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FRASKRIVELSE AF GARANTI OG BEGRÆNSNING AF RETSMIDDEL

HERMED FRASKRIVER KCI SIG ALLE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, 
HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR 
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, PÅ KCI-PRODUKTER BESKREVET 
I DENNE PUBLIKATION. ENHVER SKRIFTLIG GARANTI FRA KCI SKAL VÆRE UDTRYKKELIGT 
ANGIVET I DENNE PUBLIKATION ELLER INKLUDERET MED PRODUKTET. KCI HÆFTER 
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER 
DRIFTSMÆSSIGE FØLGESKADER OG UDGIFTER, HERUNDER SKADER PÅ PERSONER ELLER 
EJENDOM, DER HELT ELLER DELVIST SKYLDES ANVENDELSE AF PRODUKTET UD OVER DEM, 
FOR HVILKE FRASKRIVELSE AF GARANTI ELLER ANSVAR UDTRYKKELIGT ER FORBUDT IFØLGE 
LOVEN. INGEN PERSON HAR BEMYNDIGELSE TIL AT BINDE KCI TIL NOGEN ANGIVELSE ELLER 
GARANTI UNDTAGEN DE, DER ER ANGIVET SPECIFIKT I DETTE DOKUMENT.

Beskrivelser eller specifikationer i trykt materiale fra KCI, inklusive denne publikation, 
har udelukkende til formål at beskrive produktet generelt på fremstillingstidspunktet og 
udgør ikke i sig selv nogen udtrykkelig garanti, undtagen hvad der er anført skriftligt i den 
begrænsede garanti i denne brugervejledning. Al information i denne publikation gives 
med forbehold for ændringer til enhver tid. Kontakt KCI for opdateringer.



Til patientbrug

V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPISYSTEMET
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ADVARSEL: Der følger vigtig sikkerhedsinformation med dette udstyr

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger vedrørende din 
sikkerhed. Inden brug af V.A.C. SIMPLICITY™ Terapisystemet:

• Gennemgå denne brugervejledning med din læge eller 
sygeplejerske.

• Læs lynvejledningen. Denne vejledning findes i lommen på 
transporttasken til terapienheden.

• Gennemgå sikkerhedsinformationsarket med din læge eller 
sygeplejerske. Dette ark bør også opbevares i lommen i 
transporttasken til terapienheden.

Du må ikke ændre terapienhedens indstillinger, medmindre din læge har 
anvist dette. Forbindingen må kun fjernes af eller efter anvisning fra din 
læge. Kontakt din læge, hvis du har spørgsmål om V.A.C. SIMPLICITY™ 
Terapisystemet.
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Advarsler: Vigtig information til brugerne

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapisystemet er medicinsk udstyr, ikke legetøj. Opbevar udstyret 
utilgængeligt for børn, kæledyr og skadedyr, da de kan beskadige forbindingen og 
terapienheden, og påvirke ydeevnen. Opbevar udstyret fri for snavs og støv, da det 
også kan beskadige forbindingen og terapienheden, og påvirke ydeevnen.

• Betjen ikke dette produkt, hvis det har et beskadiget strømkabel, en beskadiget 
strømforsyning eller et beskadiget stik. Kontakt KCI, hvis disse komponenter er 
slidte eller beskadigede.

• Pas på ikke at tabe eller isætte genstande i nogen af dette produkts åbninger  
eller slanger.

• Terapienheden eller forbindingen må ikke modificeres. Forbind ikke dette produkt 
eller dets komponenter til andet udstyr, du måtte benytte.

• Hold terapienheden væk fra opvarmede overflader.

• Undgå at spilde væsker på nogen del af dette produkt. Hvis der spildes væske, skal 
enheden frakobles fra strømforsyningen, hvis den er tilkoblet. Rengør terapienheden 
for væske. Sørg for, at der ikke er fugt på enheden og strømforsyningen, før den 
tilsluttes til strømmen. Kontakt KCI, hvis enheden ikke fungerer korrekt.

• Brug ikke terapienheden i karbad eller brusebad. Anbring ikke terapienheden på et 
sted, hvor den kan vælte eller blive trukket ned i et badekar, ind i en brusekabine eller 
ned i en håndvask eller et toilet.

• Ræk ikke ud efter terapienheden, hvis den er faldet i vandet. Træk med det samme 
stikket ud, hvis det er sat i stikkontakten. Frakobl enheden fra forbindingen,  
og kontakt KCI.

• Mobiltelefoner og lignende produkter kan påvirke terapienheden. Flyt terapienheden 
væk fra sådanne apparater, hvis der er mistanke om interferens.

• Små dele - Risiko for kvælning.

• Allergisk reaktion - V.A.C.® Forbindingen kan udløse en allergisk reaktion, hvis du 
er overfølsom over for akrylklæbestof eller sølv. De følgende symptomer kan betyde, 
at du har en allergisk reaktion. Kontakt din læge med det samme, hvis du:

 - bemærker rødmen

 - bemærker hævelser

 - får udslæt

 - får nældefeber

 - får kløe.

• Hvis du føler dig stakåndet, kan din allergiske reaktion være mere alvorlig. Kontakt 
alarmcentralen med det samme, og sluk for terapienheden.
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Indledning

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapisystemet er et ordineret medicinsk udstyr. Læs og følg alle 
anvisninger i denne brugervejledning, så produktet kan fungere korrekt under brug. 
Denne vejledning vil vise dig:

• Hvordan du starter og stopper terapien.

• Hvordan du håndterer advarsler og alarmer.

V.A.C.® Terapi ordineres af en læge. Som med alt ordineret medicinsk udstyr 
er det vigtigt at følge lægens anvisninger og produktvejledningen. Undlad 
at bruge terapien uden direkte vejledning fra og/eller overvågning  
af uddannet klinisk plejepersonale.
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V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienhed

 

Kontrolpanel

 

Beholder

Kontrolpanel

Lampe for 
batteriopladning

Strømtilslutning

Kun adgang ved 
vedligeholdelse 
godkendt af KCI

Lysdiode for 
vekselstrøm (Power)

Lysdiode  
for batteriniveau

Lysdiode  
for blokering

Power og Terapi 
tænd/sluk-knap 
med lysdiode

Knappen Slå lyd fra 
med lysdiode

Lysdiode  
for lækage
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Betjeningsknapper

Tænd/sluk og start/stopaf terapi

Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede i tre sekunder 
for at tænde for enheden og starte terapien. Lysdioden lyser grønt konstant. 
Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede i tre sekunder 
for at slukke for enheden og stoppe terapien. Lysdioden slukkes.

Slå lyd fra

Tryk på knappen Slå lyd fra, og slip igen for at slukke for lyden. Du skal ikke 
trykke og holde knappen inde. Lysdioden lyser gult konstant.

Alarmtonen lyder igen efter 60 minutter, hvis årsagen til advarslen ikke  
er blevet afhjulpet.

Alarmtonen lyder igen efter to minutter, hvis årsagen til alarmen ikke er 
blevet afhjulpet.

Batteri/Power-ikoner

Lysdioden lyser grønt konstant, når V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden  
er korrekt forbundet til vekselstrøm.

Lysdioderne lyser grønt eller gult for at vise batteriets ladestatus for 
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden.

Alarmikoner

Lysdioden lyser konstant eller blinker, når terapienheden registrerer  
en blokering.

Se afsnittet Advarsler og alarmer i denne brugervejledning (side 21)  
for at få yderligere oplysninger om alarmer, og hvordan de afhjælpes.

