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ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ 







ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η KCI ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ KCI ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ KCI ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ 
Ή ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η KCI ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΟ Ή 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή 
Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ.
ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ KCI ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.

Οι περιγραφές ή προδιαγραφές σε έντυπο υλικό της KCI, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας 
δημοσίευσης, έχουν ως στόχο μόνο τη γενική περιγραφή του προϊόντος κατά τον χρόνο 
κατασκευής και δεν αποτελούν ρητές εγγυήσεις εκτός αν ορίζεται στην γραπτή περιορισμένη 
εγγύηση που περιλαμβάνεται στο προϊόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 
μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε με την KCI για ενημερώσεις.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή συνοδεύεται από σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές 
προειδοποιήσεις για την ασφάλειά σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το 
σύστημα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™:

• Μελετήστε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας.

• Μελετήστε τον οδηγό γρήγορης αναφοράς. Αυτός ο οδηγός 
φυλάσσεται στην αντίστοιχη θήκη στην τσάντα μεταφοράς της 
μονάδας θεραπείας.

• Μελετήστε το φύλλο πληροφοριών ασφαλείας μαζί με τον ιατρό ή τον  
νοσηλευτή σας. Αυτό το φύλλο επίσης φυλάσσεται στην αντίστοιχη 
θήκη στην τσάντα μεταφοράς της μονάδας θεραπείας.

Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της μονάδας θεραπείας χωρίς να λάβετε οδηγίες 
από τον ιατρό σας. Ο επίδεσμος θα πρέπει να εφαρμόζεται ή να αφαιρείται 
μόνον κατόπιν συμβουλής του ιατρού σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με το 
σύστημα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™, καλέστε τον ιατρό σας.
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Προειδοποιήσεις: Σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες

Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ είναι ιατρική συσκευή και όχι παιχνίδι. Φυλάσσετε το 
προϊόν μακριά από παιδιά, κατοικίδια και παράσιτα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά 
στον επίδεσμο και στη μονάδα θεραπείας, και να επηρεάσουν την απόδοσή τους. Προστατεύετε 
τη μονάδα θεραπείας από σκόνη και χνούδια, καθώς και αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά 
στον επίδεσμο και στη μονάδα θεραπείας, και να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

• Μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό ή 
το βύσμα είναι φθαρμένα. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης αυτών των εξαρτημάτων, 
επικοινωνήστε με την KCI.

• Απαγορεύεται η πτώση ή η εισαγωγή οποιουδήποτε αντικειμένου στις οπές ή τις 
σωληνώσεις του προϊόντος.

• Μην τροποποιείτε τη μονάδα θεραπείας ή τον επίδεσμο. Μην συνδέετε αυτό το προϊόν 
ή τα εξαρτήματά του σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε.

• Φυλάσσετε τη μονάδα θεραπείας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.

• Μην χύνετε υγρά σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος. Αν χυθεί κάποιο υγρό ενώ 
η μονάδα είναι στην πρίζα, αποσυνδέστε την αμέσως. Σκουπίστε το υγρό από τη μονάδα 
θεραπείας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία στη μονάδα και στο τροφοδοτικό πριν 
τη συνδέσετε. Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, καλέστε την KCI.

• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα θεραπείας στο μπάνιο ή στο ντους. Μην χρησιμοποιείτε 
τη μονάδα θεραπείας σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε 
μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή λεκάνη τουαλέτας.

• Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη μονάδα θεραπείας αν έχει πέσει στο νερό. Αν η 
μονάδα είναι στην πρίζα, αποσυνδέστε την αμέσως. Αποσυνδέστε τη μονάδα από τον 
επίδεσμο και καλέστε την KCI.

• Κινητά τηλέφωνα ή παρόμοια προϊόντα μπορούν να επηρεάσουν τη μονάδα θεραπείας. 
Αν υπάρχει υποψία παρεμβολής, μετακινήστε τη μονάδα θεραπείας μακριά από αυτές 
τις συσκευές.

• Μικρά εξαρτήματα - Κίνδυνος πνιγμού.

• Αλλεργική αντίδραση - Αν έχετε ευαισθησία στα ακρυλικά συγκολλητικά ή στον 
άργυρο, ο επίδεσμος V.A.C.® μπορεί να σας προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν 
εμφανίσετε τα παρακάτω συμπτώματα, ενδέχεται να έχετε αλλεργική αντίδραση. 
Καλέστε αμέσως τον ιατρό σας εάν:

 - παρατηρήσετε ερυθρότητα

 - παρατηρήσετε οίδημα

 - εμφανίσετε εξάνθημα

 - εμφανίσετε κνίδωση

 - εμφανίσετε κνησμό

• Εάν αισθάνεστε δύσπνοια, η αλλεργική αντίδραση ενδέχεται να είναι πιο σοβαρή. Καλέστε 
αμέσως το τοπικό εφημερεύον νοσοκομείο και απενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας.
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Εισαγωγή

Το σύστημα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ είναι μια συνταγογραφούμενη ιατρική συσκευή. 
Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο 
χρήσης, ώστε να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία του προϊόντος. Σε αυτό το 
εγχειρίδιο δίνονται οδηγίες για:

• την έναρξη και τη διακοπή της θεραπείας

• τη διαχείριση των ειδοποιήσεων και των συναγερμών

Η θεραπεία V.A.C.® συνταγογραφείται από ιατρό ή άλλο άτομο με δυνατότητα 
συνταγογράφησης. Όπως ισχύει για οποιαδήποτε συνταγογραφούμενη ιατρική 
συσκευή, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις εντολές του ιατρού και τις οδηγίες 
του προϊόντος. Μην χορηγείτε θεραπεία χωρίς τη σαφή καθοδήγηση ή / και την 
επίβλεψη ενός καταρτισμένου κλινικού φροντιστή.
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Μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™

 

Πίνακας ελέγχου

 

Λυχνία LED 
εναλλασσόμενου 

ρεύματος

Λυχνία LED στάθμης 
μπαταρίας

Λυχνία LED 
αποκλεισμού

Κουμπί ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης τροφοδοσίας 
και θεραπείας με λυχνία LED

Κουμπί παύσης ήχου με 
λυχνία LED

Λυχνία LED  
διαρροής

Δοχείο

Πίνακας ελέγχου

Λυχνία φόρτισης μπαταρίας

Σύνδεση σε ρεύμα

Πρόσβαση μόνο για 
εξουσιοδοτημένες 

από την KCI εργασίες 
συντήρησης
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Κουμπιά ελέγχου

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τροφοδοσίας και θεραπείας

Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να εκκινήσετε τη θεραπεία, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τροφοδοσίας 
και θεραπείας για τρία δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED παραμένει σταθερά 
αναμμένη με πράσινο χρώμα. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να 
διακόψετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης 
/ απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία δευτερόλεπτα. Η 
λυχνία LED απενεργοποιείται.

Παύση ήχου

Για σίγαση του ηχητικού σήματος, πατήστε στιγμιαία το κουμπί παύσης 
ήχου. Μην το κρατάτε πατημένο. Η λυχνία LED παραμένει σταθερά 
αναμμένη με κίτρινο χρώμα.

