V.A.C. SIMPLICITY™
SISTEMA DE TERAPIA

Manual do usuário
Para pacientes e médicos
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A KCI, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, ISENTA-SE DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU
IMPLÍCITA, INCLUSIVE SEM GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM
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não constituem quaisquer garantias expressas, conforme determinado na garantia limitada
incluída neste produto. As informações contidas nesta publicação podem estar sujeitas a
alterações a qualquer momento. Entre em contato com a KCI para obter atualizações.
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ADVERTÊNCIA: Informações importantes de segurança estão incluídas
neste dispositivo
PACIENTE

Este manual inclui advertências importantes para sua segurança. Antes
de utilizar o Sistema de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ :
• Leia este manual com seu médico ou enfermeiro.
• Leia o guia de referência rápida. Esse guia é mantido no bolso do
estojo de transporte da unidade de terapia.
• Leia a folha de informações de segurança com seu médico ou sua
enfermeira. Essa folha também é mantida no bolso da bolsa de
transporte da unidade de terapia.
Não faça nenhuma alteração nas configurações da unidade de terapia
sem orientações de seu médico. O curativo deve ser aplicado ou removido
apenas pelo médico ou mediante instrução médica. Em caso de dúvidas a
respeito do Sistema de terapia V.A.C. SIMPLICITY™, entre em contato com
seu médico.
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Advertências: Informações importantes para os usuários

PACIENTE

A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ é um dispositivo médico, não um brinquedo.
Mantenha-o longe do alcance de crianças, animais domésticos e pragas, uma vez que
eles podem danificar o curativo e a Unidade de terapia e afetar o desempenho. Mantenha
a unidade de terapia sem poeira e fiapos, pois esses materiais podem também danificar
o curativo e a unidade de terapia, afetando seu desempenho.
• Não opere este produto se houver algum cabo de alimentação, fonte de alimentação
ou plugue danificado. Se esses componentes estiverem desgastados ou danificados,
entre em contato com a KCI.
• Não deixe cair nem insira nenhum objeto em nenhuma abertura ou tubulação
deste produto.
• Não modifique a unidade de terapia ou o curativo. Não conecte este produto
ou seus componentes a outros dispositivos em uso.
• Mantenha a unidade de terapia longe de superfícies aquecidas.
• Evite derramar líquidos em qualquer parte deste produto. Se houver derramamento
de algum fluido, desconecte a unidade imediatamente (caso esteja conectada). Limpe
o fluido que caiu sobre a unidade de terapia. Antes de ligar a unidade, certifique-se de
que não há umidade na mesma e na fonte de alimentação. Se a unidade não funcionar
corretamente, ligue para a KCI.
• Não use a unidade de terapia na banheira ou chuveiro. Não coloque a unidade de
terapia em nenhum lugar em que possa cair ou ser puxada para dentro da banheira,
chuveiro, pia ou vaso sanitário.
• Não tente pegar a unidade de terapia se a mesma cair na água. Desconecte a unidade
imediatamente se ela estiver conectada. Desconecte a unidade do curativo e ligue
para a KCI.
• Alguns aparelhos, como telefones e outros produtos semelhantes, podem afetar
o funcionamento da unidade de terapia. Caso suspeite da presença de interferência,
afaste a unidade de terapia de tais dispositivos.
• Partes pequenas - Risco de asfixia.
• Reação alérgica - O Curativo V.A.C.® pode causar reação alérgica caso o paciente
apresente sensibilidade a adesivos acrílicos ou à prata. Os sintomas a seguir podem
indicar uma reação alérgica. Ligue para o seu um médico imediatamente se:
-- perceber vermelhidão
-- perceber inchaço
-- desenvolver erupções
-- desenvolver urticária
-- desenvolver coceiras
• Caso sinta falta de ar, a reação alérgica apresentada pode ser mais séria. Chame o
serviço de emergência local imediatamente e desligue a unidade de terapia.
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Introdução
PACIENTE

O Sistema de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ é um dispositivo médico de prescrição. Leia e siga
todas as instruções contidas neste manual do usuário para que o produto possa funcionar
adequadamente quando em uso. Este manual instrui:
• Como iniciar e interromper a terapia.
• Como lidar com alertas e alarmes.
A Terapia V.A.C.® é prescrita por um médico ou outro profissional com
licença para prescrevê-la. Como em qualquer dispositivo médico de
prescrição, é importante seguir as ordens do médico e as instruções
do produto. Não realize a aplicação da terapia sem a orientação e/ou
supervisão expressa de um clínico treinado.
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Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™

PACIENTE

￼

Reservatório

Acesso para
manutenção apenas
autorizado pela KCI

Conexão de alimentação

Luz de carga da bateria

Painel de controle

Painel de controle
￼

Botão Ligar/Desligar
terapia e alimentação
com LED

LED de
corrente elétrica

LED de bloqueio

LED de nível
da bateria

LED de vazamento

Botão pausar áudio com LED
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Botões de controle
Ligar/Desligar terapia e alimentação

Pausa do áudio
Pressione e solte Pausa do áudio para silenciar o toque sonoro. Não pressione
e segure simultaneamente. O LED ficará amarelo.
O toque sonoro soará novamente em 60 minutos se a condição de alerta
não for reparada.
O toque sonoro soará novamente em dois minutos se a condição de alarme
não for reparada.

Ícones de bateria/energia
O LED ficará verde quando a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ estiver
devidamente conectada à fonte de alimentação AC.
Os LEDs ficarão verdes ou amarelos para indicar o estado de carga da bateria
da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™.

Ícones de alarme
O LED ficará aceso ou piscará quando a unidade de terapia detectar
um bloqueio.
Consulte o capítulo Alertas e alarmes deste manual (página 21)
para obter detalhes sobre alarmes e como resolvê-los.
O LED ficará aceso ou piscará quando a unidade de terapia detectar
um vazamento.
Consulte o capítulo Alertas e alarmes deste manual (página 21)
para obter detalhes sobre alarmes e como resolvê-los.
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PACIENTE

Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia e alimentação por três
segundos para ligar a unidade e iniciar a terapia. O LED ficará verde. Mantenha
pressionado o botão Ligar/Desligar terapia e alimentação por três segundos
para desligar a unidade e interromper a terapia. O LED se apagará.

Instruções de carregamento da bateria

PACIENTE

A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ contém uma bateria recarregável. Para carregar
a bateria, utilize a fonte de alimentação e o cabo fornecidos junto com a unidade.
A bateria não pode ser acessada nem consertada pelo usuário.
Para evitar danos à unidade de terapia, use somente a fonte de alimentação e o cabo
fornecidos junto com ela.
Eletricidade estática
A unidade pode adquirir eletricidade estática quando estiver fora do estojo de transporte
e ligada à tomada da parede. Isso acontece com mais frequência quando a umidade está
muito baixa.
Descargas estáticas podem causar:
• Escurecimento da tela
• Reinicialização da unidade de terapia
• Desligamento da unidade de terapia.
Se isso acontecer, desligue a unidade e ligue-a novamente. Se a unidade não ligar
novamente, ligue para a KCI.
ADVERTÊNCIA: se a unidade de terapia se desligar por qualquer motivo, ligue
para seu médico ou enfermeiro imediatamente. Sem fornecimento de energia
para a unidade de terapia, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
O cabo de alimentação pode ser um risco de queda. Certifique-se de que
todos os cabos estejam afastados das áreas de passagem de transeuntes.
Desconecte o cabo de alimentação da tomada para remover a energia
da unidade. Não obstrua o acesso ao plugue ou à tomada de parede.
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Para carregar a bateria:
1. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.