Lysdioden lyser konstant eller blinker, når terapienheden registrerer  
en lækage. 

Se afsnittet Advarsler og alarmer i denne brugervejledning (side 21)  
for at få yderligere oplysninger om alarmer og hvordan de afhjælpes.
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Vejledning i opladning af batteriet

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden indeholder et genopladeligt batteri. Dette batteri 
oplades vha. strømforsyningen og kablet, der leveres med enheden. 

Batteriet er ikke tilgængeligt for brugeren og kan derfor ikke serviceres af brugeren. 

For at undgå skader på terapienheden må du kun bruge den strømforsyning og det kabel,  
der leveres med enheden. 

Statisk elektricitet

Der kan opbygges statisk elektricitet på enheden, når den ikke er i transporttasken  
og er tilsluttet til en stikkontakt. Dette sker oftest, når luftfugtigheden er meget lav.

Udladning af statisk elektricitet kan medføre:

• At skærmen bliver mørk

• At terapienheden nulstilles

• At terapienheden slukker. 

Hvis det sker, skal du slukke for enheden og tænde den igen. Kontakt KCI, hvis enheden ikke 
kan tændes igen.

ADVARSEL: Hvis terapienheden af en eller anden årsag slukker, skal du 
kontakte lægen eller sygeplejersken med det samme. Hvis terapienheden 
ikke er tændt, skal forbindingen udskiftes senest efter to timer.

Man kan snuble i strømkablet. Sørg for, at kablerne holdes væk fra områder, 
hvor der færdes folk.

Tag strømkablet ud af stikkontakten for at frakoble enheden fra 
hovedstrømforsyningen. Sørg for, at der er adgang til stikket og  
en stikkontakt i væggen.

Sådan oplades batteriet:

1. Sæt strømkablet i strømforsyningen.

2. Sæt strømkablet i en stikkontakt.

3. Sæt opladningskablet ind i terapienheden som vist.

4. Kablet skal blive siddende så meget af tiden som muligt med henblik på at øge 
batteriets levetid.

Stikkontakt-ikonet vises på den trykfølsomme skærm,  
når enheden er sluttet til strømmen.

Det bør tage ca. seks timer at oplade batteriet helt.

Lysdiode for 
batteriniveau

Lampe for 
batteriopladning

Tilslutning til 
opladerkabel

Strømkabel

Mærkater til strømkabel

Stik til 
strømforsyningen

Vekselstrøm- 
forsyning

Stik til stikkontakt
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Sådan oplades batteriet:

1. Sæt strømkablet i strømforsyningen.

2. Sæt strømkablet i en stikkontakt.

3. Sæt opladningskablet ind i terapienheden som vist.

4. Kablet skal blive siddende så meget af tiden som muligt med henblik på at øge 
batteriets levetid.

Stikkontakt-ikonet vises på den trykfølsomme skærm,  
når enheden er sluttet til strømmen.

Det bør tage ca. seks timer at oplade batteriet helt.

Lysdiode for 
batteriniveau

Lampe for 
batteriopladning

Tilslutning til 
opladerkabel

Strømkabel

Mærkater til strømkabel

Stik til 
strømforsyningen

Vekselstrøm- 
forsyning

Stik til stikkontakt
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Lampe for batteriopladning

Indikatorlampen for batteriopladning lyser gult, mens enheden oplader. Lampen skifter til 
grønt, når enheden er helt opladet.

Batteriniveau

Batteriniveauet vises nederst til venstre i kontrolpanelet (se side 10 eller side 13). 
Batteriniveauet vises kun, når terapienheden IKKE er forbundet til strømforsyningen.

Fuldt opladet - to grønne lysdioder er tændt.

Middel batteriniveau - én grøn lysdiode er tændt.

Lavt batteriniveau - én gul lysdiode er tændt. Oplad batteriet snarest.

Kritisk lavt batteriniveau - én gul lysdiode blinker. Oplad straks batteriet.
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Beholder

 

Beholderlåsesporet på terapienheden kan have skarpe kanter. Hold ikke 
terapienheden i beholderlåsesporet.

Sæt altid beholderen lige på og tag den lige af terapienheden. Beholderen 
må ikke drejes, når den sættes på eller tages af.

Når terapienheden ikke er i brug, skal den opbevares i transporttasken uden 
beholderen isat.

Kontakt KCI, hvis silikonepakningerne, beholderlåsesporet eller 
gummipropperne på beholderen er beskadigede eller mangler  
på terapienheden.

Skift af beholder

Beholderen skal skiftes: 

• når den er fuld (alarmen lyder, og terapien stopper)

• mindst en gang om ugen for at mindske lugtgener.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du kontakte 
lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv terapi skal 
forbindingen udskiftes senest efter to timer.

Silikone- 
pakninger

Gummi- 
propper på 
beholderen

Beholder-
låsespor

Udløser til 
beholderlås

Beholderslangens 
kobling

Beholderslange

Beholderslange-
klemme
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Skift af beholder (forts.)

1. Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede 
i tre sekunder for at slukke for enheden og stoppe terapien.

2. Skyd begge slangeklemmer mod slangekoblingen.

3. Luk begge slangeklemmer helt for at undgå,  
at indholdet i slangerne spildes (fig. 1).

4. Sådan frakobles forbindingsslangen fra beholderslangen:

• Skub koblingerne sammen 

• Drej koblingerne for at låse dem op (fig. 2a) 

• Træk koblingerne fra hinanden (fig. 2b). 

5. Sådan fjernes beholderen:

• Tryk ned på udløseren til beholderlåsen (fig. 3).

• Træk beholderen væk fra terapienheden med en lige 
bevægelse (fig. 4).

Kontakt din læge eller sygeplejerske for oplysninger 
om bortskaffelse af beholderen. Beholderen må 
ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Det kan 
overtræde lokale love om farligt affald.

Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 4

Fig. 3
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Skift af beholder (forts.)

6. Sådan påsættes en ny beholder:

• Skyd beholderen ind over beholderlåsesporet. 

• Vrid eller drej ikke beholderen, når den sættes i. 

• Tryk beholderen godt fast på terapienheden. Hvis beholderen 
er korrekt isat, kan den ikke fjernes ved at du trækker den 
forsigtigt væk fra terapienheden.

• Der bør høres et klik, når beholderen påsættes korrekt.

7. Tilslut beholderslangen til forbindingsslangen

• Skub koblingerne sammen. 

• Drej koblingerne for at låse dem (fig. 5a og 5b).

8. Åbn begge slangeklemmer (fig. 6).

9. Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede  
i tre sekunder for at tænde for enheden og starte terapien igen. 

10. Kontrollér, at forbindingen falder sammen.

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 6
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Transporttaske

Opbevaringslomme til  
Lynvejledning til V.A.C. 

SIMPLICITY™ Terapisystem og
sikkerhedsinformationsark til 

V.A.C.® Terapisystem

Spænder (vist lukkede) (findes på 
nogle af transporttaskerne)

Adgangsflap med 
burrelukning

Bælteløkke 
(findes på nogle af 
transporttaskerne)

Stropper til 
opbevaring 
af slanger

Sæt terapienheden ind i transporttasken 
på en sådan måde, at kontrolpanelets 
skærm kan ses gennem ruden.

Hold terapienheden i opretstående position.

Hav altid terapienheden i transporttasken, når den er i brug.

Kontrolpanelet skal vende opad, hvis terapienheden 
lægges på en plan flade såsom et bord. 



19

PA
TIEN

T

Transporttaske

Opbevaringslomme til  
Lynvejledning til V.A.C. 