Αν δεν αντιμετωπίσετε την αιτία της ειδοποίησης, το ηχητικό σήμα 
επαναλαμβάνεται σε 60 λεπτά.

Αν δεν αντιμετωπίσετε την αιτία του συναγερμού, το ηχητικό σήμα 
επαναλαμβάνεται σε δύο λεπτά.

Εικονίδια μπαταρίας / τροφοδοσίας

Όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ είναι σωστά συνδεδεμένη 
σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, η λυχνία LED παραμένει σταθερά 
αναμμένη με πράσινο χρώμα.

Οι λυχνίες LED γίνονται πράσινες ή κίτρινες δηλώνοντας έτσι την κατάσταση 
φόρτισης της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™.

Εικονίδια συναγερμού

Όταν η μονάδα θεραπείας εντοπίζει κάποιον αποκλεισμό, η λυχνία LED 
παραμένει σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους συναγερμούς και την αντιμετώπιση των 
αντίστοιχων αιτιών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ειδοποιήσεις και συναγερμοί 
του παρόντος εγχειριδίου (σ. 21).

Όταν η μονάδα θεραπείας εντοπίζει κάποια διαρροή, η λυχνία LED 
παραμένει σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει. 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους συναγερμούς και την αντιμετώπιση των 
αντίστοιχων αιτιών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ειδοποιήσεις και συναγερμοί του 
παρόντος εγχειριδίου (σ. 21).
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Οδηγίες φόρτισης μπαταρίας

Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αυτή η 
μπαταρία φορτίζεται με το τροφοδοτικό και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με τη 
μονάδα. 

Η μπαταρία δεν είναι προσβάσιμη ή επισκευάσιμη από τον χρήστη. 

Για να μην προκληθούν βλάβες στη μονάδα θεραπείας, χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό και 
το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με τη μονάδα. 

Στατικός ηλεκτρισμός

Όταν η μονάδα δεν βρίσκεται στην τσάντα μεταφοράς και είναι συνδεδεμένη σε επιτοίχια 
πρίζα, μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το 
ποσοστό υγρασίας είναι πολύ χαμηλό.

Μια πιθανή εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού ενδέχεται να προκαλέσει:

• απώλεια της φωτεινότητας της οθόνης

• επαναφορά της μονάδας θεραπείας

• απενεργοποίηση της μονάδας θεραπείας 

Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε και κατόπιν επανενεργοποιήστε τη μονάδα. Αν η 
μονάδα δεν επανενεργοποιείται, καλέστε την KCI.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η μονάδα θεραπείας απενεργοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς 
παροχή ρεύματος στη μονάδα θεραπείας, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε 
τον επίδεσμό σας εντός δύο ωρών.

Στο καλώδιο τροφοδοσίας υπάρχει κίνδυνος να παραπατήσει κάποιος. 
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν εμποδίζουν τη διέλευση.

Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την επιτοίχια πρίζα για να 
αποσυνδέσετε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος. Μην τοποθετείτε 
εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο φις ή στην επιτοίχια πρίζα.
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Για να φορτίσετε την μπαταρία:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε επιτοίχια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη μονάδα θεραπείας όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

4. Για να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο ζωής της μπαταρίας, διατηρείτε τη μονάδα 
συνδεδεμένη όποτε είναι εφικτό.

Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται στην οθόνη αφής 
το εικονίδιο βύσματος.

Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται περίπου έξι ώρες.

Λυχνία LED στάθμης 
μπαταρίας

Λυχνία φόρτισης 
μπαταρίας

Βύσμα καλωδίου 
φόρτισης

Προειδοποιητικές ετικέτες καλωδίου τροφοδοσίας

Τροφοδοτικό 
συνεχούς 

ρεύματος (DC)

Βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος για επιτοίχια υποδοχή

Σύνδεση στο 
μετασχηματιστή 

τροφοδοτικού 
συνεχούς 

ρεύματος (DC)

Καλώδιο 
τροφοδοσίας 

εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC)
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Λυχνία φόρτισης μπαταρίας

Όταν η μονάδα φορτίζεται, η λυχνία φόρτισης μπαταρίας είναι πορτοκαλί. Όταν η μονάδα 
είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία γίνεται πράσινη.

Στάθμη μπαταρίας

Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος του πίνακα ελέγχου (βλ. σ. 
10 ή σ. 13). Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται μόνο όταν η μονάδα θεραπείας ΔΕΝ 
είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Πλήρης φόρτιση - ανάβουν δύο πράσινες λυχνίες LED.

Μεσαία φόρτιση - ανάβει μία πράσινη λυχνία LED.

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας - ανάβει μία κίτρινη λυχνία LED. Πρέπει να 
φορτίσετε την μπαταρία σύντομα.

Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη μπαταρίας - αναβοσβήνει μία κίτρινη λυχνία LED. 
Πρέπει να φορτίσετε αμέσως την μπαταρία.
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Δοχείο

 

Ο οδηγός ασφάλισης του δοχείου στη μονάδα θεραπείας μπορεί να έχει 
αιχμηρές απολήξεις. Μην πιάνετε τη μονάδα θεραπείας από τον οδηγό 
ασφάλισης του δοχείου.

Το δοχείο πρέπει πάντα να τοποθετείται και να αφαιρείται απευθείας από τη 
μονάδα θεραπείας. Μην συστρέφετε το δοχείο κατά την τοποθέτηση ή την 
αφαίρεσή του.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα θεραπείας, φυλάσσετέ την χωρίς το 
δοχείο στην τσάντα μεταφοράς.

Αν οι σφραγίσεις σιλικόνης, ο οδηγός ασφάλισης του δοχείου ή οι 
προφυλακτήρες του δοχείου φέρουν κάποια φθορά ή λείπουν από τη 
μονάδα θεραπείας, επικοινωνήστε με την KCI.

Αλλαγή δοχείου

Το δοχείο πρέπει να αντικαθίσταται: 

• Όταν γεμίζει (ηχεί ο συναγερμός και η θεραπεία διακόπτεται).

• Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ώστε να περιορίζονται οι οσμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα απενεργοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς 
ενεργή θεραπεία, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός 
δύο ωρών.

Σφραγίσεις 
σιλικόνης

Οδηγός 
ασφάλισης 
δοχείου

Αποδέσμευση 
ασφάλισης δοχείου

Σύνδεσμος 
σωλήνωσης δοχείου

Σωλήνωση 
δοχείου

Σφιγκτήρας 
σωλήνωσης δοχείου

Προφυλακτήρες 
δοχείου
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Αλλαγή δοχείου (συν.)

1. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να διακόψετε τη 
θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης 
/ απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία 
δευτερόλεπτα.

2. Σύρετε και τους δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης προς τον σύνδεσμο 
της σωλήνωσης.

3. Κλείστε καλά τους δύο σφιγκτήρες της σωλήνωσης, ώστε να μην 
χυθεί το περιεχόμενο της σωλήνωσης (Εικ. 1).