PACIENTE

2. Conecte o cabo de alimentação à tomada de parede CA.
3. Conecte o cabo de alimentação à unidade de terapia, conforme indicado.
4. Sempre que possível, mantenha a unidade ligada na tomada, para maximizar
a vida útil da bateria.
O ícone do plugue aparece na tela sensível ao toque quando
a unidade está conectada.
São necessárias seis horas, aproximadamente, para carregar
totalmente a bateria.

LED de nível
da bateria
Luz de carga
da bateria
Fonte de
alimentação CC
Plugue para fonte
de corrente elétrica
Conector do
cabo de carga

Cabo de
corrente
elétrica

Etiqueta de advertência do cabo de alimentação
Plugue para tomada
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Luz de carga da bateria

PACIENTE

A luz de carga da bateria pisca na cor âmbar enquanto a unidade estiver carregando.
A luz muda para verde quando a unidade estiver totalmente carregada.

Nível da bateria
O nível de bateria é indicado no canto inferior esquerdo do painel de controle
(consulte a página 10 ou a página 13). O nível de bateria é exibido somente
quando a unidade de terapia NÃO está conectada à fonte de alimentação.
Totalmente carregada - dois LEDs verdes estão acesos.
Carga média - um LED verde está aceso.
Bateria fraca - um LED amarelo está aceso. Carregue a bateria em breve.
Bateria crítica - um LED amarelo intermitente se acende. Carregue
imediatamente.
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Reservatório
￼￼￼

Tubulação do
reservatório
Presilha da tubulação
do reservatório

Vedações
de silicone
Guia do
engate do
reservatório
Amortecedores do
reservatório

Conector da
tubulação do
reservatório

A guia do engate do reservatório, na unidade de terapia, pode ter bordas afiadas.
Não manuseie a unidade de terapia pela guia do engate do reservatório.
Sempre aplique o reservatório diretamente na unidade de terapia. Não
torça nem vire o reservatório ao instalá-lo ou removê-lo.
Quando a unidade de terapia não estiver em uso, guarde-a no estojo de
transporte sem o reservatório encaixado.
Entre em contato com a KCI se as vedações de silicone, a guia de engate
do reservatório ou os amortecedores do reservatório da unidade de
terapia forem danificados ou perdidos.

Trocas do reservatório
O reservatório deve ser trocado:
• Quando estiver cheio (o alarme soará e a terapia será interrompida).
• Pelo menos uma vez por semana, para controlar o odor.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
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PACIENTE

Liberação do engate
do reservatório

Trocas do reservatório (cont.)

PACIENTE

1. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia e
alimentação por três segundos para desligar a unidade e
interromper a terapia.
2. Deslize as duas presilhas da tubulação em direção ao conector
da tubulação.
Fig. 1

Fig. 2a

3. Aperte bem os grampos da tubulação para evitar o
derramamento do conteúdo presente na tubulação (Fig. 1).

4. Para desconectar a tubulação do curativo da tubulação
do reservatório:
• Pressione os conectores um contra o outro.
• Gire os conectores para destravar (Fig. 2a).

Fig. 2b

• Puxe os conectores em direções opostas (Fig. 2b).
5. ￼ Para remover o reservatório:
• Pressione a liberação do engate do reservatório (Fig. 3).
• Puxe o reservatório para fora da unidade de terapia (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4
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Entre em contato com seu médico ou enfermeiro e
informe-se sobre o descarte do reservatório. Não
descarte o reservatório junto com o lixo doméstico.
Pois pode haver violação às leis locais quando ao
descarte de materiais perigosos.

Trocas do reservatório (cont.)
6. Para instalar um novo reservatório:

• Não torça nem vire o reservatório enquanto o instala.

Fig. 5a

• Pressione o reservatório com firmeza na unidade de terapia.
Quando o reservatório estiver instalado corretamente, não será
possível removê-lo puxando-o suavemente para fora da unidade.
• O som de um "clique" indicará que o reservatório foi instalado
corretamente.

Fig. 5b

7. Conecte a tubulação do novo reservatório na tubulação
do curativo.￼￼￼
• Pressione os conectores um contra o outro.
• Gire os conectores para travar (Fig. 5a e 5b).

Fig. 6

8. Abra as presilhas das duas tubulações (Fig. 6).
9. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia e alimentação
por três segundos para ligar a unidade e reiniciar a terapia.
10. Verifique se o curativo desinfla.
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PACIENTE

• Deslize o reservatório sobre sua guia de engate.

PACIENTE

Estojo de transporte

Bolsa de armazenamento do
Guia de Referência Rápida
do Sistema de terapia V.A.C.
SIMPLICITY™ e da Folha de
Informações de Segurança do
Sistema de terapia V.A.C.®

Aba de acesso com
prendedor adesivo

Fivelas (conectadas, conforme a figura)
(podem estar disponíveis em alguns estojos)

Tiras para
Passador (disponível em
armazenaalguns estojos)
mento
da tubulação
Insira a unidade de terapia no estojo
de transporte de modo que o painel
de controle fique visível pela abertura.

Mantenha a unidade de terapia na posição vertical.
Mantenha a unidade de terapia no estojo de transporte
quando não estiver sendo usada.
Mantenha o painel de controle virado para cima se a
unidade de terapia estiver sobre uma superfície nivelada,
como uma mesa.
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Opções do estojo de transporte
Use a alça ajustável para posicionar o estojo de transporte a tiracolo. Também é possível
carregar o estojo de transporte presa no cinto.

PACIENTE

As fivelas do estojo devem se encaixar com firmeza (se equipadas).
Não enrole a alça do estojo de transporte, o cabo de alimentação ou
a tubulação do curativo ao redor do pescoço.

Certifique-se de que segmentos de cabo e/ou tubulação não acarretem
riscos de tropeço.
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Desconexão da unidade de terapia

PACIENTE

É possível desconectar a unidade de terapia da tubulação do curativo
por períodos curtos de tempo, para atividades como o banho.
Não leve a unidade de terapia para o chuveiro ou para a banheira. Para
obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes na página 30.
ADVERTÊNCIA: se a unidade de terapia ficar desligada por mais de duas horas,
ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente. Sem fornecimento de
energia para a unidade de terapia, o curativo deverá ser trocado.
1. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia e alimentação
por três segundos para desligar a unidade e interromper a terapia.
2. Desconecte a unidade se ela estiver conectada.
3. Deslize as duas presilhas da tubulação em direção ao conector
da tubulação.
Fig. 1

4. Aperte bem os grampos da tubulação para evitar o
derramamento do conteúdo presente na tubulação (Fig. 1).

Fig. 2a

5. Para desconectar a tubulação do curativo da tubulação do reservatório:
• Pressione os conectores um contra o outro.
• Gire os conectores para destravar (Fig. 2a).