SIMPLICITY™ Terapisystem og
sikkerhedsinformationsark til 

V.A.C.® Terapisystem

Spænder (vist lukkede) (findes på 
nogle af transporttaskerne)

Adgangsflap med 
burrelukning

Bælteløkke 
(findes på nogle af 
transporttaskerne)

Stropper til 
opbevaring 
af slanger

Sæt terapienheden ind i transporttasken 
på en sådan måde, at kontrolpanelets 
skærm kan ses gennem ruden.

Hold terapienheden i opretstående position.

Hav altid terapienheden i transporttasken, når den er i brug.

Kontrolpanelet skal vende opad, hvis terapienheden 
lægges på en plan flade såsom et bord. 

Brug af transporttasken

Brug den justerbare strop til at bære transporttasken over hen over brystet. Du kan også 
fastgøre transporttasken til dit bælte.

Kontrollér, at taskens spænder sidder godt sammen (hvis de anvendes).

Undlad at vikle transporttaskens strop, strømkablet eller 
forbindingsslangen rundt om halsen.

Sørg for, at overskydende ledning og/eller slanger ikke ligger,  
så man kan falde over dem.
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Frakobling af terapienheden

Terapienheden kan frakobles fra forbindingsslangen i kortere perioder, 
f.eks. i forbindelse med et bad.

Tag ikke terapienheden med i brusebad eller karbad. Se Ofte stillede 
spørgsmål på side 30 for at få yderligere oplysninger.

ADVARSEL: Hvis terapienheden skal slukkes i mere end to timer, skal du 
kontakte lægen eller sygeplejersken med det samme. Hvis terapienheden 
ikke er tændt, skal forbindingen udskiftes.

1. Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede  
i tre sekunder for at slukke for enheden og stoppe terapien. 

2. Træk stikket ud, hvis det er sat i stikkontakten.

3. Skyd begge slangeklemmer mod slangekoblingen.

4. Luk begge slangeklemmer helt for at undgå, at indholdet i 
slangerne spildes (fig. 1).

5. Sådan frakobles forbindingsslangen fra beholderslangen:

• Skub koblingerne sammen.

• Drej koblingerne for at låse dem op (fig. 2a).

•  Træk koblingerne fra hinanden (fig. 2b).

6. Dæk slangeenderne med gaze for at opsamle eventuel væske  
fra slangerne.

Sådan tændes eller slukkes terapienheden

Power og Terapi tænd/sluk-knappen sidder øverst i midten af kontrolpanelet (se side 10 
for illustration).

1. Før terapien indledes, skal du kontrollere, at forbindingen sidder korrekt, at 
beholderen er tilsluttet og at alle klemmer er åbne.

2. Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede  
i tre sekunder for at tænde eller slukke for enheden og starte eller 
stoppe terapien. 

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du kontakte 
lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv terapi skal forbindingen 
udskiftes senest efter to timer.

Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b
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Advarsler og alarmer

Når terapienheden registrerer visse forhold, aktiveres der en advarsel eller alarm.

Advarsel med lav prioritet

• Kræver patientens eller plejepersonalets opmærksomhed.

• Angives med en enkelt alarmtone og en lysdiode, der lyser gult konstant.

Alarm med medium prioritet

• Kræver omgående opmærksomhed for at sikre, at den ordinerede terapi tilføres.

• Angives med en gentagen alarmtone og en lysdiode, der blinker gult.

Se de følgende sider for at få oplysninger om, hvordan de enkelte advarsels- og 
alarmtilstande afhjælpes. 

Slå lyd fra

Tryk på knappen Slå lyd fra, og slip igen for at slukke for lyden. Du skal ikke trykke og holde 
knappen inde. Lysdioden lyser gult konstant.

• Alarmtonen lyder igen efter 60 minutter, hvis alarmen ikke er blevet afhjulpet.

• Alarmtonen lyder igen efter to minutter, hvis alarmen ikke er blevet afhjulpet.

Hvis en alarmtilstand ikke kan afhjælpes, skal du kontakte lægen  
eller sygeplejersken med det samme.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du kontakte 
lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv terapi skal forbindingen 
udskiftes senest efter to timer.

Advarsel for lavt batteriniveau (lav prioritet)

Denne advarsel vises, ca. to timer før batteriet løber tør for strøm. Den 
angives med en enkelt alarmtone og en lysdiode, der lyser gult konstant. 

Terapien fortsætter under denne advarsel.

Genoplad batteriet for at afhjælpe årsagen til denne advarsel.

Tilslut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af strømforsyningen. Indikatorlampen 
for batteriopladning lyser gult, mens batteriet oplader. Se kapitlet Vejledning i opladning af 
batteriet (side 12) for yderligere oplysninger.
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Alarm for kritisk batteriniveau (middel prioritet)

Denne alarm vises, ca. en time før batteriet løber tør for strøm. Den angives med en 
gentagen alarmtone og en lysdiode, der blinker gult. 

Tryk på Slå lyd fra, og slip igen for at slukke for lyden i to minutter. Du skal ikke 
trykke og holde knappen inde.

Terapien fortsætter under denne alarm. Hvis enheden ikke tilsluttes 
til en stikkontakt inden for en time, slukker den dog.

Genoplad batteriet for at afhjælpe årsagen til denne alarm.

1. Tilslut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af strømforsyningen. Indikatorlampen 
for batteriopladning lyser gult, mens batteriet oplader. Se kapitlet Vejledning i opladning 
af batteriet (side 12) for yderligere oplysninger.

2. Sørg for, at terapien er tændt. Den grønne lysdiode i Power-knappen tændes. 

3. Hvis dette ikke sker, så tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold  
den inde i tre sekunder. Dette tænder for enheden og genstarter terapien.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du 
kontakte lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv  
terapi skal forbindingen udskiftes senest efter to timer.
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Blokeringsadvarsel (lav prioritet)

Denne advarsel vises i en af tre situationer:

• Terapitrykket er ikke nået. Der leveres stadig terapi, men ved et tryk, som er lavere 
end det optimale.

• Der kan være en blokering. Terapienheden vil fortsat forsøge at levere terapien.

• Beholderen er fuld og skal udskiftes

Denne advarsel angives med en enkelt alarmtone og en lysdiode, der lyser 
gult konstant.

Terapien fortsætter under denne advarsel.

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

1. Sørg for, at begge klemmer på slangen er åbne.

2. Sørg for, at slangerne ikke er knækkede, flade eller blokerede på nogen måde.

3. Hvis blokeringsadvarslen fortsat vises, når trin 1 og 2 er udført, skal terapienheden 
og slangen sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller lavere. 

4. Hvis årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke enheden, kan normal brug genoptages.
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Blokeringsalarm (middel prioritet)

Denne alarm vises i en af tre situationer:

• Terapitrykket er ikke nået. Der leveres stadig terapi, men ved et tryk, som er lavere 
end det optimale.

• Der kan være en blokering. Terapienheden vil fortsat forsøge at levere terapien.

• Beholderen er fuld og skal udskiftes.

Denne alarm angives med en gentagen alarmtone og en lysdiode, der 
blinker gult. 

Tryk på Slå lyd fra, og slip igen for at slukke for lyden i to minutter. Du skal 
ikke trykke og holde knappen inde.

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:

1. Sørg for, at begge klemmer på slangen er åbne.

2. Sørg for, at slangerne ikke er knækkede, flade eller blokerede på nogen måde.

3. Hvis blokeringsalarmen fortsat vises, når trin 1 og 2 er udført, skal terapienheden  
og slangen sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller lavere. 