4. Για να αποσυνδέσετε τη σωλήνωση του επιδέσμου από τη 
σωλήνωση του δοχείου:

• Πιέστε τους συνδέσμους ώστε να συγκλίνουν μεταξύ τους. 

• Περιστρέψτε τους συνδέσμους για να τους απασφαλίσετε (Εικ. 2α). 

• Αποσυνδέστε τους συνδέσμους (Εικ. 2β). 

5.  Για να αφαιρέσετε το δοχείο:

• Πιέστε προς τα κάτω την αποδέσμευση ασφάλισης του δοχείου 
(Εικ. 3).

• Απομακρύνετε το δοχείο απευθείας από τη μονάδα θεραπείας 
(Εικ. 4).

Για την απόρριψη του δοχείου καλέστε τον ιατρό 
ή τον νοσηλευτή σας. Μην απορρίπτετε το δοχείο 
μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αν το κάνετε, μπορεί 
να παραβιάσετε την τοπική νομοθεσία για 
την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων.

Εικ. 1

Εικ. 2α

Εικ. 2β

Εικ. 4

Εικ. 3
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Αλλαγή δοχείου (συν.)

6. Για να τοποθετήσετε ένα νέο δοχείο:

• Σύρετε το δοχείο πάνω από τον οδηγό ασφάλισης του δοχείου. 

• Μην περιστρέφετε ή αναποδογυρίζετε το δοχείο κατά την 
εγκατάστασή του. 

• Πιέστε με δύναμη το δοχείο στη μονάδα θεραπείας. Όταν το 
δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο, δεν μπορεί να αφαιρεθεί με 
ένα απαλό τράβηγμα από τη μονάδα.

• Για να βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά, 
πρέπει να ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

7. Συνδέστε τη σωλήνωση του νέου δοχείου στη σωλήνωση του 
επιδέσμου.

• Πιέστε τους συνδέσμους ώστε να συγκλίνουν μεταξύ τους. 

• Περιστρέψτε τους συνδέσμους για να ασφαλίσουν (Εικ. 5α και 5β).

8. Ανοίξτε τους δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης (Εικ. 6).

9. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να επανεκκινήσετε τη 
θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης 
/ απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία 
δευτερόλεπτα. 

10. Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος συμπτύσσεται. 

 

Εικ. 5α

Εικ. 5β

Εικ. 6
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Τσάντα μεταφοράς

Θηλιά ζώνης (διαθέσιμη 
σε ορισμένες τσάντες)

Λουράκια 
αποθήκευσης 
σωλήνωσης

Τοποθετήστε τη μονάδα θεραπείας στην 
τσάντα μεταφοράς με τέτοιο τρόπο, ώστε 
ο πίνακας ελέγχου να φαίνεται από το 
άνοιγμα.

Διατηρείτε τη μονάδα θεραπείας σε όρθια θέση.

Φυλάσσετε τη μονάδα θεραπείας στην τσάντα μεταφοράς 
όταν τη χρησιμοποιείτε.

Αν η μονάδα θεραπείας βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, 
όπως σε ένα τραπέζι, ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι 
στραμμένος προς τα επάνω. 

Θήκη για τον Οδηγό γρήγορης 
αναφοράς του συστήματος 

θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ 
και για το Φύλλο πληροφοριών 

ασφαλείας για το σύστημα 
θεραπείας V.A.C.®

Συνδετήρες (συνδεδεμένοι)
(διαθέσιμοι σε ορισμένες τσάντες)

Κάλυμμα πρόσβασης με 
ταινία βέλκρο
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Τρόποι χρήσης της τσάντας μεταφοράς

Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιζόμενο ιμάντα για να περάσετε την τσάντα μεταφοράς διαγώνια 
στο στήθος. Μπορείτε επίσης να στερεώσετε την τσάντα μεταφοράς στη ζώνη σας.

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδετήρες της τσάντας έχουν κουμπώσει σωστά 
μεταξύ τους (αν υπάρχουν).

Μην τυλίξετε τον ιμάντα της τσάντας μεταφοράς, το καλώδιο τροφοδοσίας 
ή τη σωλήνωση του επιδέσμου γύρω από τον λαιμό.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να παραπατήσει κάποιος στο καλώδιο 
ή / και τη σωλήνωση που περισσεύει.
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Αποσύνδεση μονάδας θεραπείας
Μπορείτε να αποσυνδέσετε για λίγο τη μονάδα θεραπείας από τη σωλήνωση 
του επιδέσμου όταν χρειάζεται, για παράδειγμα, να κάνετε μπάνιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα θεραπείας στο ντους ή στην μπανιέρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις στη σελίδα 30.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η μονάδα θεραπείας πρόκειται να παραμείνει 
απενεργοποιημένη για περισσότερες από δύο ώρες, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή 
τον νοσηλευτή σας. Χωρίς παροχή ρεύματος στη μονάδα θεραπείας, ο επίδεσμός 
σας θα χρειαστεί αντικατάσταση.

1. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να διακόψετε τη 
θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης 
/ απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία 
δευτερόλεπτα. 

2. Αν η μονάδα είναι στην πρίζα, αποσυνδέστε την.

3. Σύρετε και τους δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης προς τον σύνδεσμο της 
σωλήνωσης.

4. Κλείστε καλά τους δύο σφιγκτήρες της σωλήνωσης, ώστε να μην χυθεί 
το περιεχόμενο της σωλήνωσης (Εικ. 1).

5. Για να αποσυνδέσετε τη σωλήνωση του επιδέσμου από τη σωλήνωση 
του δοχείου:

• Πιέστε τους συνδέσμους ώστε να συγκλίνουν μεταξύ τους.
• Περιστρέψτε τους συνδέσμους για να τους απασφαλίσετε (Εικ. 2α).
• Αποσυνδέστε τους συνδέσμους (Εικ. 2β).

6. Καλύψτε τα άκρα της σωλήνωσης με γάζα, ώστε να συλλέξετε το 
περιεχόμενο που μπορεί να χυθεί από τη σωλήνωση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας θεραπείας
Το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας βρίσκεται 
επάνω κεντρικά στον πίνακα ελέγχου (δείτε τη σχετική απεικόνιση στη σελίδα 10).

1. Πριν εκκινήσετε τη θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος είναι σωστά τοποθετημένος, το 
δοχείο συνδεδεμένο και όλοι οι σφιγκτήρες ανοιχτοί.

2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να 
εκκινήσετε ή να διακόψετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα 
το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τροφοδοσίας και 
θεραπείας για τρία δευτερόλεπτα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα απενεργοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς ενεργή 
θεραπεία, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός δύο ωρών.

Εικ. 1

Εικ. 2α

Εικ. 2β
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Ειδοποιήσεις και συναγερμοί
Η μονάδα θεραπείας ενημερώνει τον χρήστη για συγκεκριμένες καταστάσεις με ειδοποιήσεις 
και συναγερμούς.

Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας

• Απαιτεί την παρέμβαση του ασθενούς ή του φροντιστή.

• Υποδεικνύεται με ένα μεμονωμένο ηχητικό σήμα και με μια κίτρινη λυχνία LED που 
παραμένει σταθερά αναμμένη.

Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας

• Απαιτεί άμεση παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η χορήγηση της συνταγογραφημένης 
θεραπείας.

• Υποδεικνύεται με ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα και με μια κίτρινη λυχνία LED 
που αναβοσβήνει.

Στις ακόλουθες σελίδες θα βρείτε οδηγίες για την αντιμετώπιση της αιτίας των ειδοποιήσεων 
και των συναγερμών. 

Παύση ήχου

Για σίγαση του ηχητικού σήματος, πατήστε στιγμιαία το κουμπί παύσης ήχου. Μην το κρατάτε 
πατημένο. Η λυχνία LED παραμένει σταθερά αναμμένη με κίτρινο χρώμα.

• Αν δεν αντιμετωπίσετε την αιτία της ειδοποίησης, το ηχητικό σήμα επαναλαμβάνεται σε 
60 λεπτά.

• Αν δεν αντιμετωπίσετε την αιτία του συναγερμού, το ηχητικό σήμα επαναλαμβάνεται σε 
δύο λεπτά.

Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση συναγερμού, καλέστε 
αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα απενεργοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς ενεργή 
θεραπεία, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός δύο ωρών.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας (χαμηλή προτεραιότητα)

Αυτή η ειδοποίηση εμφανίζεται περίπου δύο ώρες πριν εξαντληθεί η ισχύς της 
μπαταρίας. Υποδεικνύεται με ένα μεμονωμένο ηχητικό σήμα και με μία κίτρινη 
λυχνία LED που παραμένει σταθερά αναμμένη. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της ειδοποίησης, η θεραπεία συνεχίζεται.

Για να σταματήσετε αυτή την ειδοποίηση, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Η 
λυχνία φόρτισης μπαταρίας είναι αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Οδηγίες φόρτισης μπαταρίας (σ. 12).
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Συναγερμός εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας (μεσαία προτεραιότητα)

Αυτός ο συναγερμός εμφανίζεται περίπου μία ώρα πριν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας. 
Υποδεικνύεται με ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα και με μία κίτρινη λυχνία LED 
που αναβοσβήνει. 

Για σίγαση του ηχητικού σήματος για δύο λεπτά, πατήστε στιγμιαία το 
κουμπί παύσης ήχου. Μην το κρατάτε πατημένο.

Κατά τη διάρκεια αυτού του συναγερμού, η θεραπεία συνεχίζεται. Ωστόσο, 
αν η μονάδα δεν συνδεθεί εντός μίας ώρας, η θεραπεία σταματά.

Για να σταματήσετε αυτόν τον συναγερμό, επαναφορτίστε την μπαταρία.

1. Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα χρησιμοποιώντας το καλώδιο 
τροφοδοσίας. Η λυχνία φόρτισης μπαταρίας είναι αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα 
κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο Οδηγίες φόρτισης μπαταρίας (σ. 12).

2. Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι ενεργοποιημένη. Η πράσινη λυχνία LED στο 
κουμπί λειτουργίας θα είναι αναμμένη. 

3. Διαφορετικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία δευτερόλεπτα. Η μονάδα 
θα ενεργοποιηθεί και η θεραπεία θα εκκινηθεί ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα 
απενεργοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον 
ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς ενεργή θεραπεία, θα χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός δύο ωρών. 
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Ειδοποίηση αποκλεισμού (χαμηλή προτεραιότητα)

Αυτή η ειδοποίηση εμφανίζεται στις εξής τρεις περιπτώσεις:

• Η πίεση θεραπείας δεν έχει επιτευχθεί. Η θεραπεία εφαρμόζεται, αλλά με πίεση 
χαμηλότερη από τη βέλτιστη.

• Μπορεί να υπάρχει αποκλεισμός. Η μονάδα θεραπείας συνεχίζει να επιχειρεί την 
εφαρμογή της θεραπείας.

• Το δοχείο είναι γεμάτο και πρέπει να αντικατασταθεί.

Αυτή η ειδοποίηση υποδεικνύεται με ένα μεμονωμένο ηχητικό σήμα και με 
μία κίτρινη λυχνία LED που παραμένει σταθερά αναμμένη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ειδοποίησης, η θεραπεία συνεχίζεται.

Για να σταματήσετε αυτή την ειδοποίηση:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο σφιγκτήρες στη σωλήνωση είναι ανοιχτοί.

2. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, στρεβλωθεί ή αποφραγεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

3. Αν η ειδοποίηση αποκλεισμού δεν σταματήσει αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 
και 2, χαμηλώστε τη μονάδα θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρίσκονται στο 
ίδιο ή σε μικρότερο ύψος σε σχέση με το σημείο του τραύματος. 

4. Αν η ειδοποίηση σταματήσει αφού χαμηλώσετε τη μονάδα, μπορείτε να συνεχίσετε 
κανονικά τη χρήση.



24

Α
ΣΘ

ΕΝ
Ή

Σ

Συναγερμός αποκλεισμού (μεσαία προτεραιότητα)

Αυτός ο συναγερμός εμφανίζεται στις εξής τρεις περιπτώσεις:

• Η πίεση θεραπείας δεν έχει επιτευχθεί. Η θεραπεία εφαρμόζεται, αλλά με πίεση 
χαμηλότερη από τη βέλτιστη.

• Μπορεί να υπάρχει αποκλεισμός. Η μονάδα θεραπείας συνεχίζει να επιχειρεί την 
εφαρμογή της θεραπείας.

• Το δοχείο είναι γεμάτο και πρέπει να αντικατασταθεί.

Αυτός ο συναγερμός υποδεικνύεται με ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό 
σήμα και με μία κίτρινη λυχνία LED που αναβοσβήνει. 

Για σίγαση του ηχητικού σήματος για δύο λεπτά, πατήστε στιγμιαία το 
κουμπί παύσης ήχου. Μην το κρατάτε πατημένο.

Για να σταματήσετε αυτόν τον συναγερμό:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο σφιγκτήρες στη σωλήνωση είναι ανοιχτοί.

2. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, στρεβλωθεί ή αποφραγεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

3. Αν ο συναγερμός αποκλεισμού δεν σταματήσει αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 
και 2, χαμηλώστε τη μονάδα θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρίσκονται στο 
ίδιο ή σε μικρότερο ύψος σε σχέση με το σημείο του τραύματος. 

4. Αν ο συναγερμός διαγραφεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα, μπορείτε να συνεχίσετε 
κανονικά τη χρήση.

5. Χρησιμοποιήστε τις διαβαθμισμένες ενδείξεις του δοχείου για να 
ελέγξετε τη στάθμη του υγρού.

Ένα πλήρες δοχείο είναι περίπου 300 ml. 
Ενδείξεις
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Συναγερμός αποκλεισμού (μεσαία προτεραιότητα)

6. Αν το δοχείο δεν είναι γεμάτο, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας βρίσκεται σε 
όρθια θέση. Αν η μονάδα θεραπείας βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, όπως σε ένα 
τραπέζι, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι στραμμένος προς τα επάνω.

7. Αν το δοχείο δεν είναι γεμάτο και ο συναγερμός συνεχίζεται:

• Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να διακόψετε τη 
θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης 
/ απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία 
δευτερόλεπτα.