Fig. 2b

• Puxe os conectores em direções opostas (Fig. 2b).
6. Cubra as extremidades da tubulação com gaze para absorver
qualquer líquido entornado pela tubulação.

Ligar ou desligar a unidade de terapia
O botão Ligar/Desligar terapia e alimentação está localizado no centro superior do painel
de controle (consulte página 10 para obter a ilustração).
1. Antes de iniciar a terapia, certifique-se de que o curativo esteja aplicado, o
reservatório, conectado, e todas as presilhas abertas.
2. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia
e alimentação por três segundos para ligar ou desligar
a unidade e iniciar ou interromper a terapia.
ADVERTÊNCIA: se terapia for interrompida ou se a unidade se desligar por
qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente. Sem
terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
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Alertas e alarmes
Ao detectar certas condições, a unidade de terapia ativará um alerta ou um alarme.

PACIENTE

Alerta de baixa prioridade
• Requer atenção do paciente ou do profissional responsável.
• É indicado por um toque sonoro único e um LED amarelo fixo.
Alarme de média prioridade
• Requer atenção imediata para garantir que a terapia prescrita esteja sendo administrada.
• É indicado por um toque sonoro repetitivo e um LED amarelo piscante.
Consulte as páginas a seguir para obter instruções sobre como corrigir cada alerta ou alarme.

Pausa do áudio
Pressione e solte Pausa do áudio para silenciar o toque sonoro. Não pressione e segure
simultaneamente. O LED ficará amarelo.
• O toque sonoro soará novamente em 60 minutos se a condição de alerta não for reparada.
• O toque sonoro soará novamente em dois minutos se a condição de alarme não
for reparada.
Se a condição de alarme não puder ser reparada, ligue para seu médico
ou enfermeiro imediatamente.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.

Alerta de bateria fraca (prioridade baixa)
Este alerta aparece cerca de duas horas antes da bateria se exaurir
completamente. É indicado por um toque sonoro único e um LED amarelo
fixo.
A terapia continuará durante este alerta.

Para reparar esse alerta, recarregue a bateria.
Conecte a unidade de terapia a uma tomada de parede com a fonte de alimentação. A luz
de carga da bateria piscará na cor âmbar enquanto a bateria estiver carregando. Consulte o
capítulo Instruções de carregamento da bateria (página 12) para obter mais informações.
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Alarme crítico de bateria (prioridade média)

PACIENTE

Este alarme aparece cerca de uma hora antes da bateria se exaurir completamente.
É indicado por um toque sonoro repetitivo e um LED amarelo piscante.
Pressione e solte Pausa do áudio para silenciar o toque sonoro por
dois minutos. Não pressione e segure simultaneamente.
A terapia continua durante este alarme. No entanto, se a unidade
não for conectada dentro de uma hora, a terapia se desligará.
Para reparar este alerta, recarregue a bateria.
1. Conecte a unidade de terapia a uma tomada de parede com a fonte de alimentação.
A luz de carga da bateria piscará na cor âmbar enquanto a bateria estiver carregando.
Consulte o capítulo Instruções de carregamento da bateria (página 12) para obter
mais informações.
2. A terapia deve estar ligada. O LED verde do botão de energia se acenderá.
3. Caso isso não ocorra, mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia
e alimentação por três segundos. Isso vai ligar a unidade e reiniciar a terapia.
ADVERTÊNCIA: se terapia for interrompida ou se a unidade se desligar por
qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente. Sem
terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
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Alerta de bloqueio (prioridade baixa)
Este alerta surge quando ocorre uma das três condições:

PACIENTE

• A pressão da terapia não foi atingida. A terapia ainda está sendo aplicada,
mas com uma pressão ideal inferior.
• Uma obstrução pode estar presente. A unidade de terapia continua tentando
aplicar a terapia.
• O reservatório está cheio e deve ser substituído
Este alerta é indicado por um toque sonoro único e um LED amarelo fixo.
A terapia continuará durante este alerta.

Para reparar este alerta:
1. Os dois grampos da tubulação devem estar abertos.
2. Verifique se a tubulação não está dobrada, comprimida ou bloqueada de alguma forma.
3. Se o Alarme de bloqueio continuar soando após as etapas 1 e 2, posicione a
unidade de terapia e a tubulação em um nível igual ou inferior ao local da lesão.
4. Se o alerta for solucionado ao baixar a unidade, a utilização poderá ser normalizada.
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Alarme de bloqueio (prioridade média)
Este alarme surge quando ocorre uma das três condições:

PACIENTE

• A pressão da terapia não foi atingida. A terapia ainda está sendo aplicada, mas com
uma pressão ideal inferior.
• Uma obstrução pode estar presente. A unidade de terapia continua tentando aplicar
a terapia.
• O reservatório está cheio e deve ser substituído.
Esse alarme é indicado por um toque sonoro repetitivo e por um LED
amarelo piscante.
Pressione e solte Pausa do áudio para silenciar o toque sonoro por dois
minutos. Não pressione e segure simultaneamente.
Para reparar este alarme:
1. Os dois grampos da tubulação devem estar abertos.
2. Verifique se a tubulação não está dobrada, comprimida ou bloqueada de alguma forma.
3. Se o Alarme de bloqueio continuar soando após a conclusão das etapas 1 e 2,
posicione a unidade de terapia e a tubulação em um nível igual ou inferior ao
local da lesão.
4. Se o alerta for solucionado reposicionando a unidade, a utilização poderá ser retomada.
5. Use as marcas graduadas no reservatório para verificar o nível
de fluido.

Marcas
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O reservatório cheio contém, aproximadamente,
300 ml.

Alarme de bloqueio (prioridade média) (cont.)

7. Se o reservatório não estiver cheio e o alarme persistir:
• Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia
e alimentação por três segundos para desligar a unidade
e interromper a terapia.
• Aguarde cinco segundos e, em seguida, mantenha pressionado
o botão Ligar/Desligar terapia e alimentação por três segundos
para ligar a unidade e reiniciar a terapia.
8. Se o reservatório estiver cheio, substitua-o (consulte a página 15).
9. Após a troca do reservatório, mantenha pressionado o botão
Ligar/Desligar terapia e alimentação por três segundos para
ligar a unidade e reiniciar a terapia.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
Para evitar um alarme falso, mantenha a unidade de terapia na
posição vertical.
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PACIENTE

6. Se o reservatório não estiver cheio, certifique-se de que a unidade de terapia esteja
posicionada verticalmente. Mantenha o painel de controle virado para cima se
a unidade de terapia estiver sobre uma superfície nivelada, como uma mesa.

Alarme de vazamento (prioridade média)
Este alarme surge quando ocorre uma das três condições:

PACIENTE

• O reservatório não está instalado corretamente.
• A unidade de terapia detecta um vazamento significativo.
• Um vazamento do curativo não foi reparado e a terapia foi interrompida.
Esse alarme é indicado por um toque sonoro repetitivo e por um
LED amarelo piscante.
Pressione e solte Pausa do áudio para silenciar o toque sonoro
por dois minutos. Não pressione e segure simultaneamente.
Para reparar este alarme:
• Reinstale o reservatório.
• Localize e corrija o vazamento.
Se esse alarme não for resolvido em cinco minutos, a terapia será interrompida.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.