4. Hvis årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke enheden, kan normal brug genoptages.

5. Kontrollér væskeniveauet i beholderen vha. inddelingsmærkerne.

En fuld beholder indeholder ca. 300 ml.

mærker



25

PA
TIEN

T

Blokeringsalarm (middel prioritet) (forts.)

6. Hvis beholderen ikke er fuld, så sørg for, at terapienheden står oprejst. Sørg for, at 
kontrolpanelet vender opad, hvis terapienheden lægges på en plan flade såsom et bord.

7. Hvis beholderen ikke er fuld, og alarmen fortsætter:

• Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede 
i tre sekunder for at slukke for enheden og stoppe terapien. 

• Vent fem sekunder, og tryk på Power og Terapi tænd/sluk-
knappen, og hold den nede i tre sekunder for at tænde for 
enheden og starte terapien igen. 

8. Skift beholderen, hvis den er fuld (se side 15).

9. Når beholderen er skiftet, så tryk på Power og Terapi tænd/sluk-
knappen, og hold den nede i tre sekunder for at tænde  
for enheden og starte terapien igen.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du kontakte 
lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv terapi skal 
forbindingen udskiftes senest efter to timer.

For at undgå falske alarmer skal terapienheden holdes opretstående.



26

PA
TI

EN
T

Lækageadvarsel (middel prioritet)

Denne alarm vises i en af tre situationer:

• Når beholderen ikke er korrekt sat i. 

• Når terapienheden registrerer en kraftig lækage. 

• Når en lækage til forbindingen ikke er afhjulpet, og terapien afbrydes.

Denne alarm angives med en gentagen alarmtone og en lysdiode, der 
blinker gult.

Tryk på Slå lyd fra, og slip igen for at slukke for lyden i to minutter. Du skal 
ikke trykke og holde knappen inde.

For at afhjælpe årsagen til denne alarm skal du gøre et af følgende:

• Sæt beholderen i igen 

• Find og lap lækagen. 

Hvis årsagen til alarmen ikke afhjælpes inden for fem minutter, afbrydes terapien. 

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du kontakte 
lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv terapi skal 
forbindingen udskiftes senest efter to timer.

Kontrollér beholderen

1. Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 
tre sekunder for at slukke for enheden og stoppe terapien.

2. Tryk på udløseren til beholderlåsen for at tage beholderen ud (se side 16).

3. Efterse beholderen og terapienheden for:

• Smuds mellem beholderen og terapienheden.

• To silikonepakninger (se side 15 for illustration). 

• To beholderrystere (se side 15 for illustration). 

4. Kontakt KCI, hvis pakningerne eller propperne mangler eller er beskadigede.

5. Sæt beholderen i igen. Sørg for, at den sidder helt inde og klikker på plads. Der bør 
høres et klik, når beholderen isættes korrekt.

6. Tryk på Nulstil for at vende tilbage til startskærmbilledet for Patientfunktion.
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7. Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede  
i tre sekunder for at tænde for enheden og starte terapien igen. 

8. Kontrollér, at forbindingen falder sammen.

9. Sæt en ny beholder i, hvis alarmen fortsætter (se side 17).

10. Kontakt KCI eller lægen eller sygeplejersken, hvis alarmen ikke kan afhjælpes.

Kontrollér om der er lækage

Hvis denne alarm ikke skyldes, at beholderen sidder løst eller ikke er justeret lige ind,  
kan det skyldes, at der er en kraftig undertrykslækage.

De fleste lækager forekommer:

• hvor filmen møder huden. 

• hvor SENSAT.R.A.C.™ Pad er påsat filmen. 

• ved slangekoblingerne.

Sådan lappes en lækage:

1. Kontrollér slangekoblingerne mellem forbindingen og beholderen. Sørg for,  
at de er korrekt låst.

2. Tryk let, og flyt hånden og fingrene langsomt rundt langs kanten af filmen og 
SENSAT.R.A.C.™ Pad. Lyt til pumpelyden. Når lækagen er fundet, vil pumpelyden aftage.

3. Se Anlæggelsesvejledningen, som følger med V.A.C.® Forbindinger for yderligere 
oplysninger om brug af overskydende V.A.C.® Film til at forsegle områder med lækage. 
Kontakt din læge eller sygeplejerske for at få hjælp, hvis du har behov for det.

4. For at sikre dig, at der er tændt for terapien, når lækagen er 
afhjulpet, skal du først slukke for enheden. Vent 15 sekunder, og 
tænd så for den igen. Kontrollér, at forbindingen falder sammen.

5. Kontakt KCI, lægen eller sygeplejersken, hvis lækagealarmen fortsætter eller du  
ikke kan finde lækagen.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du 
kontakte lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv  
terapi skal forbindingen udskiftes senest efter to timer.
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Systemalarm (middel prioritet)

 Denne alarm opstår, når terapienheden registrerer en intern fejl. Den angives med  
en gentagen alarmtone og flere lysdioder, der blinker. 

Tryk på Slå lyd fra, og slip igen for at slukke for lyden i to minutter. Du skal ikke 
trykke og holde knappen inde.

Genstart enheden for at afhjælpe denne alarm.

1. Tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 
tre sekunder for at slukke for enheden og stoppe terapien. 

2. Vent 15 sekunder, og tryk på Power og Terapi tænd/sluk-knappen, og hold den 
nede i tre sekunder for at tænde for enheden og starte terapien igen. 

3. Kontrollér, at forbindingen falder sammen. 

4. Kontakt KCI, lægen eller sygeplejersken, hvis alarmen fortsætter efter genstart 
af enheden.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du 
kontakte lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv  
terapi skal forbindingen udskiftes senest efter to timer.
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Vedligeholdelse og rengøring

Nedenfor ses KCI's anbefalede rengøringsprocedurer for V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienhed.

Bortskaffelse

Forbindingen og alle andre engangsartikler (slanger, koblinger, klemmer og brugte 
beholdere) skal bortskaffes af lægen eller sygeplejersken. De må ikke bortskaffes med 
husholdningsaffald. Det kan overtræde lokale love om farligt affald. 

Rengøring af terapienheden

1. Frakobl behandlingsenheden.

2. Terapienheden og transporttasken rengøres med en klud fugtet med en mild 
opløsning af vand og sæbe. Brug ikke blegemiddel. 
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Ofte stillede spørgsmål

Sp: Hvor meget vejer terapienheden? 
Sv: Terapienheden vejer ca. 1,04 kg (2,3 lbs) med en tom beholder isat. 

Sp: Hvor lang tid tager det at oplade batteriet?
Sv: Det tager ca. seks timer at oplade batteriet helt. 

Sp: Hvor lang tid holder et fuldt opladet batteri?
Sv: Batteriopladningen holder op til otte timer. 

Sp: Terapienheden kan nogle gange larme. Hvordan kan det være,  
og hvad kan jeg gøre ved det?

Sv: Selvom terapienheden kan være meget stille, kan den også larme for at sørge 
for nøjagtig påføring af undertryk til såret. Larmen kan synes højere om natten, 
når det omgivende støjniveau er meget lavere. Når der er en lækage, kan larmen 
fra terapienheden øges, og terapienheden vil udsende en alarm. Når lækagen er 
afhjulpet, larmer terapienheden ikke længere og bliver mere stille. Terapienheden 
kan også give en bøvselyd fra tid til anden. 

Placering af terapienheden under sårets niveau kan give systemet mulighed for at 
arbejde mere effektivt og stille. Det er normalt at høre tænd/sluk-lyde fra terapienheden. 

