвани 
за битови цели.

Излъчвания на хармоници
IEC 61000-3-2

Не е приложимо

Колебания на напрежението/ 
фликер емисии

IEC 61000-3-3

Не е приложимо

Таблица 2
Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е предназначен за употреба в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът 
или крайният потребител на апарата трябва да се уверят, че той се използва само в такава среда.

Изпитване за 
устойчивост

IEC 60601  
Тест ниво

Ниво на съответствие Предвидена електромагнитна 
среда

Електростатичен 
разряд (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV при контакт

± 8 kV във въздух

± 8 kV при контакт

± 15 kV във въздух

Подовете трябва да са от дърво, 
бетон или керамични плочки. Ако 
подовете са покрити със синтетичен 
материал, относителната влажност 
трябва да бъде най-малко 30%.

Електрически бърз  
преход/пик 

IEC 61000-4-4

± 2 kV за  
захранващи линии

± 1 kV за входни/изходни  
линии

± 2 kV за захранващи линии
100 kHz честота на повторение 

± 1 kV за входни/изходни линии 
100 kHz честота на повторение

Качеството на мрежовото 
захранване трябва да бъде 
като за типична търговска или 
болнична среда.

Свръхнапрежение

IEC 61000-4-5

± 1 kV диференциален  
режим (линия-линия)
± 2 kV общ режим  
(линия-земя)

± 1 kV диференциален  
режим (линия-линия)
± 2 kV общ режим  
(линия-земя)

Качеството на мрежовото 
захранване трябва да бъде  
като за типична търговска  
или болнична среда.

Падове на напрежението, 
краткотрайни 
прекъсвания и колебания 
на напрежението на 
входните захранващи 
линии 

IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% пад при Ut) 
за 0,5 цикъла

40% Ut (60% пад при Ut) 
за 5 цикъла

70% Ut (30% пад при Ut) 
за 25 цикъла

<5% Ut (>95% пад при Ut) 
за 5 секунди

Падове: 0% Ut за 1 цикъл
70% Ut за 25 цикъла
при 50 Hz или 30 цикъла
при 60 Hz

Единична фаза: при 0°

Прекъсвания: 0% Ut
за 250 цикъла при 50 Hz
за 300 цикъла при 60 Hz

Продуктът има вътрешна 
резервна батерия.

Ако потребителят на апарата 
за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ 
се нуждае от непрекъсната 
работа по време на прекъсвания 
на мрежовото захранване, се 
препоръчва апаратът да бъде 
захранван от непрекъсваем 
източник на захранване или 
батерия.

Магнитно поле с честота 
на захранването (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m
50 Hz или 60 Hz

Магнитните полета с честотата 
на захранващата мрежа трябва 
да бъдат на нива, характерни за 
типично разполагане в типична 
търговска или болнична среда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ut е напрежението на променливотоковата мрежа преди прилагане на тестовото ниво.
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Таблица 1
Указания и декларация на производителя – електромагнитни емисии

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е предназначен за употреба в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът 
или крайният потребител на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ трябва да се уверят, че той се използва в такава среда.

Тест за емисии Съответства Електромагнитна среда – указания

РЧ емисии – CISPR 11
(излъчени и проведени)

Група 1 Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ използва РЧ енергия само за 
вътрешната си функция. Следователно неговите РЧ емисии са много 
ниски и е малко вероятно да причинят интерференция в близко 
разположено електронно оборудване.

РЧ емисии – CISPR 11
(излъчени и проведени)

Клас B Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е подходящ за използване 
във всички учреждения, включително битови сгради и такива, 
директно свързани към публичната електроснабдителна мрежа 
с ниско напрежение, която захранва сградите, използвани 
за битови цели.

Излъчвания на хармоници
IEC 61000-3-2

Не е приложимо

Колебания на напрежението/ 
фликер емисии

IEC 61000-3-3

Не е приложимо

Таблица 2
Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е предназначен за употреба в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът 
или крайният потребител на апарата трябва да се уверят, че той се използва само в такава среда.

Изпитване за 
устойчивост

IEC 60601  
Тест ниво

Ниво на съответствие Предвидена електромагнитна 
среда

Електростатичен 
разряд (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV при контакт

± 8 kV във въздух

± 8 kV при контакт

± 15 kV във въздух

Подовете трябва да са от дърво, 
бетон или керамични плочки. Ако 
подовете са покрити със синтетичен 
материал, относителната влажност 
трябва да бъде най-малко 30%.