Verifique o reservatório
1. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia e alimentação
por três segundos para desligar a unidade e interromper a terapia.
2. Pressione a liberação do engate do reservatório para removê-lo (consulte a página 16).
3. Inspecione o reservatório e a unidade de terapia quanto a:
• Detritos entre o reservatório e a unidade de terapia.
• Duas vedações de silicone (consulte página 15 para ver a ilustração).
• Dois amortecedores de reservatório (consulte página 15 para ver a ilustração).
4. Se as vedações ou os amortecedores estiverem danificados ou ausentes, entre em
contato com a KCI.
5. Reinstale o reservatório. Ele deve ficar completamente encaixado e travado.
O som de um “clique” indicará que o reservatório foi instalado corretamente.
6. Pressione Redefinir para retornar à tela inicial do Modo do Paciente.
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7. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar terapia e alimentação
por três segundos para ligar a unidade e reiniciar a terapia.

PACIENTE

8. Verifique se o curativo desinfla.
9. Se o alarme persistir, instale um novo reservatório (consulte a página 17).
10. Se o alarme não puder ser reparado, ligue para a KCI, o médico ou o enfermeiro.

Verifique se há vazamento
Se o alarme não foi resultante de um reservatório frouxo ou desajustado, o alarme deve-se
a um vazamento significativo de pressão negativa.
A maioria dos vazamentos ocorre:
• Quando a película adesiva encosta na pele.
• Onde o Protetor SENSAT.R.A.C.™ é preso à película adesiva.
• Nos conectores da tubulação.
Para reparar o vazamento:
1. Verifique os conectores da tubulação entre o curativo e o reservatório. Verifique se
estão devidamente travados.
2. Aplicando uma leve pressão, mova sua mão e dedos vagarosamente em torno
das bordas da película adesiva e do Protetor SENSAT.R.A.C.™. Escute a pressão da
bomba; quando o vazamento for encontrado o som da bomba reduzirá.
3. Consulte as Instruções para aplicação fornecidas com os Curativos V.A.C.® para
obter informações sobre como usar o excesso de material da Película adesiva
V.A.C.® para vedar a área de vazamento. Se necessário, ligue para o seu médico
ou enfermeiro para obter ajuda.
4. Para certificar-se de que terapia esteja ligada quando o vazamento
for solucionado, desligue a unidade. Aguarde 15 segundos e, em
seguida, volte a ligar a unidade. Verifique se o curativo desinfla.
5. Se o alarme de vazamento persistir ou não for possível localizar o vazamento,
ligue para a KCI, o médico ou o enfermeiro.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
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Alarme do sistema (prioridade média)

Este alarme aparece quando a unidade de terapia detecta um erro interno. É indicado por
um toque sonoro repetitivo e vários LEDs piscantes.
Pressione e solte Pausa do áudio para silenciar o toque sonoro por dois
minutos. Não pressione e segure simultaneamente.

Para reparar este alarme, reinicie a unidade.
1. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar e Início de terapia
por, aproximadamente, três segundos para desligar a unidade e
interromper a terapia.
2. Aguarde 15 segundos e, em seguida, mantenha pressionado o botão Ligar/
Desligar e Início de terapia por, aproximadamente, três segundos para ligar
a unidade e reiniciar a terapia.
3. Verifique se o curativo desinfla.
4. Se o alarme persistir após reiniciar a unidade, ligue para a KCI, seu médico
ou o enfermeiro.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
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Cuidados e limpeza
Veja a seguir os procedimentos de limpeza recomendados pela KCI para a Unidade de
terapia V.A.C. SIMPLICITY™

O curativo e todos os outros itens descartáveis (tubulação, conectores, grampos e reservatórios
usados) devem ser removidos pelo médico ou enfermeiro. Não descarte os materiais em um lixo
doméstico. Pois pode haver violação às leis locais quando ao descarte de materiais perigosos.

Limpeza da unidade de terapia
1. Desligue a unidade de terapia.
2. Caso seja necessário, limpe a unidade de terapia e o estojo de transporte com um
pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água. Não utilize
água sanitária.
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Descarte

Perguntas frequentes
P: Quanto pesa a unidade de terapia?
PACIENTE

R: A unidade de terapia pesa cerca de 1,04 kg (2,3 lb) com o reservatório vazio.

P: Quanto tempo leva para carregar a bateria?
R: São necessárias cerca de seis horas para carregar totalmente a bateria.

P: Quanto dura uma bateria com carga total?
R: A carga da bateria dura até oito horas.

P: A unidade de terapia às vezes produz ruídos. Por quê? O que eu posso fazer?
R: Embora, às vezes, a unidade de terapia possa ser bastante silenciosa, ela também pode
produzir ruídos para proporcionar a aplicação precisa de pressão negativa na lesão. O
ruído pode parecer mais alto à noite, quando o nível de ruído circundante é muito menor.
Quando há um vazamento, o ruído da unidade pode aumentar e a unidade emitirá um
alarme. Corrigido o vazamento, a unidade deixará de emitir alarme e se tornará mais
silenciosa. A unidade também pode, ocasionalmente, produzir um som soluçante.
Colocar a unidade de terapia abaixo do nível da lesão pode fazer com que o sistema
funcione com mais eficiência e mais silenciosamente. É normal ouvir um ruído de
ativação e desativação da unidade de terapia.

P: O que acontece se a unidade de terapia emitir alarmes?
R: A unidade de terapia foi construída levando-se em consideração a sua segurança.
A unidade de terapia possui alarmes visuais e sonoros para alertá-lo de um possível
problema. Na maioria das vezes, o alarme pode ser facilmente corrigido (consulte
as páginas 21-27). Leia estas informações com o médico ou enfermeiro para se
familiarizar com o sistema de alarmes.

P: Como sei se a unidade de terapia está funcionando corretamente?
R: O LED junto ao botão Ligar/Desligar terapia e alimentação estará verde. Outra
forma de saber se a pressão negativa está ativa é verificar se o curativo de esponja
está retraído. É possível ver o fluido da lesão movendo-se na tubulação.

P: E se eu não ouvir um "clique" ao instalar o reservatório na unidade de terapia?
R: Ao instalar o reservatório, deve-se ouvir um "clique". Se não ouvir o "clique", tente
retirar o reservatório da unidade de terapia. Se estiver instalado corretamente, ele
não se desprenderá.

P: Que procedimentos devo tomar antes do banho?
R: Não leve a unidade de terapia para o chuveiro ou para a banheira. Consulte o
capítulo Desconexão da unidade de terapia deste manual (página 20) para obter
mais informações. A película adesiva transparente é à prova d'água; você pode se
lavar ou tomar duchas com os curativos aplicados. Tome cuidado para não enrolar
as bordas da película adesiva ao se banhar.
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P: Quando devo encomendar mais curativos e reservatórios?
R: Encomende mais suprimentos quando tiver apenas um pacote de curativos
OU cinco reservatórios intocados. Entre em contato com a KCI para efetuar sua
encomenda três a cinco dias úteis antes de precisar dos seus suprimentos.