Sp: Hvad sker der, hvis terapienheden udsender en alarm?
Sv: Terapienheden er bygget med din sikkerhed for øje. Terapienheden udsender alarmer, 

som du kan se og høre, der vil henlede din opmærksomhed på et potentielt 
problem. De fleste gange kan alarmen nemt afhjælpes (se side 21-27). Gennemgå disse 
oplysninger med din læge eller sygeplejerske, så du er fortrolig med alarmsystemet.

Sp: Hvordan ved jeg, om terapienheden fungerer korrekt?
Sv: Lysdioderne ved siden af Power og Terapi tænd/sluk-knappen vil være 

grønne. En anden måde at finde ud af, om undertryk er aktivt, er at se, om 
svampeforbindingen er sunket sammen. Nogle gange kan der ses væske, der 
bevæger sig i slangen.

Sp: Gør det noget, hvis jeg ikke hører et klik, når jeg sætter beholderen 
i terapienheden?

Sv: Der bør høres et klik, når beholderen isættes. Hvis du ikke hører et klik, skal du 
trække beholder forsigtigt væk fra terapienheden. Den kan ikke trækkes af, hvis 
den er korrekt isat.



31

PA
TIEN

T

Sp: Hvad skal jeg sørge for at gøre, før jeg tager et bad?
Sv: Tag ikke terapienheden med i brusebad eller karbad. Se kapitlet Frakobling af 

terapienheden i denne brugervejledning (side 20) for yderligere oplysninger. 
Den transparente film er vandtæt, så du kan vaske dig eller tage brusebad uden at fjerne 
forbindingen. Pas på ikke at rulle kanterne på filmen op, mens du bader.

Sp: Hvornår skal jeg bestille flere forbindinger og beholdere? 
Sv: Du skal bestille flere varer, når du kun har én æske forbindinger ELLER fem beholdere 

tilbage. Kontakt KCI for at bestille senest tre til fem hverdage, før du skal bruge 
varerne. 

Sp: Kan jeg rejse med V.A.C. SIMPLICITY™ Terapisystemet?
Sv: Tal med din læge eller sygeplejerske, før du skal ud at rejse; de kan afgøre, om det er 

sikkert for dig. Tag ikke ud at rejse, medmindre du har:

• Lægens godkendelse. 

• En fuldstændig forståelse af alle risici i forbindelse med din sygdom. 

• En fuldstændig forståelse af alle risici i forbindelse med V.A.C.® Terapi. 

Blødning under rejse kan have alvorlige og potentielt livsfarlige konsekvenser.

Når du har fået lægens godkendelse, skal du sikre, at du tager følgende med på rejsen:

• Din recept på V.A.C.® Terapi, som indeholder oplysninger om terapiindstillinger 
og forbindingsmateriale.

• Nok forsyninger (som f.eks. svampeforbindinger, film, slanger og beholdere) til 
skift af forbinding og beholder med de anbefalede intervaller eller efter behov. 

• Forbindingen skal skiftes mindst tre gange om ugen.

• Beholderen skal skiftes, når den er fuld, eller mindst en gang om ugen.

• En alternativ forbinding, som lægen eller sygeplejersken har anbefalet. Denne 
forbinding skal bruges, hvis V.A.C.® Terapi skal afbrydes.

• En fuldt opladet terapienhed og et strømkabel.

• Brugervejledning og lynvejledning til V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienhed.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du 
kontakte lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv terapi 
skal forbindingen udskiftes senest efter to timer.
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Sp: Kan V.A.C. SIMPLICITY™ Terapisystemet bruges under diagnostiske 
procedurer? 

Sv: Skemaet nedenfor kan bruges til at bestemme, om terapien kan fortsættes under 
specifikke procedurer.

Hvis du skal have:

• En MR-scanning, skal din læge eller sygeplejersken fjerne terapienheden først. 
Forbindingen kan blive på såret.

• Trykkammerbehandling, skal din læge eller sygeplejersken fjerne terapienheden 
og forbindingen først.

Din læge eller sygeplejerske skal gennemgå sikkerhedsinformationsarket for at få vigtige 
oplysninger om disse diagnostiske procedurer. Dette dokument findes i lommen på 
transporttasken til terapienheden.

ADVARSEL: Hvis terapien af en eller anden årsag stopper, skal du kontakte 
lægen eller sygeplejersken med det samme. Uden aktiv terapi skal 
forbindingen udskiftes senest efter to timer.

Hvis det område, der skal scannes, er under svampeforbindingen,  
er der risiko for skyggedannelse. V.A.C.® GRANUFOAM™ Broforbindingen 
indeholder flere syntetiske materialer, som kan udgøre en risiko 
under trykkammerbehandling (HBO). Andre V.A.C.® Forbindinger er 
kompatible med alle billedmodaliteter. Beslutningen om at beholde 
V.A.C.® Forbindingen på eller ej bør foretages af radiologen, radiografen 
og/eller den læge, der behandler såret.

Diagnostiske
procedurer

Terapienhed
kompatibel

Terapienhed
IKKE 

kompatibel

Kompatibel 
med 

forbindingen

Forbinding 
IKKE 

kompatibel

MRI X X

HBO X X

Røntgen X X

CAT-scan (CT) X X

Kontrastmiddel-
undersøgelser

X X

Fluoroskopi X X

Ultralydsundersøgelse X X
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Kontaktoplysninger til kunden

I nødstilfælde skal du ringe til den lokale alarmcentral (112). Har du spørgsmål 
om din lidelse, behandling eller andet, så kontakt din læge eller sygeplejerske.

I tilfælde af spørgsmål om produktet, tilbehør, vedligeholdelse eller ønske om 
yderligere information om KCI’s produkter og services, bedes du kontakte KCI 
eller en autoriseret repræsentant for KCI eller:

I USA ringe på 1-800-275-4524 eller gå ind på www.acelity.com.

Uden for USA gå ind på www.kci-medical.com.





Kun til klinikerbrug
Patienter henvises til det forrige afsnit 
i brugervejledningen

V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPISYSTEMET 
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ADVARSEL: Der følger vigtig sikkerhedsinformation med dette udstyr 

Indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og 
anden sikkerhedsinformation findes på V.A.C.® Terapisystemets 
sikkerhedsinformationsark. Dette informationsark følger med terapienheden 
og findes også i æskerne til V.A.C.® Forbindinger. Læs V.A.C.® Terapisystemets 
brugervejledning og sikkerhedsinformationsark inden brug af V.A.C.® Terapi. 
Hvis du har spørgsmål, eller hvis informationsarket mangler, skal du straks 
kontakte den lokale repræsentant for KCI.

Yderligere produktinformation kan findes på www.acelity.com (USA) eller 
www.kci-medical.com (uden for USA).

Ligesom med alle andre ordinerede medicinske apparater kan det føre 
til dårlig produktydelse og potentielt alvorlige skader eller dødsfald, hvis 
produktvejledningen ikke følges, og behandlingerne udføres uden grundig 
vejledning og/eller overvågning fra uddannet klinisk plejepersonale. Kontakt 
sundhedspersonalet, hvis du har medicinske spørgsmål. I nødstilfælde skal 
du straks kontakte alarmcentralen eller skadestuen.

FORSIGTIG: I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun 
sælges/udlejes af eller på ordination af en læge.
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Advarsler: Vigtig information til brugerne

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er medicinsk udstyr, ikke legetøj. Opbevar udstyret 
utilgængeligt for børn, kæledyr og skadedyr, da de kan beskadige forbindingen og 
terapienheden, og påvirke ydeevnen. 