Електрически бърз  
преход/пик 

IEC 61000-4-4

± 2 kV за  
захранващи линии

± 1 kV за входни/изходни  
линии

± 2 kV за захранващи линии
100 kHz честота на повторение 

± 1 kV за входни/изходни линии 
100 kHz честота на повторение

Качеството на мрежовото 
захранване трябва да бъде 
като за типична търговска или 
болнична среда.

Свръхнапрежение

IEC 61000-4-5

± 1 kV диференциален  
режим (линия-линия)
± 2 kV общ режим  
(линия-земя)

± 1 kV диференциален  
режим (линия-линия)
± 2 kV общ режим  
(линия-земя)

Качеството на мрежовото 
захранване трябва да бъде  
като за типична търговска  
или болнична среда.

Падове на напрежението, 
краткотрайни 
прекъсвания и колебания 
на напрежението на 
входните захранващи 
линии 

IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% пад при Ut) 
за 0,5 цикъла

40% Ut (60% пад при Ut) 
за 5 цикъла

70% Ut (30% пад при Ut) 
за 25 цикъла

<5% Ut (>95% пад при Ut) 
за 5 секунди

Падове: 0% Ut за 1 цикъл
70% Ut за 25 цикъла
при 50 Hz или 30 цикъла
при 60 Hz

Единична фаза: при 0°

Прекъсвания: 0% Ut
за 250 цикъла при 50 Hz
за 300 цикъла при 60 Hz

Продуктът има вътрешна 
резервна батерия.

Ако потребителят на апарата 
за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ 
се нуждае от непрекъсната 
работа по време на прекъсвания 
на мрежовото захранване, се 
препоръчва апаратът да бъде 
захранван от непрекъсваем 
източник на захранване или 
батерия.

Магнитно поле с честота 
на захранването (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m
50 Hz или 60 Hz

Магнитните полета с честотата 
на захранващата мрежа трябва 
да бъдат на нива, характерни за 
типично разполагане в типична 
търговска или болнична среда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ut е напрежението на променливотоковата мрежа преди прилагане на тестовото ниво.

 

Таблица 3
Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е предназначен за употреба в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът 
или крайният потребител на апарата трябва да се уверят, че той се използва в такава среда.

Изпитване за 
устойчивост

IEC 60601  
Тест ниво

Ниво на съответствие Предвидена електромагнитна среда

 
 
 
 
 
 

Проведена РЧ 
IEC 61000-4-6

Излъчена РЧ
IEC 61000-4-3

 
 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz до 80 MHz

3 V/m
80 MHz до 2,5 GHz

 
 
 
 
 
 

3 Vrms
от 150 kHz до 80 MHz
6 Vrms в честоти за ISM и
любителско радио
между 150 kHz и 80 MHz
80% AM при 1 kHz

10 V/m
от 80 MHz до 2,7 GHz
80% AM при 1 kHz

Преносими и мобилни радиочестотни 
комуникационни устройства не трябва да се използват 
по-близо до която и да било част на апарата за 
терапия V.A.C. SIMPLICITY™, включително кабелите, 
от препоръчителното отстояние, изчислено от 
уравнението, приложимо за честотата на предавателя.

Препоръчително отстояние
d = 1,2√P

d = 0,35√P 80 MHz до 800 MHz

d = 0,7√P 800 MHz до 2,5 GHz

където P е номиналната максимална генерирана 
мощност на предавателя във ватове (W), 
посочена от производителя на предавателя, а d е 
препоръчителното минимално отстояние в метри (m).

Напрегнатостта на полетата от фиксирани РЧ 
предаватели, определена при електромагнитно 
обследване на мястоa, трябва да е по-малка от нивото 
на съответствие във всеки честотен диапазонb.

Интерференция може да се получи в близост до 
оборудване, маркирано със следния символ:

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият честотен диапазон.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези указания може да не са приложими във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се 
влияе от поглъщането и отразяването от предмети, структури и хора.

a Напрегнатостта на полетата от фиксирани предаватели, например базови станции за радио (клетъчни/безжични) телефони 
и наземни мобилни и любителски радиостанции, АМ и FM радиостанции и телевизионни предаватели, не може да се 
предвиди теоретично с точност. За оценяване на електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани РЧ предаватели, 
трябва да се обмисли електромагнитно изследване на място. Ако измерената напрегнатост на полето на мястото, където се 
използва апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™, превишава приложимото ниво на РЧ съответствие по-горе, апаратът трябва 
да се следи, за да се верифицира нормалната работа. Ако се наблюдава абнормна работа, може да се наложат допълнителни 
мерки, например промяна на ориентацията или разположението на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™.

b За честотния диапазон 150 kHz до 80 MHz напрегнатостта на полето трябва да е под 3 V/m.