• Περιμένετε για πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 
τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία δευτερόλεπτα, για 
να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να επανεκκινήσετε τη 
θεραπεία. 

8. Αν το δοχείο είναι γεμάτο, αλλάξτε το (βλ. σ. 15). 

9. Αφού αλλάξετε το δοχείο, για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα 
και να επανεκκινήσετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τροφοδοσίας και 
θεραπείας για τρία δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα απενεργοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς 
ενεργή θεραπεία, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός 
δύο ωρών.

Για να αποφύγετε τους ψευδείς συναγερμούς, διατηρείτε τη μονάδα 
θεραπείας σε όρθια θέση.
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Συναγερμός διαρροής (μεσαία προτεραιότητα)

Αυτός ο συναγερμός εμφανίζεται στις εξής τρεις περιπτώσεις:

• Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 

• Η μονάδα θεραπείας έχει εντοπίσει μια σημαντική διαρροή. 

• Η διαρροή στον επίδεσμο δεν έχει σταματήσει και η θεραπεία έχει διακοπεί.

Αυτός ο συναγερμός υποδεικνύεται με ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό 
σήμα και με μία κίτρινη λυχνία LED που αναβοσβήνει.

Για σίγαση του ηχητικού σήματος για δύο λεπτά, πατήστε στιγμιαία το 
κουμπί παύσης ήχου. Μην το κρατάτε πατημένο.

Για να σταματήσετε αυτόν τον συναγερμό, κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Τοποθετήστε ξανά το δοχείο. 

• Εντοπίστε και σταματήστε τη διαρροή. 

Αν η αιτία αυτού του συναγερμού δεν αντιμετωπιστεί εντός πέντε λεπτών, η θεραπεία 
θα διακοπεί. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα απενεργοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς ενεργή 
θεραπεία, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός δύο ωρών.

Έλεγχος δοχείου
1. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να διακόψετε τη 

θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης 
/ απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία 
δευτερόλεπτα.

2. Πιέστε την αποδέσμευση ασφάλισης δοχείου για να αφαιρέσετε το δοχείο (βλ. σ. 16).

3. Ελέγξτε τα παρακάτω στο δοχείο και στη μονάδα θεραπείας:

• Τυχόν υπολείμματα ανάμεσα στο δοχείο και τη μονάδα θεραπείας.

• Δύο σφραγίσεις σιλικόνης (δείτε την εικόνα σελίδα 15 για απεικόνιση).

• Δύο προστατευτικά δοχείου (δείτε την εικόνα σελίδα 15 για απεικόνιση). 

4. Αν μια σφράγιση ή ένας προφυλακτήρας λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με 
την KCI.

5. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι έχει 
ασφαλίσει καλά. Για να βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά, πρέπει 
να ακούσετε έναν ήχο «κλικ».

6. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της 
λειτουργίας ασθενούς.
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7. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να επανεκκινήσετε τη 
θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης 
/ απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία 
δευτερόλεπτα. 

8. Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος συμπτύσσεται.

9. Αν ο συναγερμός συνεχίζεται, τοποθετήστε νέο δοχείο (βλ. σ. 17).

10. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την αιτία του συναγερμού, καλέστε την KCI, τον 
ιατρό ή τον νοσηλευτή σας.

Έλεγχος για διαρροές

Αν ο συναγερμός δεν οφείλεται στη χαλαρή ή τη λανθασμένη εφαρμογή του δοχείου, αιτία 
μπορεί να είναι μια σημαντική διαρροή αρνητικής πίεσης.

Οι περισσότερες διαρροές σημειώνονται:

• στο σημείο όπου το οθόνιο έρχεται σε επαφή με το δέρμα 

• στο σημείο όπου το επίθεμα SENSAT.R.A.C.™ Pad τοποθετείται στο οθόνιο 

• στους συνδέσμους των σωληνώσεων

Για να σταματήσετε τη διαρροή:

1. Ελέγξτε τους συνδέσμους των σωληνώσεων ανάμεσα στον επίδεσμο και το δοχείο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει σωστά.

2. Πιέστε ελαφρά με το χέρι και τα δάχτυλα γύρω από τις άκρες του οθονίου και του 
επιθέματος SENSAT.R.A.C.™. Ακούστε τον ήχο της αντλίας. Όταν εντοπιστεί η διαρροή, ο 
ήχος της αντλίας θα μειωθεί.

3. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση επιπρόσθετου υλικού οθονίου V.A.C.® για 
τη σφράγιση της περιοχής διαρροής, ανατρέξτε στις Οδηγίες εφαρμογής που 
παρέχονται με τους επιδέσμους V.A.C.®. Αν χρειαστείτε βοήθεια, καλέστε τον ιατρό 
ή τον νοσηλευτή σας.

4. Για να βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι ενεργοποιημένη αφού 
σταματήσει η διαρροή, απενεργοποιήστε τη μονάδα. Περιμένετε 
για 15 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. 
Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος συμπτύσσεται.

5. Αν ο συναγερμός διαρροής δεν σταματά ή αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη 
διαρροή, καλέστε την KCI, τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα 
απενεργοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον 
ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς ενεργή θεραπεία, θα χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός δύο ωρών.
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Συναγερμός συστήματος (μεσαία προτεραιότητα)

 Αυτός ο συναγερμός εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας ανιχνεύει κάποιο εσωτερικό 
σφάλμα. Υποδεικνύεται με ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα και με πολλές λυχνίες LED 
που αναβοσβήνουν. 

Για σίγαση του ηχητικού σήματος για δύο λεπτά, πατήστε στιγμιαία το 
κουμπί παύσης ήχου. Μην το κρατάτε πατημένο.

Για να σταματήσετε αυτόν τον συναγερμό, επανεκκινήστε τη μονάδα.

1. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να διακόψετε 
τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας 
για τρία δευτερόλεπτα. 

2. Περιμένετε για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τροφοδοσίας και θεραπείας για τρία 
δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να επανεκκινήσετε τη θεραπεία. 

3. Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος συμπτύσσεται. 

4. Αν αυτός ο συναγερμός δεν σταματήσει αφού επανεκκινήσετε τη μονάδα, καλέστε την 
KCI, τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα 
απενεργοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον 
ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς ενεργή θεραπεία, θα χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός δύο ωρών.
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Φροντίδα και καθαρισμός

Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες καθαρισμού που συνιστά η KCI για τη μονάδα 
θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™.

Απόρριψη

Ο επίδεσμος και όλα τα άλλα αναλώσιμα μέρη (σωληνώσεις, σύνδεσμοι, σφιγκτήρες και 
χρησιμοποιημένα δοχεία) πρέπει να αφαιρούνται από τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Μην 
απορρίπτετε αυτά τα αντικείμενα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αν το κάνετε, μπορεί να 
παραβιάσετε την τοπική νομοθεσία για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. 

Καθαρισμός μονάδας θεραπείας

1. Αποσυνδέστε τη μονάδα θεραπείας από την πρίζα.

2. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τη μονάδα θεραπείας και την τσάντα μεταφοράς με υγρό 
πανί, ήπιο σαπούνι και νερό. Μην χρησιμοποιήσετε χλωρίνη. 
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Συνήθεις ερωτήσεις

Ε: Πόσο ζυγίζει η μονάδα θεραπείας; 
A: Η μονάδα θεραπείας ζυγίζει περίπου 1,04 kg (2,3 λίβρες) με άδειο δοχείο. 

Ε: Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη φόρτιση της μπαταρίας;
A: Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται περίπου έξι ώρες. 

Ε: Πόσο διαρκεί μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία;
A: Η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί έως και οκτώ ώρες. 

Ε: Μερικές φορές η μονάδα θεραπείας είναι θορυβώδης. Γιατί συμβαίνει αυτό 
και τι μπορώ να κάνω;

A: Κάποιες φορές η μονάδα θεραπείας είναι σχεδόν αθόρυβη. Άλλες φορές μπορεί κάνει 
κάποιον θόρυβο εξασφαλίζοντας την ακριβή χορήγηση αρνητικής πίεσης στο τραύμα. 
Ο θόρυβος μπορεί να ακούγεται περισσότερο τη νύχτα, επειδή τότε οι ήχοι από το 
περιβάλλον περιορίζονται σημαντικά. Όταν υπάρχει διαρροή, ο θόρυβος της μονάδας 
γίνεται πιο έντονος και ακούγεται ένας συναγερμός. Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής, 
ο συναγερμός σταματά και ο θόρυβος της μονάδας μειώνεται. Επίσης, κάποιες φορές η 
μονάδα μπορεί να κάνει έναν ήχο που μοιάζει με ερυγή. 

Τοποθετήστε τη μονάδα θεραπείας πιο χαμηλά από το τραύμα, ώστε η λειτουργία του 
συστήματος να είναι πιο αποδοτική και λιγότερο θορυβώδης. Είναι φυσιολογικό να 
ακούγεται κατά διαστήματα θόρυβος από τη μονάδα θεραπείας. 

Ε: Τι συμβαίνει όταν η μονάδα θεραπείας εκπέμπει συναγερμό;
A: Η μονάδα θεραπείας έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την ασφάλειά σας. Η μονάδα 

θεραπείας εκπέμπει οπτικά και ηχητικά σήματα συναγερμού, τα οποία σας ειδοποιούν για 
πιθανά προβλήματα. Τις περισσότερες φορές μπορείτε να αντιμετωπίσετε εύκολα την αιτία 
του συναγερμού (βλ. σ. 21-27). Μελετήστε αυτές τις πληροφορίες μαζί με τον ιατρό ή τον 
νοσηλευτή σας, ώστε να εξοικειωθείτε με αυτό το σύστημα συναγερμού.

Ε: Πώς μπορώ να διαπιστώσω αν η μονάδα θεραπείας λειτουργεί σωστά;
A: Η λυχνία LED δίπλα στο κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης τροφοδοσίας 

και θεραπείας πρέπει να είναι πράσινη. Ένας άλλος τρόπος για να διαπιστώσετε αν η 
αρνητική πίεση είναι ενεργή είναι να ελέγξετε αν ο επίδεσμος από αφρώδες υλικό είναι 
συμπτυγμένος. Μπορεί να βλέπετε εξίδρωμα τραύματος να κινείται μέσα στη σωλήνωση.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν ακούσω ένα «κλικ» κατά την τοποθέτηση του δοχείου 
στη μονάδα θεραπείας;

A: Όταν τοποθετείτε το δοχείο, πρέπει να ακούσετε ένα «κλικ». Αν δεν ακούσετε το 
χαρακτηριστικό «κλικ», τραβήξτε απαλά το δοχείο από τη μονάδα θεραπείας. Αν έχει 
τοποθετηθεί σωστά, δεν θα αφαιρεθεί.

Ε: Τι πρέπει να κάνω πριν από το μπάνιο;
A: Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα θεραπείας στο ντους ή στην μπανιέρα. Για περισσότερες 

πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αποσύνδεση μονάδας θεραπείας του 
παρόντος εγχειριδίου (σ. 20). Το διαφανές οθόνιο είναι υδατοστεγές. Επομένως, 
μπορείτε να κάνετε μπάνιο ή ντους με τους επιδέσμους. Προσέξτε να μην γυρίσουν τα 
άκρα του οθονίου ενώ κάνετε μπάνιο.
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Ε: Πότε πρέπει να παραγγέλνω περισσότερους επιδέσμους και δοχεία; 
A: Παραγγείλτε αναλώσιμα όταν έχει μείνει μόνο μία συσκευασία επιδέσμων Ή πέντε 

δοχεία. Καλέστε την KCI για να κάνετε την παραγγελία σας τουλάχιστον τρεις έως 
πέντε εργάσιμες ημέρες πριν χρειαστείτε τα αναλώσιμα. 

Ε: Μπορώ να ταξιδέψω με το σύστημα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™;
A: Πριν ταξιδέψετε, ρωτήστε τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας αν είναι ασφαλές. Μην 

ταξιδέψετε αν:

• Δεν έχετε λάβει την απαραίτητη ιατρική έγκριση. 

• Δεν έχετε κατανοήσει πλήρως όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
πάθησή σας. 

• Δεν έχετε κατανοήσει πλήρως όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη 
θεραπεία V.A.C.®. 

Μια πιθανή αιμορραγία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να έχει σοβαρές 
συνέπειες που πιθανόν να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο.

Αφού λάβετε την απαραίτητη ιατρική έγκριση, φροντίστε να έχετε μαζί σας τα 
παρακάτω αντικείμενα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

• Τη συνταγή σας για τη θεραπεία V.A.C.®, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι 
ρυθμίσεις της θεραπείας και οι επίδεσμοι.

• Αναλώσιμα (όπως επιδέσμους από αφρώδες υλικό, οθόνια, σωληνώσεις και 
δοχεία) σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να αλλάζετε τον επίδεσμο και το δοχείο 
σύμφωνα με συνιστώμενα διαστήματα ή με τις ανάγκες σας. 

• Ο επίδεσμος πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

• Το δοχείο πρέπει να αλλάζει μόλις γεμίσει ή τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα.

• Έναν εναλλακτικό επίδεσμο ανάλογα με τις συστάσεις του ιατρού ή του 
νοσηλευτή σας. Θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον επίδεσμο σε περίπτωση που 
χρειαστεί να διακόψετε τη θεραπεία V.A.C.®.

• Τη μονάδα θεραπείας πλήρως φορτισμένη και το καλώδιο τροφοδοσίας.

• Το Εγχειρίδιο χρήσης και τον Οδηγό γρήγορης αναφοράς για τη μονάδα 
θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα απενεργοποιηθεί 
για οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. 
Χωρίς ενεργή θεραπεία, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον επίδεσμό 
σας εντός δύο ωρών.
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Ε: Μπορώ να χρησιμοποιώ το σύστημα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ κατά 
τη διάρκεια μιας διαγνωστικής διαδικασίας; 

A: Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε αν μπορείτε να συνεχίζετε τη 
θεραπεία κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής διαδικασίας.