R: Converse com o médico ou enfermeiro antes de viajar para saber se é seguro viajar.
Só viaje mediante:
• Aprovação por parte do médico
• Total compreensão de todos os riscos relacionados ao seu estado de saúde
• Total compreensão de todos os riscos relacionados à Terapia V.A.C.®.
O risco de hemorragia durante a viagem pode ter consequências graves
e possivelmente fatais.
Mediante aprovação médica, tenha consigo os seguintes itens durante a viagem:
• Sua prescrição para a Terapia V.A.C.®, que abrange as configurações da terapia e
os suprimentos de curativos.
• Suprimentos suficiente (tais como curativos de esponja, película adesiva,
tubulação e reservatórios) para a troca de curativos e reservatórios nos
intervalos de tempo recomendados ou conforme a necessidade.
• As trocas de curativo devem ser feitas não menos do que três vezes por semana.
• Os reservatórios devem ser trocados quando cheios ou, no mínimo, uma vez
por semana.
• Um curativo alternativo recomendado pelo médico ou enfermeiro. Esse curativo
seria utilizado caso fosse necessário suspender a Terapia V.A.C.®.
• Uma unidade de terapia com carga total e o cabo de alimentação.
• O manual do usuário da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ e o guia de
referência rápida.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
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P: É possível viajar com o Sistema de terapia V.A.C. SIMPLICITY™?

P: O Sistema de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ pode ser usado durante
procedimentos de diagnóstico?

PACIENTE

R: Use o gráfico abaixo para determinar se a terapia pode ser mantida durante
procedimentos específicos.
Procedimentos
de diagnóstico
RM
OHB
Raios X
Tomograf ia
Computadorizada (TC)
Testes de corante
Fluoroscopia
Ultrassonografia

Unidade
de terapia
compatível

Unidade
de terapia
incompatível
X
X

Curativo
compatível

Curativo
incompatível

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Em caso de:
• Exame de ressonância magnética (RM), seu médico ou enfermeira deve remover
a unidade de terapia. O curativo pode permanecer no lugar.
• Oxigenoterapia hiperbárica (OHB), seu médico ou enfermeira deve remover a
unidade de terapia e o curativo.
O médico ou enfermeiro deve ler a folha de informações de segurança para obter informações
importantes sobre estes procedimentos de diagnóstico. Esse documento é mantido no bolso
do estojo de transporte da unidade de terapia.
ADVERTÊNCIA: se a terapia for interrompida ou se a unidade se desligar
por qualquer motivo, ligue para o médico ou enfermeiro imediatamente.
Sem terapia ativa, o curativo deverá ser trocado no prazo de duas horas.
Se a área que necessita de imagem estiver no curativo de esponja,
pode ser que ela apareça escurecida na imagem. O Curativo de ponte
V.A.C.® GRANUFOAM™ contém outros materiais sintéticos que podem
representar riscos durante a oxigenoterapia hiperbárica (OHB). Outros
Curativos V.A.C.® são compatíveis com todas as modalidades de exame
por geração de imagem. A decisão de manter o Curativo V.A.C.® aplicado
ou não deve ser tomada pelo radiologista, técnico em radiologia e/ou
o médico responsável pelo tratamento de sua lesão.
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Informações de contato
Em caso de emergência médica, entre em contato com o serviço de emergência
local (192). Para dúvidas médicas sobre sua condição, tratamento ou qualquer
outro problema, entre em contato com seu médico ou enfermeiro.
Em caso de dúvidas relacionadas ao produto, suprimentos ou manutenção ou para
obter mais informações sobre os produtos e serviços da KCI, entre em contato com
a KCI ou um representante autorizado da KCI, ou:
Nos Estados Unidos, ligue para 1-800-275-4524 ou acesse www.acelity.com
Fora dos Estados Unidos, acesse www.kci-medical.com.
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V.A.C. SIMPLICITY™
SISTEMA DE TERAPIA

Para uso exclusivo de médicos
Pacientes: consultar a seção anterior deste manual
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ADVERTÊNCIA: Informações importantes de segurança estão incluídas
neste dispositivo
Indicações, contraindicações, advertências, precauções e outras
informações de segurança são fornecidas na Folha de Informações de
Segurança do Sistema de terapia V.A.C.®. Essa folha de informações
acompanha a unidade de terapia e também está incluída nas embalagens
de Curativos V.A.C.®. Consulte o Manual do Usuário e a Folha de
Informações de Segurança do Sistema de terapia V.A.C.® antes de aplicar
a Terapia V.A.C.®. Em caso de dúvidas ou se você não possuir a folha de
informações, entre imediatamente em contato com o representante local
da KCI.
Mais informações sobre o produto encontram-se em www.acelity.com (EUA)
ou em www.kci-medical.com (fora dos EUA).
Como em todo dispositivo médico de prescrição, a inobservância das
instruções do produto e a realização das aplicações de terapia sem
a orientação e/ou supervisão expressa de seu clínico treinado pode
ocasionar desempenho impróprio do produto e possíveis ferimentos
graves ou fatais. Em caso de dúvidas médicas, consulte um médico.
Em caso de emergência médica, entre imediatamente em contato com
o serviço de emergência local.
CUIDADO: a legislação federal (EUA) restringe a venda ou o aluguel deste
dispositivo por ou a pedido de um médico.

CLÍNICO
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Advertências: Informações importantes para os usuários
A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ é um dispositivo médico, não um brinquedo.
Mantenha-o longe do alcance de crianças, animais domésticos e pragas, uma vez que
eles podem danificar o curativo e a unidade de terapia e afetar o desempenho.
Mantenha a unidade de terapia sem poeira e fiapos, pois esses materiais podem também
danificar o curativo e a unidade de terapia, afetando seu desempenho.
Para que os produtos KCI funcionem corretamente, a KCI recomenda o seguinte. A não
conformidade com estas condições anulará qualquer garantia aplicável.
• Use o produto somente quando de acordo com essas instruções e as etiquetas que
constam no produto.
• Montagem, operações, ajustes, extensões, modificações, manutenção ou reparos técnicos
devem ser realizados por pessoal qualificado e autorizado pela KCI. Para esses profissionais
autorizados, a KCI disponibilizará, mediante solicitação, diagramas de circuito, listas de peças
e componentes etc. necessários para a execução dos reparos. Entre em contato com a KCI
para obter mais informações.
• Assegure que a instalação elétrica do ambiente atenda aos padrões nacionais
apropriados de fiação elétrica.
• Não opere este produto se houver algum cabo de alimentação, fonte de alimentação
ou plugue danificado. Se esses componentes estiverem desgastados ou danificados,
entre em contato com a KCI.
• Não deixe cair nem insira nenhum objeto em nenhuma abertura ou tubulação
deste produto.
• Não modifique a unidade de terapia ou o curativo. Não conecte este produto
ou seus componentes a dispositivos não recomendados pela KCI.
• Use somente Curativos V.A.C.® com este produto.
• Mantenha este produto afastado de superfícies aquecidas.
• Evite derramar líquidos em qualquer parte deste produto.