Opbevar udstyret fri for snavs og støv, da det også kan beskadige forbindingen og 
terapienheden, og påvirke ydeevnen.

For at sikre, at produkter fra KCI fungerer korrekt, anbefaler KCI, at de følgende betingelser 
overholdes. Manglende overholdelse af disse betingelser vil ugyldiggøre alle gældende garantier.

• Dette produkt må kun benyttes i overensstemmelse med denne vejledning og de 
relevante produktoplysninger.

• Montering, betjening, udbygning, genjustering, modifikation, teknisk vedligeholdelse 
eller reparation skal udføres af kvalificeret personale, der er godkendt af KCI. På 
anmodning vil KCI udlevere relevante kredsløbsdiagrammer, lister over komponenter 
osv., der skal bruges til reparation, til dette godkendte personale. Kontakt KCI for 
yderligere oplysninger.

• Sørg for, at de elektriske installationer i lokalet overholder gældende nationale 
standarder for elektriske forbindelser.

• Betjen ikke dette produkt, hvis det har et beskadiget strømkabel, en beskadiget 
strømforsyning eller et beskadiget stik. Kontakt KCI, hvis disse komponenter er  
slidte eller beskadigede.

• Pas på ikke at tabe eller isætte genstande i nogen af dette produkts åbninger 
eller slanger.

• Terapienheden eller forbindingen må ikke modificeres. Dette produkt eller dets 
komponenter må ikke tilsluttes til udstyr, der ikke er godkendt af KCI. 

• Brug kun V.A.C.® Forbindinger sammen med dette produkt.

• Hold dette produkt væk fra opvarmede overflader.

• Undgå at spilde væsker på nogen del af dette produkt.

Resterende væske på de elektroniske betjeningsanordninger kan 
forårsage korrosion, der kan medføre, at de elektroniske komponenter 
ikke længere fungerer. Komponentfejl kan forårsage fejlfunktion, hvilket 
kan medføre potentielle risici for patient og personale. Hvis der spildes 
væske, skal enheden straks frakobles fra strømforsyningen og rengøres 
med en absorberende klud. Sørg for, at der ikke er fugt i eller i nærheden 
af strømtilslutningen og strømforsyningens komponenter, før strømmen 
tilsluttes igen. Kontakt KCI, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
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• Brug ikke dette produkt under bad/brusebad eller i situationer, hvor det kan vælte 
eller trækkes ned i et badekar, en brusekabine, en vask eller et toilet. Ræk ikke ud efter 
et produkt, der er faldet i vandet. Tag straks ledningen ud af stikket, hvis enheden er 
tilsluttet til en elektrisk strømkilde. Frakobl enheden fra forbindingen og kontakt KCI. 

• Ræk ikke ud efter et produkt, der er faldet i vandet. Tag straks ledningen ud af stikket, 
hvis enheden er tilsluttet til en elektrisk strømkilde. Frakobl enheden fra forbindingen 
og kontakt KCI. 

• Mobiltelefoner og lignende produkter kan påvirke terapienheden. Flyt terapienheden 
væk fra sådanne apparater, hvis der er mistanke om interferens.

• Små dele - Risiko for kvælning.

• Allergisk reaktion - V.A.C.® Forbindingen kan udløse en allergisk reaktion, hvis 
patienten er overfølsom over for akrylklæbestof eller sølv. De følgende symptomer 
kan indikere en allergisk reaktion:

 - bemærker rødmen

 - bemærker hævelser

 - får udslæt

 - får nældefeber

 - får kløe.

• Hvis patienten er stakåndet, kan den allergiske reaktion være mere alvorlig. Kontakt 
den lokale alarmcentral med det samme, og sluk for terapienheden.

Bemærk

Dette produkt er blevet konfigureret af producenten, så det overholder de specifikke 
spændingskrav. 

Se produktinformationsmærkaten for oplysninger om den specifikke spænding.
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Indledning

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapisystemet leverer Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) og 
Therapeutic Regulated Acute Care® (SENSAT.R.A.C.™) til brug med en lang række kroniske og 
akutte sårtyper. Denne sårhelingsterapi kan nemt integreres med sundhedsinstitutionens 
sårhelingspraksis, med bedre patientpleje og lavere omkostninger til følge. Med denne 
sårhelingsterapi får du mikroprocessorstyrede terapienheder og 24-timers kundeservice 
og support. 

Patientdelen af denne brugervejledning indeholder grundlæggende driftsanvisninger til 
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapisystem til patient, ikke-professionelle plejere eller professionelt 
sundhedspersonale. Der henvises til patientdelen for oplysninger om aktivering af enheden, 
opladning af batteriet og afhjælpning af årsagerne til advarsler og alarmer. Patientdelen 
indeholder endvidere ofte stillede spørgsmål inklusive fejlfindingsoplysninger.

I denne klinikerdel finder du yderligere oplysninger specifikt rettet imod sundhedspersonale, 
og den inkluderer yderligere oplysninger om advarsler, infektionskontrol, specifikationer, 
forholdsregler med hensyn til EMC og kundekontaktcenter.

V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) Terapi er et integreret sårhåndteringssystem, der anvender 
kontrolleret undertryk (vakuum) til at skabe et miljø, der fremmer sårheling ved at:

• forberede sårbunden til lukning

• reducere ødem

• fremme granulationsvævsdannelse og perfusion

• fjerne ekssudat og infektiøst materiale.

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er designet til at levere en enkelt trykindstilling 
og behandlingsmåde – kontinuerlig -125 mmHg – en metode, der ofte ordineres 
af sundhedspersonale til mange typer sår. Skulle individuelle patientforhold eller 
situationer efter den ordinerende læges vurdering kræve en anden trykindstilling eller 
behandlingsmåde, så kontakt din leverandør for at tale om, hvilke andre muligheder, der 
kunne være egnede.
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Vedligeholdelse og rengøring

Nedenfor ses KCI's anbefalede rengørings- og infektionskontrolprocedurer for V.A.C. 
SIMPLICITY™ Terapienheden.

Standardforholdsregler

Følg altid standardforholdsreglerne.

Standardforholdsreglerne er udviklet for at reducere risikoen for overførsel af mikroorganismer 
fra både kendte og ukendte infektionskilder. Disse forholdsregler kan bruges til alle patienter 
uanset diagnose eller formodet infektionsstatus og skal bruges, når der forventes kontakt med 
blod og andre legemsvæsker. Det gælder også sekreter og ekskreter (bortset fra sved), uanset 
om der er synligt blod eller ej, ikke-intakt hud (dvs. åbne sår) og slimhinder.

Bortskaffelse af affald

Alle engangsartikler (alle slanger, koblinger, klemmer, brugte beholdere, brugte 
forbindinger osv.) skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser om bortskaffelse 
af medicinsk affald.
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Rengøring af V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienhed

Rengøring og desinficering af V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden omfatter aftørring af 
alle komponenter med hård overflade. Følg institutionens procedurer for rengøring og 
desinfektion af andet varigt elektromedicinsk udstyr med hård overflade. V.A.C. SIMPLICITY™ 
Terapienheden skal rengøres og desinficeres:

• Hvis den bliver snavset under patientbrug.

• Mindst én gang om ugen.

  Sørg for, at V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er slukket helt og frakoblet 
strøm, når du bruger nogen form for rengøringsvæsker.