Εάν χρειάζεστε:

• Μαγνητική τομογραφία (MRI), ο ιατρός ή ο νοσηλευτής σας πρέπει να αφαιρέσει τη 
μονάδα θεραπείας. Ο επίδεσμος μπορεί να παραμείνει στη θέση του.

• Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο (HBO), ο ιατρός ή ο νοσηλευτής σας πρέπει να 
αφαιρέσει τη μονάδα θεραπείας και τον επίδεσμο.

Ο ιατρός ή ο νοσηλευτής σας πρέπει να εξετάσει το φύλλο πληροφοριών ασφαλείας, ώστε να 
γνωρίζει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαγνωστικές διαδικασίες. Αυτό 
το έγγραφο φυλάσσεται στην αντίστοιχη θήκη στην τσάντα μεταφοράς της μονάδας θεραπείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η θεραπεία διακοπεί ή η μονάδα απενεργοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, καλέστε αμέσως τον ιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Χωρίς 
ενεργή θεραπεία, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον επίδεσμό σας εντός 
δύο ωρών.

Αν η περιοχή απεικόνισης καλύπτεται με επίδεσμο από αφρώδες  
υλικό, πιθανόν να εμφανιστούν σκιάσεις. Ο επίδεσμος-γέφυρα  
V.A.C.® GRANUFOAM™ περιέχει συμπληρωματικά συνθετικά υλικά, τα 
οποία ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας HBO. 
Άλλοι επίδεσμοι V.A.C.® είναι συμβατοί με όλα τα συστήματα απεικόνισης. 
Η απόφαση για τη διατήρηση ή μη του επιδέσμου V.A.C.® δεν θα πρέπει να 
λαμβάνεται από τον ακτινολόγο, τον τεχνικό ακτινοβολίας ή/και το μέλος 
του κλινικού προσωπικού φροντίδας τραυμάτων.

Διαγνωστικές
διαδικασίες

Μονάδα 
θεραπείας
συμβατή

Μονάδα 
θεραπείας

ΜΗ συμβατή

Επίδεσμος 
συμβατός

Επίδεσμος 
ΜΗ συμβατός

MRI X X
HBO X X
Ακτίνες X X X
Σάρωση CAT 
(CT) X X

Εξετάσεις με 
χρωστικές X X

Ακτινοσκόπηση X X

Υπέρηχοι X X
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Στοιχεία επικοινωνίας πελατών

Σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης, καλέστε το κέντρο άμεσης 
βοήθειας της χώρας σας (166). Για ιατρικές απορίες σχετικά με την πάθησή 
σας, τη θεραπεία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, επικοινωνήστε με τον ιατρό ή τον 
νοσηλευτή σας.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν, τα αναλώσιμα, τη συντήρηση ή για 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της KCI, 
επικοινωνήστε με την KCI ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KCI ή:

Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., καλέστε στο 1-800-275-4524 ή 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.acelity.com.

Αν βρίσκεστε εκτός των Η.Π.Α., επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
www.kci-medical.com.
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Η παρακάτω ενότητα απευθύνεται 
αποκλειστικά σε ιατρούς
Σε ασθενείς απευθύνεται η προηγούμενη 
ενότητα αυτού του εγχειριδίου

V.A.C. SIMPLICITY™
ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή συνοδεύεται από σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 

Οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι 
υπόλοιπες πληροφορίες ασφάλειας περιέχονται στο φύλλο πληροφοριών 
ασφάλειας του συστήματος θεραπείας V.A.C.®. Αυτό το φύλλο πληροφοριών 
παρέχεται με τη μονάδα θεραπείας, ενώ περιλαμβάνεται και στις συσκευασίες 
επιδέσμων V.A.C.®. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του συστήματος 
θεραπείας V.A.C.® και στο φύλλο πληροφοριών ασφάλειας πριν από την 
εφαρμογή της θεραπείας V.A.C.®. Εάν έχετε απορίες ή εάν δεν διαθέτετε αυτό το 
φύλλο πληροφοριών, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο 
της KCI.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.acelity.com (για τις Η.Π.Α.) ή την ιστοσελίδα  
www.kci-medical.com (εκτός των Η.Π.Α.).

Όπως ισχύει για όλες τις συνταγογραφούμενες ιατρικές συσκευές, αν δεν 
τηρείτε τις οδηγίες του προϊόντος και εκτελείτε θεραπευτικές εφαρμογές 
χωρίς τη σαφή καθοδήγηση ή / και την επιτήρηση του καταρτισμένου 
κλινικού φροντιστή σας, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του προϊόντος 
και να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Για ιατρικές 
απορίες, απευθυνθείτε σε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Σε 
περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης, επικοινωνήστε άμεσα με το 
τοπικό εφημερεύον νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α., αυτή 
η συσκευή μπορεί να πωλείται/ενοικιάζεται μόνο από ιατρό ή κατόπιν 
εντολής ιατρού.
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Προειδοποιήσεις: Σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες
Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ είναι ιατρική συσκευή και όχι παιχνίδι. Φυλάσσετε το 
προϊόν μακριά από παιδιά, κατοικίδια και παράσιτα, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον 
επίδεσμο και στη μονάδα θεραπείας, και να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Προστατεύετε τη μονάδα θεραπείας από σκόνη και χνούδια, καθώς και αυτά μπορούν να 
προκαλέσουν ζημιά στον επίδεσμο και στη μονάδα θεραπείας, και να επηρεάσουν την απόδοσή 
τους.

Για την ορθή απόδοση των προϊόντων KCI, η KCI συνιστά τις ακόλουθες συνθήκες. Η μη τήρηση 
αυτών των συνθηκών θα καταστήσει άκυρες τυχόν ισχύουσες εγγυήσεις.

• Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο και την αντίστοιχη 
σήμανση του προϊόντος.

• Όλες οι εργασίες συναρμολόγησης, χειρισμού, επέκτασης, αλλαγής ρυθμίσεων, 
τροποποίησης, τεχνικής συντήρησης ή επιδιόρθωσης πρέπει να εκτελούνται από 
καταρτισμένο προσωπικό που έχει εξουσιοδοτήσει η KCI. Για το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό, η KCI θα διαθέτει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, διαγράμματα κυκλωμάτων, 
καταλόγους ανταλλακτικών εξαρτημάτων, καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τις 
επιδιορθώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την KCI.

• Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της αίθουσας συμμορφώνονται με τα 
κατάλληλα εθνικά πρότυπα για τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις.

• Μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό ή 
το βύσμα είναι φθαρμένα. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης αυτών των εξαρτημάτων, 
επικοινωνήστε με την KCI.

• Απαγορεύεται η πτώση ή η εισαγωγή οποιουδήποτε αντικειμένου στις οπές ή τις 
σωληνώσεις του προϊόντος.

• Μην τροποποιείτε τη μονάδα θεραπείας ή τον επίδεσμο. Μην συνδέετε αυτό το προϊόν 
ή τα εξαρτήματά του σε συσκευές που δεν συνιστώνται από την KCI. 

• Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με επιδέσμους V.A.C.®.