CLÍNICO

Líquidos nos controles eletrônicos podem causar corrosão, levando à
falha dos componentes eletrônicos. A falha de componentes pode fazer
com que a unidade opere de modo irregular, causando possíveis riscos
ao paciente ou à equipe médica. Se ocorrer derramamento, desconecte
a unidade imediatamente e limpe-a com um pano absorvente. Assegure
que não haja umidade nos componentes da fonte de alimentação e de
conexão ou próximo a eles antes de conectar a alimentação novamente.
Se o produto não funcionar corretamente, entre em contato com a KCI.
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• Não use este produto no banho/chuveiro ou onde possa cair ou ser puxado para
dentro da banheira, chuveiro, pia ou vaso sanitário. Não tente pegar um produto se ele
cair na água. Desconecte a unidade imediatamente se ela estiver conectada a uma
fonte elétrica. Desconecte a unidade do curativo e entre em contato com a KCI.
• Não tente pegar um produto se ele cair na água. Desconecte a unidade imediatamente
se ela estiver conectada a uma fonte elétrica. Desconecte a unidade do curativo e entre
em contato com a KCI.
• Alguns aparelhos, como celulares e outros produtos semelhantes, podem afetar
o funcionamento da unidade de terapia. Caso suspeite da presença de interferência,
afaste a unidade de terapia de tais dispositivos.
• Partes pequenas - Risco de asfixia.
• Reação alérgica - O Curativo V.A.C.® pode causar reação alérgica caso o paciente
apresente sensibilidade a adesivos acrílicos ou à prata. Os sintomas a seguir podem
indicar uma reação alérgica:
-- perceber vermelhidão
-- perceber inchaço
-- desenvolver erupções
-- desenvolver urticária
-- desenvolver coceiras
• Se o paciente apresentar falta de ar, a reação alérgica pode ser mais séria.
Ligue imediatamente para o serviço de emergência local e desligue a unidade de
terapia.

Advertência
Este produto foi configurado pelo fabricante de forma a atender a requisitos de tensão
específicos.
Consulte as especificações de tensão na etiqueta de informações do produto.

CLÍNICO
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Introdução
O Sistema de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ fornece terapia de feridas com pressão negativa
(NPWT) e tratamento terapêutico agudo regulado (SENSAT.R.A.C.™) para uso em diversos tipos
de feridas crônicas e agudas. Esta terapia de cicatrização de feridas pode ser prontamente
integrada à prática de cicatrização de feridas do profissional de saúde, ajudando a otimizar
o tratamento do paciente e a administrar os custos. Essa tecnologia de cicatrização de feridas
fornece unidades de terapia controladas por microprocessador, suporte e atendimento ao
cliente 24 horas.
A seção do paciente deste manual do usuário fornece as instruções básicas de operação para
o Sistema de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ ao paciente, cuidador leigo ou profissional de saúde.
Consulte a seção do paciente para obter mais informações sobre como ativar a unidade,
carregar a bateria e manusear alertas e alarmes. A seção do paciente também inclui as
perguntas realizadas com mais frequência, incluindo informações sobre a solução de problemas.
Esta seção médica fornece informações adicionais especificamente para o profissional de saúde,
incluindo advertências complementares, controle de infecção, especificações, precauções de
CEM e informações de contato do cliente.
A Terapia V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) é um sistema de gerenciamento de feridas
integrado, que utiliza pressão negativa controlada (vácuo) para criar um ambiente que
promova a cicatrização de feridas por:
• Preparar o leito da ferida para o fechamento
• Reduzir edemas
• Promover a formação e a perfusão de tecido de granulação
• Remover exsudatos e material infeccioso

CLÍNICO

A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ é projetada para fornecer uma configuração única
de pressão e uma opção do modo de terapia - contínua -125 mmHg – a qual é geralmente
prescrita pelos médicos para diversos tipos de feridas. Caso as circunstâncias ou condições
individuais do paciente, de acordo com o julgamento do médico responsável, necessitem
de uma configuração de pressão ou opções de terapia diferentes, entre em contato com seu
fornecedor para discutir a disponibilidade de outras opções apropriadas.
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Cuidados e Limpeza
Veja a seguir os procedimentos de limpeza e controle de infecção recomendados pela KCI
para a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™.

Precauções convencionais
Siga sempre as Precauções convencionais.
As precauções convencionais foram criadas para reduzir o risco de transmissão de microorganismos de fontes de infecção conhecidas ou não. Essas precauções podem ser aplicadas a
todos os pacientes, independentemente do diagnóstico ou de infecção presumida, e devem ser
usadas quando houver o conhecimento de contato com sangue e todos os fluidos corporais.
Isso também inclui secreções e excreções (exceto suor) independentemente de haver sangue
visível, pele não intacta (ou seja, feridas abertas) e membranas mucosas não intactas.

Descarte de resíduos
Descarte todos os itens descartáveis (tubulações, conectores, presilhas, reservatórios
e curativos usados etc.) de acordo com as regulamentações locais para o descarte de
resíduos hospitalares.
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Limpeza da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™
A limpeza e desinfecção da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ inclui a limpeza de todos
os componentes de superfície sólida. Siga os procedimentos da instituição para a limpeza
e desinfecção de outros equipamentos médicos eletrônicos duráveis de superfície rígida.
A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ deve ser limpa e desinfetada:
• Caso fique suja durante o uso no paciente.
• Semanalmente, no mínimo.
Certifique-se de que a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ esteja
desligada e desconectada da energia de CA quando forem utilizados
líquidos de limpeza de qualquer natureza.
Para limpar e desinfetar os dispositivos de Terapia V.A.C.®, a KCI recomenda o seguinte:
• Para ajudar a reduzir o risco de infecção e contato com sangue e fluidos corporais,
utilize equipamento de proteção individual (EPI) como luvas cirúrgicas.
• Limpe todo o material orgânico (manchas visíveis ou secreções corpóreas) na unidade
de terapia antes da desinfecção.
• Utilize soluções de limpeza e desinfetantes de grau hospitalar contendo compostos
de amônio quaternário ou outros produtos desinfetantes similares.
• Não mergulhe nem sature a unidade de terapia com soluções de limpeza para evitar
danos à parte eletrônica do dispositivo.
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• Não utilize soluções à base de álcool nas bordas do painel de controle, uma vez que
essas soluções podem penetrar e causar mau funcionamento do equipamento.
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Explicação dos símbolos usados
Advertência ou Cuidado com
possíveis riscos ao sistema, ao
paciente ou ao pessoal

Número de série

Informações Importantes sobre
a Operação

Este produto é projetado para
coleta separada em pontos de
coleta adequados. Não descartar
como lixo doméstico.

Consulte o Manual do usuário

Nível de proteção contra entrada de
objetos sólidos estranhos e líquidos

Risco de tropeço

Classe II

Não utilizar perto de chuveiro
ou banheira

Peça aplicada tipo BF

Botão Ligar/Desligar

Proteger contra umidade

Fabricante

Número de catálogo

Limitações de temperatura

CUIDADO: a legislação federal
(EUA) permite que este dispositivo
seja vendido/alugado apenas por
um médico.