KCI anbefaler følgende vedrørende rengøring og desinfektion af KCI's V.A.C.® Terapiudstyr:

• Bær personlige værnemidler, såsom handsker, som er egnede til medicinske formål, 
for at mindske risikoen for infektion og kontakt med blod og andre legemsvæsker.

• Fjern alt organisk materiale (synligt snavs eller legemsvæsker) fra terapienheden 
inden desinfektion.

• Brug rengøringsmidler og desinficerende midler af hospitalskvalitet, som indeholder 
kvaternære ammoniumforbindelser eller lignende desinficerende produkter.

• Nedsænk ikke terapienheden i væsker, og mæt den ikke med væsker, så elektronikken 
i enheden ikke beskadiges.

• Brug ikke alkoholbaserede opløsninger langs kontrolpanelets kanter, da alkoholbaserede 
opløsninger let kan trænge ind i små åbninger og medføre, at udstyret ikke fungerer korrekt.
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Symbolforklaring

Advarsel eller 
forsigtighedsangivelse på grund af 
mulig risiko for skade på systemet, 
patienten eller personalet

Serienummer

Vigtig betjeningsinformation

Dette produkt er beregnet 
til separat indsamling på et 
egnet indsamlingssted. Det må 
ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald.

Se brugervejledningen
Beskyttelsesgrad mod 
indtrængning af faste 
fremmedlegemer og væsker

Snublefare Klasse II

Må ikke tages med i karbad  
eller brusebad

Type BF anvendt del

Tænd/sluk Opbevares tørt

Producent Katalognummer

Temperaturbegrænsninger

FORSIGTIG: I henhold til 
amerikansk lovgivning må dette 
udstyr kun sælges/udlejes til eller 
på ordination af en læge.

Godkendt repræsentant i EU Fugtighedsbegrænsninger
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Specifikationer

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Mål: ..........................................................................................................................................................19,3 x 15,2 x 6,4 cm 
(7,6” B x 6” H x 2,5” D)

Vægt (med tom beholder isat): .................................................................................................ca. 1,04 kg (ca. 2,3 lb)
Tryk: ................................................................................................................................................... -125 mmHg (16,6 kPa)
Mulig terapiform: ............................................................................................................................................ Kontinuerlig 
Beholdervolumen: ...............................................................................................................................................ca. 300 ml

Elektriske dele:
Batteriets levetid: .................................................................................ca. otte timer, afhængigt af indstillingerne
Batteriets opladningstid: .................................................................................... ca. 6 timer fra helt afladet tilstand
Indgang til ekstern strømforsyning: .............................................................................................100-240 VAC, 0,8 A 

50-60 Hz
Udgang fra ekstern strømforsyning: .............................................................................................................12 V, 3,3 A
Patient- og kabinetlækstrøm: ........................................................................................................<100 mikroampere

Miljøforhold:
Opbevaringsforhold

Temperaturområde: .................................................................................................-25 °C (-13 °F) til 70 °C (158 °F)
Område for relativ luftfugtighed: .........................................................................  0-93%, ikke-kondenserende

Driftsforhold
Temperaturområde: ...................................................................................................... 5 °C (41 °F) til 40 °C (104 °F) 
Område for relativ luftfugtighed: .......................................................................15-93 %, ikke-kondenserende

Højdeområde: ................................................................................................................. 0 til 4.267 m (0 til 14.000 fod) 
Optimal ydeevne: ..............................................................................................................0 til 2.438 m (0 til 8.000 fod)
Atmosfærisk tryk ............................................................................................................................ 1.060 hpa til 700 hpa

Forventet brugstid: ...........................................................................................................................................................3 år

IEC-klassifikation
Medicinsk udstyr,  
Som ikke er egnet til brug i nærheden af en brændbar anæstesiblanding med luft, ilt eller dinitrogenoxid.  
Type BF, anvendt del,  
klasse II  
IP22 = Beskyttelse mod faste genstande på mere end 12,5 mm og mod faldende vanddråber i korte 
perioder ad gangen.
Forbindingsmaterialet i V.A.C.® Terapisystemet anses for at være Anvendte dele i henhold til 
IEC 60601-1 tredje udgave.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Nedenfor følger retningslinjer og producentens erklæring om EMC for V.A.C. 
SIMPLICITY™ Terapienhed.

• V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden kræver særlige forholdsregler med hensyn til EMC 
og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med oplysningerne om EMC på 
de følgende sider.

Dette udstyr er kun ment til brug for sundhedspersonale. Som alt 
andet medicinsk udstyr kan dette udstyr forårsage radiointerferens 
eller det kan forstyrre brug af udstyr i nærheden. Det kan være 
nødvendigt at vende eller flytte V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden 
eller afskærme placeringen.

• Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr, RFID-læsere, elektronisk udstyr til 
produktovervågning (tyverisikring) og metaldetektorer kan påvirke V.A.C. SIMPLICITY™ 
Terapienhedens ydeevne. Overhold retningslinjerne og anbefalingerne i tabel 2 og 4.

• Andet medicinsk udstyr eller systemer kan producere elektromagnetisk emission og 
kan derfor påvirke V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienhedens funktion. Vær forsigtig, når 
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden bruges ved siden af eller stablet med andet udstyr. 
Hvis det er nødvendigt at placere V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden ved siden af eller 
stablet med andet udstyr, skal terapienheden observeres for at sikre, at den fungerer 
korrekt i den konfiguration, den vil blive brugt.

• Elektriske kabler, eksterne strømforsyninger og tilbehør, der anføres eller nævnes i 
denne brugervejledning, er blevet påvist at overholde testkravene i nedenstående 
tabeller. Sørg for kun at bruge kabler, strømforsyninger og tilbehør, der anbefales 
af producenten, sammen med V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden. Hvis en 
tredjepartsleverandør tilbyder kabler, eksterne strømforsyninger og elektrisk tilbehør 
til brug med V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden, og de ikke er anført eller nævnt i 
denne brugervejledning, er det den pågældende tredjeparts ansvar at fastslå, at 
udstyret overholder standarder og test i nedenstående tabeller.

• Brug af elektriske kabler og tilbehør ud over dem, der er anført i denne 
brugervejledning eller heri nævnte dokumenter, kan medføre øget elektromagnetisk 
emission fra V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden eller nedsat elektromagnetisk 
immunitet for V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden. 
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Tabel 1
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk emission

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller 
slutbrugeren af V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.

Emissionstest Overensstemmelse Vejledning i forbindelse med elektromagnetiske miljøer

RF-emission - CISPR 11
(udstrålet og ledningsbåren)

Gruppe 1 V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden anvender udelukkende 
RF-energi til interne funktioner. Derfor er dens RF-emissioner 
meget lave og forårsager sandsynligvis ikke nogen 
interferens med elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emission - CISPR 11
(udstrålet og ledningsbåren)

Klasse B V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er egnet til brug alle 
steder, herunder beboelsesejendomme og steder, der er 
direkte tilsluttet til det offentlige lavspændingsforsyningsnet, 
som strømforsyner beboelsesejendomme.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsudsving/flickeremissioner
IEC 61000-3-3

Ikke relevant

Tabel 2
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller 
slutbrugeren skal sørge for, at terapienheden bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601 testniveau Overensstemmelsesniveau Tilsigtet elektromagnetisk 
miljø

Elektromagnetisk 
udladning (ESD) 

IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt

±8 kV luft

±8 kV kontakt

±15 kV luft

Gulve skal være af træ, beton eller 
keramiske fliser. Hvis gulvene er 
belagt med syntetisk materiale, 
skal den relative luftfugtighed 
mindst være 30 %.