Портативните и мобилни радиочестотни комуникационни устройства (включително периферни устройства, като кабели 
на антени и външни антени) трябва да се използват не по-близо от 30 cm (12 инча) от която и да било част на апарата 
за терапия V.A.C. SIMPLICITY™, включително кабелите, посочени от производителя. В противен случай може да настъпи 
влошаване на работата на това оборудване. По-точно, минималното препоръчително разделящо разстояние трябва да 
бъде изчислено от уравнението, приложимо за честотата на предавателя, както е посочено в таблица 4.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Това оборудване е било подложено на тест и е установено, че отговаря на границите за медицински 
изделия съгласно IEC 60601-1-2: 2014 г., 4-то издание. Тези граници и тестови нива са предназначени да предоставят 
разумна безопасност по отношение на електромагнитните смущения, когато устройството се използва в типична 
медицинска инсталация.
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Таблица 4
Препоръчителни отстояния между преносими и мобилни радиочестотни комуникационни устройства и апарата за 
терапия V.A.C. SIMPLICITY™

Апаратът за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ е предвиден за употреба в електромагнитна среда с контролирани 
излъчвани РЧ смущения. Клиентът или потребителят на апарата за терапия V.A.C. SIMPLICITY™ може да предотврати 
електромагнитната интерференция чрез поддържане на минимално разстояние между преносимите и мобилните 
радиочестотни комуникационни устройства (предаватели) и апарата според препоръките по-долу, в съответствие с 
максималната генерирана мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимална генерирана 
мощност на предавателя във ватове (W)

Отстояние според честотата на предавателя в метри (m)

150 kHz до 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz до 800 MHz
d = 0,35√P

800 MHz до 2,5 GHz
d = 0,7√P

0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,38 0,11 0,22

1 1,12 0,35 0,7

10 3,8 1,1 2,2

100 12 3,5 7,0

За предаватели, разчетени за максимална генерирана мощност, която не е посочена по-горе, препоръчителното отстояние d 
в метри (m) може да се изчисли по уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е разчетената максимална 
генерирана мощност на предавателя във ватове (W), посочена от производителя на предавателя.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по-високия честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези указания може да не са приложими във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се 
влияе от поглъщането и отразяването от повърхности, предмети и хора.

Включени захранващи устройства
Номер на част Описание Производител Макс. дължина

413708 Кабел, ACTIV.A.C.™ International Desktop –  
Външно захранване

ICC 3,05 m

413625 Захранващ кабел V.A.C.®,  
Обединеното кралство – 240 V

Consolidated Wire 2,05 m

413992 Захранващ кабел V.A.C.®, Швейцария Consolidated Wire 2,05 m

413628 Захранващ кабел V.A.C.®, САЩ Consolidated Wire 2,05 m

413627 Захранващ кабел V.A.C.®,  
Австралия/Нова Зеландия – 240 V

Consolidated Wire 2,05 m

419084 Захранващ кабел V.A.C.®, Европейски съюз – 240 V Consolidated Wire 2,05 m

414165 Захранващ кабел V.A.C.®, Китай – 240 V Consolidated Wire 2,05 m

414655 Assy, захранващ кабел, ACTIV.A.C.™, Япония Consolidated Wire 1 m

414961 Захранващ кабел V.A.C.®, Южна Африка Consolidated Wire 2,09 m

415569 Захранващ кабел V.A.C.®, Република Корея – 240 V Consolidated Wire 2,09 m

415572 Кабел, INFOV.A.C.™/ACTIV.A.C.™, Тайван, заземен Consolidated Wire 2,06 m

413626 Захранващ кабел V.A.C.®, Европейски съюз – 240 V Consolidated Wire 2,05 m

Употребата на кабели, различни от изброените по-горе, може да 
доведе до повишени електромагнитни излъчвания или намалена 
електромагнитна устойчивост.
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Информация за контакт на клиенти

При медицински спешен случай се свържете с локалния номер за услуги 
при спешни случаи. При въпроси от медицинско естество относно 
състоянието на пациента, лечението или някакъв друг проблем се 
свържете с лекуващия лекар.

За въпроси относно този продукт, консумативите, поддръжката или  
за допълнителна информация за продуктите и услугите на KCI, моля, 
свържете се с KCI или с оторизиран представител на KCI, или:

В САЩ позвънете на 1-800-275-4524 или посетете www.acelity.com.

Извън САЩ посетете www.kci-medical.com.
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