Representante Autorizado
na Comunidade Europeia

Limitações de umidade
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Especificações
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Dimensões:................................................................................................................19,3 cm de L x 15,2 cm de A x 6,4 cm de P
(7,6 pol. x 6 pol. x 2,5 pol.)
Peso (com reservatório vazio acoplado):......................................cerca de 1,04 kg (aproximadamente 2,3 lb)
Pressão:..............................................................................................................................................-125 mmHg (16,6 kPa)
Modo de entrega da terapia:.............................................................................................................................. Contínua
Volume do reservatório:...................................................................................................... aproximadamente 300 ml
Especificações elétricas:
Duração da bateria:...................................................... aproximadamente 8 horas, dependendo das configurações.
Tempo de carga da bateria:..................................... aproximadamente 6 horas, se completamente descarregada
Entrada para fonte de alimentação externa:............................................................................................100-240 VCA, 0,8 A
50-60 Hz
Saída para fonte de alimentação externa:....................................................................................................12 V, 3,3 A
Corrente de fuga do compartimento e do paciente:...........................................................< 100 microampères
Condições ambientais:
Condições de armazenamento
Faixa de temperatura:................................................................................................ -25 °C (-13 °F) a 70 °C (158 °F)
Faixa de umidade relativa:....................................................................................... 0% a 93%, sem condensação
Condições de operação
Faixa de temperatura:......................................................................................................5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F)
Faixa de umidade relativa:......................................................................................15% a 93%, sem condensação
Faixa de altitude:.................................................................................................................0 a 4.267 m (0 a 14.000 pés)
Desempenho ideal:.............................................................................................................. 0 a 2.438 m (0 a 8.000 pés)
Pressão atmosférica:.........................................................................................................................1.060 hpa a 700 hpa
Vida útil esperada.........................................................................................................................................................3 anos
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Classificação IEC
Equipamento médico
Inadequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
Peça aplicada do tipo BF
Classe II
IP22 = Proteção contra objetos sólidos superiores a 12,5 mm e contra derramamento de água por
breves períodos de tempo.
Os componentes de curativo do Sistema de terapia V.A.C.® são considerados Peças Aplicadas conforme
a IEC 60601-1 3ª edição.
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Compatibilidade eletromagnética (CEM)
Veja a seguir as orientações e declarações do fabricante sobre a CEM para a Unidade
de terapia V.A.C. SIMPLICITY™.
• A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ requer precauções especiais em relação
à CEM e deve ser instalada e ativada de acordo com as informações sobre CEM
fornecidas nas páginas a seguir.
Este equipamento se destina ao uso apenas por profissionais de
saúde. Como todo equipamento médico elétrico, este equipamento
pode causar interferência por rádio ou interromper a operação de
outros equipamentos próximos. Pode ser necessário tomar medidas
mitigadoras, como reorientação ou alteração da posição da Unidade
de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ ou ainda a proteção do local.
• Equipamentos portáteis ou móveis de comunicação por RF (radiofrequência), leitores
RFID (identificação de radiofrequência), equipamentos (antirroubo) de vigilância
eletrônicos e detectores de metal podem afetar o desempenho da Unidade de terapia
V.A.C. SIMPLICITY™. Siga as orientações e recomendações especificadas nas Tabelas 2 e 4.
• Outros equipamentos ou sistemas médicos podem produzir emissões eletromagnéticas
e, portanto, interferir na funcionalidade da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™. É
preciso cautela ao operar a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ próximo ou sobre
outros equipamentos. Caso seja necessário o uso próximo ou sobre outros equipamentos,
tanto a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ quanto esses outros equipamentos devem
ser observados inicialmente para verificar se o funcionamento na configuração com qual
a unidade será usada está normal.
• Os cabos elétricos, fontes de alimentação externas e acessórios listados ou indicados
neste manual estão em conformidade com os requisitos de teste listados nas tabelas a
seguir. É preciso atenção para que sejam utilizados apenas cabos, fontes de alimentação e
acessórios recomendados pelo fabricante, com a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™.
Se outros fornecedores oferecerem cabos, fontes de alimentação externas e acessórios
elétricos para uso com a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ e estes não estiverem
listados ou indicados neste manual, é de responsabilidade desse fornecedor determinar
a conformidade dos padrões e testes nas tabelas a seguir.
• O uso de cabos elétricos e acessórios não especificados neste manual ou nos documentos
mencionados pode resultar em aumento nas emissões eletromagnéticas da Unidade de
terapia V.A.C. SIMPLICITY™ ou redução na imunidade eletromagnética da mesma.
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Tabela 1
Orientações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o
usuário final da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ deve assegurar que ela seja utilizada em tal ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientações

Emissões por RF - CISPR 11
(Irradiada e conduzida)

Grupo 1

A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ utiliza energia de radiofrequência
(RF) somente para seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões
de radiofrequência (RF) são muito baixas, sem probabilidade de causar
interferência em equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões por RF - CISPR 11
(Irradiada e conduzida)

Classe B

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Não se aplica

A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ é adequada para uso em todos
os estabelecimentos, inclusive ambientes domésticos e locais conectados
à rede de abastecimento público de energia de baixa tensão presente em
edificações usadas para fins residenciais.

Flutuações de tensão /
Emissões de cintilação
IEC 61000-3-3

Não se aplica

Tabela 2
Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou
usuário final da unidade deve assegurar que ela seja usada somente em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste IEC 60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético previsto

Descarga
Eletromagnética (ESD)

± 6 kV contato

± 8 kV contato

± 8 kV ar

± 15 kV ar

Os pisos devem ser de madeira,
concreto ou azulejos cerâmicos. Se os
pisos forem revestidos com material
sintético, a umidade relativa deve ser
de pelo menos 30%.

Queimadura elétrica
transiente rápida

± 2 kV para linhas de
fornecimento de energia

IEC 61000-4-4

± 1 kV para linhas
de entrada/saída

± 2 kV para linhas de
fornecimento de energia
Frequência de repetição
de 100 kHz

IEC 61000-4-2

A qualidade da linha de alimentação
deve ser a de um ambiente típico
comercial ou hospitalar.

± 1 kV para linhas
de entrada/saída
Frequência de repetição
de 100 kHz
± 1 kV modo diferencial
(linha-linha)
± 2 kV modo comum
(linha-terra)

± 1 kV modo diferencial
(linha-linha)
± 2 kV modo comum
(linha-terra)

A qualidade da linha de alimentação
deve ser a de um ambiente típico
comercial ou hospitalar.

Quedas de tensão,
interrupções curtas e
variações de tensão nas
linhas de entrada de
energia

<5% Ut (>95% queda de Ut)
para 0,5 ciclo

Quedas: 0% Ut para 1 ciclo
70% Ut para 25 ciclos
a 50 Hz ou 30 ciclos
a 60 Hz

O produto tem backup interno de
bateria.