Hurtige elektriske 
transienter/burst 

IEC 61000-4-4

±2 kV for 
strømforsyningsledninger

±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

±2 kV for 
strømforsyningsledninger 
100 kHz gentagelses-
frekvens

±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger 
100 kHz gentagelses-
frekvens

Kvaliteten af netstrømmen skal 
svare til kvaliteten i et typisk 
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Overspænding

IEC 61000-4-5

±1 kV differential mode 
(leder-leder)
±2 kV common mode  
(leder-jord)

±1 kV differential mode  
(leder-leder)
±2 kV common mode  
(leder-jord)

Kvaliteten af netstrømmen skal 
svare til kvaliteten i et typisk 
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsfald, 
korte afbrydelser og 
spændingsudsving i 
strømforsyningsledninger 

IEC 61000-4-11

<5 % Ut (>95 % fald i Ut)  
i 0,5 periode

40 % Ut (60 % fald i Ut)  
i 5 perioder

70 % Ut (30 % fald i Ut)  
i 25 perioder

<5 % Ut (>95 % fald i Ut)  
i 5 sekunder

Fald: 0 % Ut i 1 cyklus
70 % Ut i 25 cyklusser
ved 50 Hz eller 30 cyklusser
ved 60 Hz

Enkeltfase: ved 0 °

Afbrydelser: 0 % Ut
for 250 cyklusser ved 50 Hz
eller 300 cyklusser ved 60 Hz

Produktet har intern 
batteribackup.

Hvis brugeren af V.A.C. 
SIMPLICITY™ Terapienheden 
kræver konstant drift under 
strømafbrydelser, anbefales 
det, at terapienheden 
strømforsynes af en 
nødstrømsforsyning eller et 
batteri.

Netfrekvensmagnetfelt 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Netfrekvensmagnetfeltet bør 
være på samme niveau som 
ved brug i et typisk erhvervs- 
eller hospitalsmiljø.

BEMÆRK: Ut er spændingen i vekselstrømslysnettet inden anvendelse af testniveauet.
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Tabel 3
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller 
slutbrugeren skal sørge for, at terapienheden bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601 testniveau Overensstemmelsesniveau Tilsigtet elektromagnetisk miljø

  

Ledningsbåren RF 
IEC 61000-4-6

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz
6 Vrms i ISM og
amatørradiobånd
mellem 150 kHz og
80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

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

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr 
bør kun anvendes i den anbefalede 
separationsafstand fra V.A.C. SIMPLICITY™ 
Terapienheden og alle udstyrets dele, 
inklusive kabler, som beregnes efter den 
ligning, der gælder for senderens frekvens.

Anbefalet sikkerhedsafstand
d = 1,2 √P

d = 0,35 √P 80MHz til 800 MHz

d = 0,7 √P 800MHz til 2,5GHz

hvor P er senderens maksimale nominelle 
udgangseffekt i watt (W) i henhold til 
producenten af senderen, og d er den 
anbefalede separationsafstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere, 
bestemt ved en undersøgelse af stedets 
elektromagnetiske forholda, bør ligge 
under overensstemmelsesniveauet i alle 
frekvensområderb.

Der kan forekomme interferens i 
nærheden af udstyr, der er mærket  
med følgende symbol:

BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.

BEMÆRKNING 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Udbredelse af elektromagnetisk stråling 
påvirkes af absorption og refleksion fra genstande, strukturer og mennesker.

a Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer til radiotelefoner (bærbare/trådløse) og mobile radiosendere, 
amatørradiosendere, AM- og FM-radiosendere og tv-sendestationer, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. 
For at vurdere påvirkningen af det elektromagnetiske miljø fra faste RF-sendere bør man overveje en undersøgelse af 
de elektromagnetiske forhold på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden 
benyttes, overstiger ovenstående gældende grænseværdi for radiobølger, skal det kontrolleres, at terapienheden fungerer 
normalt. Hvis det konstateres, at udstyret ikke fungerer normalt, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger, 
som f.eks. at vende eller flytte V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden.

b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (inkl. perifere enheder som f.eks. antennekabler og eksterne antenner) 
skal bruges ved en sikkerhedsafstand på mindst 30 cm (12 tommer) fra en hvilken som helst del af V.A.C. SIMPLICITY™ 
Terapienheden, herunder kabler, som er angivet af producenten. Ellers kan udstyrets ydelse blive forringet. Mere præcist skal 
den anbefalede sikkerhedsafstand beregnes i forhold til transmitteren som angivet i tabel 4.

BEMÆRK:  Dette udstyr er testet og overholder grænserne for medicinsk udstyr i IEC 60601-1-2: 2014 4. udgave. Disse grænser 
og testniveauer har til formål at give en rimelig sikkerhed hvad angår elektromagnetisk interferens, når enheden bruges i en 
typisk medicinsk anvendelse.
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 Tabel 4
Anbefalet separationsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø med kontrolleret udstrålet RF. Kunden eller 
brugeren af V.A.C. SIMPLICITY™ Terapienheden kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en 
minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og terapienheden som anbefalet nedenfor, 
i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderens maksimale nominelle 
udgangseffekt i watt (W)

Separationsafstand i henhold til senderfrekvensen i meter (m)

150kHz til 80MHz 
d = 1,2√P

80MHz til 800MHz  
d = 0,35√P

800MHz til 2,5GHz  
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

Den anbefalede separationsafstand d i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, 
kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale 
nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til producenten af senderen.

BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Udbredelse af elektromagnetisk stråling 
påvirkes af absorption og refleksion fra overflader, genstande og mennesker.

Medfølgende strømforsyninger
Reservedelsnummer Beskrivelse Producent Maks. længde

413708 Strømkabel, ACTIV.A.C.™ International Desktop -  
Ekstern strømforsyning

ICC 3,05 m

413625 Strømkabel, V.A.C.®, UK-240V Consolidated Wire 2,05 m

413992 Strømkabel, V.A.C.®, CH Consolidated Wire 2,05 m

413628 Strømkabel, V.A.C.®, US Consolidated Wire 2,05 m

413627 Strømkabel, V.A.C.®, AZ / NZ 240V Consolidated Wire 2,05 m

419084 Strømkabel, V.A.C.®, EU-240V Consolidated Wire 2,05 m

414165 Strømkabel, V.A.C.®, Kina Consolidated Wire 2,05 m

414655 Analyse, Strømkabel, ACTIV.A.C.™ Japan Consolidated Wire 1 m

414961 Strømkabel, V.A.C.®, Sydafrika Consolidated Wire 2.09 m

415569 Strømkabel, V.A.C.®, KR-240V Consolidated Wire 2.09 m

415572 Strømkabel, INFOV.A.C.™/ACTIV.A.C.™  
TW jordforbundet

Consolidated Wire 2.06 m

413626 Strømkabel, V.A.C.®, EU-240V Consolidated Wire 2,05 m

 
Brug af andre kabler end dem, der er anført ovenfor, kan medføre øget  
elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet.
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Kontaktoplysninger til kunden

I nødstilfælde skal du ringe til den lokale alarmcentral. Har du spørgsmål om patientens 
lidelse, behandling eller andet, så kontakt den behandlende læge.

I tilfælde af spørgsmål om produktet, tilbehør, vedligeholdelse eller ønske om 
yderligere information om KCI's produkter og services, bedes du kontakte KCI eller en 
autoriseret repræsentant for KCI eller:

I USA ringe på 1-800-275-4524 eller gå ind på www.acelity.com.

Uden for USA gå ind på www.kci-medical.com.
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