IEC 61000-4-11

70% Ut (30% queda de Ut)
para 25 ciclos

Sobretensão
IEC 61000-4-5

40% Ut (60% queda de Ut)
para 5 ciclos
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Fase única: a 0°

<5% Ut (>95% queda de Ut)
para 5 segundos
Campo magnético da
frequência de energia
(50 Hz/60 Hz)

3 A/m

Interrupções: 0% Ut
para 250 ciclos a 50 Hz
ou 300 ciclos a 60 Hz
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

IEC 61000-4-8
OBSERVAÇÃO: Ut é a tensão da rede elétrica de CA antes da aplicação do nível de teste.
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Se o usuário da Unidade de terapia
V.A.C. SIMPLICITY™ exigir operação
contínua durante interrupções de
alimentação elétrica, recomenda-se
que a unidade seja alimentada por
uma fonte ininterrupta de alimentação
ou por bateria.
Os campos magnéticos da frequência
de energia devem estar nos níveis
característicos de um típico ambiente
comercial ou hospitalar.

Tabela 3
Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou
usuário final da unidade deve assegurar que ela seja usada somente em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste
IEC 60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético previsto
Equipamentos de comunicação por RF portáteis
e móveis não devem ser utilizados próximos a
qualquer peça integrante da Unidade de terapia
V.A.C. SIMPLICITY™, inclusive cabos, se a distância de
separação recomendada calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor for obedecida.

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz
6 Vrms em bandas de ISM
e de rádio amador
entre 150 kHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Distância recomendada
d = 1,2√P

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz a 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

d = 0,35√P 80 MHz a 800 MHz
d = 0,7√P 800 MHz a 2,5 GHz
onde P é a potência nominal máxima de saída
do transmissor em watts (W), de acordo com o
fabricante do transmissor e d é a distância mínima
de separação recomendada em metros (m).
As forças de campo provenientes de transmissores de
RF, conforme definidas por inspeção eletromagnética
do locala, devem ser menores que o nível de
conformidade em cada intervalo de frequênciab.
Podem ocorrer interferências nas proximidades dos
equipamentos marcados com o seguinte símbolo:

OBSERVAÇÃO 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais alto.
OBSERVAÇÃO 2: essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão por parte de objetos, estruturas e pessoas.
a

Equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF (incluindo periféricos como cabos de antenas e antenas externas)
não devem ser usados a uma distância inferior a 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte da Unidade de terapia V.A.C.
SIMPLICITY™, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode ocorrer degradação do funcionamento
desse equipamento. Para ser mais preciso, a distância de separação mínima recomendada deve ser calculada a partir da
equação aplicável à frequência do transmissor, conforme indicado na Tabela 4.
OBSERVAÇÃO: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos para dispositivos médicos
pela norma IEC 60601-1-2: 2014, 4ª edição. Esses limites e níveis de testes têm como objetivo fornecer segurança razoável em
relação a perturbações eletromagnéticas quando o dispositivo é utilizado em instalações médicas típicas.
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b

As intensidades do campo provenientes de transmissores fixos, como estações de base para rádios, telefones (celulares/sem
fio) e rádios terrestres móveis, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV, não podem ser teoricamente
previstas com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético com relação a transmissores de RF (radiofrequência) fixos,
aconselha-se fazer uma inspeção eletromagnética do local. Se a intensidade do campo medida no local em que a Unidade de
terapia V.A.C. SIMPLICITY™ é utilizada exceder o nível de conformidade de RF aplicável, deve-se observar a unidade a fim de
verificar sua operação normal. Se for observada qualquer anormalidade em seu funcionamento, algumas medidas adicionais
poderão ser necessárias, como reorientação ou reposicionamento da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ .
No intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

Tabela 4
Distâncias recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis e a Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™
A Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ destina-se ao uso em ambientes eletromagnéticos nos quais haja controle das interferências
de RF irradiadas. O consumidor ou o usuário da Unidade de terapia V.A.C. SIMPLICITY™ pode ajudar a evitar interferências
eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis
(transmissores) e a unidade, conforme as recomendações abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento
de comunicação.
Potência nominal máxima
de saída do transmissor
em watts (W)

Distância de separação em metros (m) de acordo com a frequência do transmissor
150 kHz a 80 MHz
d = 1,2√P

80MHz a 800MHz
d = 0,35√P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 0,7√P

0,01

0,12

0,04

0,07

0,1

0,38

0,11

0,22

1

1,2

0,35

0,7

10

3,8

1,1

2,2

100

12

3,5

7,0

Para transmissores classificados com potência nominal máxima de saída não relacionada acima, a distância de separação
recomendada d em metros (m) pode ser estimada pela equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência
nominal máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
OBSERVAÇÃO 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância relativa ao intervalo de frequência mais alto.
OBSERVAÇÃO 2: essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção
e reflexão por parte de estruturas, objetos e pessoas.

Fontes de alimentação incluídas
Número da peça

Descrição

Fabricante

Comprimento
máximo

413708

Cabo, ACTIV.A.C.™ International Desktop Fonte de alimentação externa

ICC

3,05 m

413625

Cabo, alimentação do V.A.C.®, UK-240V

Consolidated Wire

2,05 m

413992

Cabo, alimentação do V.A.C.®, CH

Consolidated Wire

2,05 m

413628

Cabo, alimentação do V.A.C.®, US

Consolidated Wire

2,05 m

413627

Cabo, alimentação do V.A.C.®, AZ/NZ 240V

Consolidated Wire

2,05 m

419084

Cabo, alimentação do V.A.C.®, EU-240 V

Consolidated Wire

2,05 m

414165

Cabo, alimentação do V.A.C.®, China

Consolidated Wire

2,05 m

414655

Conj, cabo de alimentação, ACTIV.A.C.™ Japão

Consolidated Wire

1m

414961

Cabo, alimentação do V.A.C.®, África do Sul

Consolidated Wire

2,09 m

415569

Cabo, alimentação do V.A.C.®, KR-240V

Consolidated Wire

2,09 m

415572

Cabo, INFOV.A.C.™/ACTIV.A.C.™ TW aterrado

Consolidated Wire

2,06 m

413626

Cabo, alimentação do V.A.C.®, EU-240 V

Consolidated Wire

2,05 m
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O uso de cabos que não sejam os especificados acima pode causar elevação
nas emissões eletromagnéticas ou reduzir a imunidade eletromagnética.
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Informações de contato
Em caso de emergência médica, entre em contato com o serviço de emergência local.
Em casos de dúvidas médicas sobre a condição do paciente, tratamento ou qualquer
outro problema, entre em contato com o médico responsável pelo tratamento.
Em caso de dúvidas relacionadas ao produto, suprimentos ou manutenção ou para
obter mais informações sobre os produtos e serviços da KCI, entre em contato com
a KCI ou um representante autorizado da KCI, ou:
Nos Estados Unidos, ligue para 1-800-275-4524 ou acesse www.acelity.com
Fora dos Estados Unidos, acesse www.kci-medical.com.
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KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, Texas 78249 USA
www.acelity.com

KCI Manufacturing Unlimited Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com
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