• Φυλάσσετε αυτό το προϊόν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.

• Αποφύγετε την έκχυση υγρών σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος.

Όταν παραμένουν υγρά στα ηλεκτρονικά κουμπιά ελέγχου, μπορεί 
να προκληθεί διάβρωση και, κατά συνέπεια, βλάβη στα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. Οι βλάβες εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσουν τη 
σπασμωδική λειτουργία της μονάδας, κάτι που συνιστά δυνητικό κίνδυνο 
για τους ασθενείς και το προσωπικό. Αν παρόλα αυτά σημειωθεί έκχυση 
υγρού, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα και καθαρίστε την με ένα 
απορροφητικό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία μέσα ή κοντά 
στα εξαρτήματα σύνδεσης και τροφοδοσίας προτού συνδέσετε εκ νέου τη 
συσκευή στο ρεύμα. Αν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε 
με την KCI.
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• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο / ντους ή σε σημεία όπου 
μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα στην μπανιέρα, στο ντους, στον νιπτήρα ή στη 
λεκάνη της τουαλέτας. Μην προσπαθήσετε να πιάσετε το προϊόν αν έχει πέσει στο 
νερό. Εάν η μονάδα είναι στην πρίζα, αποσυνδέστε την αμέσως. Αποσυνδέστε τη 
μονάδα από τον επίδεσμο και επικοινωνήστε με την KCI. 

• Μην προσπαθήσετε να πιάσετε το προϊόν αν έχει πέσει στο νερό. Εάν η μονάδα είναι 
στην πρίζα, αποσυνδέστε την αμέσως. Αποσυνδέστε τη μονάδα από τον επίδεσμο και 
επικοινωνήστε με την KCI. 

• Κινητά τηλέφωνα ή παρόμοια προϊόντα μπορούν να επηρεάσουν τη μονάδα 
θεραπείας. Αν υπάρχει υποψία παρεμβολής, μετακινήστε τη μονάδα θεραπείας 
μακριά από αυτές τις συσκευές.

• Μικρά εξαρτήματα - Κίνδυνος πνιγμού.

• Αλλεργική αντίδραση - Αν ο ασθενής έχει ευαισθησία στα ακρυλικά συγκολλητικά ή 
στον άργυρο, ο επίδεσμος V.A.C.® μπορεί να του προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τα 
παρακάτω συμπτώματα μπορεί να υποδεικνύουν αλλεργική αντίδραση:

 - παρατηρήσετε ερυθρότητα

 - παρατηρήσετε οίδημα

 - εμφανίσετε εξάνθημα

 - εμφανίσετε κνίδωση

 - εμφανίσετε κνησμό

• Εάν έχετε δύσπνοια, η αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι πιο σοβαρή. Καλέστε 
αμέσως το τοπικό εφημερεύον νοσοκομείο και απενεργοποιήστε τη μονάδα 
θεραπείας.

Σημείωση

Αυτό το προϊόν έχει διαμορφωθεί από τον κατασκευαστή κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την τάση. 

Ανατρέξτε στην ετικέτα πληροφοριών του προϊόντος για τη συγκεκριμένη τάση.
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Εισαγωγή
Το σύστημα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ χρησιμοποιείται για θεραπεία επούλωσης 
τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης (NPWT) και για θεραπευτική ρυθμιζόμενη 
εντατική φροντίδα (SENSAT.R.A.C.™) σε διάφορους τύπους χρόνιων και οξέων τραυμάτων. 
Αυτή η θεραπεία επούλωσης τραυμάτων μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην πρακτική 
επούλωσης τραυμάτων που εφαρμόζει ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλοντας 
στη βελτιστοποίηση της φροντίδας του ασθενούς και τη διαχείριση του κόστους. Αυτή η 
τεχνολογία επούλωσης τραυμάτων προσφέρει ελεγχόμενες με μικροεπεξεργαστή μονάδες 
θεραπείας και 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη. 

Η ενότητα ασθενούς αυτού του εγχειριδίου χρήσης περιέχει τις βασικές οδηγίες χειρισμού του 
συστήματος θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ και απευθύνεται σε ασθενείς, μη επαγγελματίες 
φροντιστές και επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της 
μονάδας, τη φόρτιση της μπαταρίας και τη διαχείριση των ειδοποιήσεων και των συναγερμών, 
ανατρέξτε στην ενότητα ασθενούς. Επίσης, στην ενότητα ασθενούς αναφέρονται ορισμένες 
συνήθεις ερωτήσεις με πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η ενότητα ιατρού περιέχει επιπλέον πληροφορίες που απευθύνονται ειδικά σε 
επαγγελματίες υγείας, όπως πρόσθετες προειδοποιήσεις, θέματα έλεγχου μολύνσεων, 
προδιαγραφές, προφυλάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και στοιχεία 
επικοινωνίας πελατών.

Η θεραπεία V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
τραυμάτων που χρησιμοποιεί ελεγχόμενη αρνητική πίεση (κενό) για να δημιουργήσει ένα 
περιβάλλον που ευνοεί την επούλωση των τραυμάτων με τους εξής τρόπους:

• προετοιμάζοντας τον πυθμένα του τραύματος για σύγκλειση

• μειώνοντας το οίδημα

• ενισχύοντας τον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού και την εξίδρωση

• απομακρύνοντας το εξίδρωμα και το μολυσματικό υλικό

Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ προσφέρει μία επιλογή ρύθμισης πίεσης και 
τρόπου θεραπείας (συνεχής θεραπεία στα –125 mmHg), την οποία συνηθίζουν να 
συνταγογραφούν οι πάροχοι υγειονομικής φροντίδας για πολλούς τύπους τραυμάτων. Αν ο 
θεράπων ιατρός κρίνει ότι απαιτούνται διαφορετικές επιλογές ρύθμισης πίεσης και τρόπου 
θεραπείας για ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για 
να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα άλλων κατάλληλων επιλογών.
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Φροντίδα και καθαρισμός
Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες καθαρισμού και ελέγχου μολύνσεων που συνιστά 
η KCI για τη μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™.

Τυπικές προφυλάξεις

Τηρείτε πάντα τις Τυπικές προφυλάξεις.

Οι Τυπικές προφυλάξεις έχουν ως στόχο τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης 
μικροοργανισμών τόσο από γνωστές όσο και από άγνωστες πηγές επιμόλυνσης. Αυτές 
οι προφυλάξεις μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως 
της διάγνωσής τους ή της εικαζόμενης κατάστασης μόλυνσής τους και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όταν αναμένεται επαφή με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται οι εκκρίσεις και απεκκρίσεις του ασθενούς (με εξαίρεση τον ιδρώτα), 
ασχέτως αν το αίμα είναι ορατό ή όχι, το μη ακέραιο δέρμα (δηλ. ανοικτές πληγές) και οι 
βλεννογόνοι υμένες.

Απόρριψη αποβλήτων

Η απόρριψη όλων των αναλώσιμων αντικειμένων (όλες οι σωληνώσεις, οι σύνδεσμοι, οι 
σφιγκτήρες, τα χρησιμοποιημένα δοχεία, οι χρησιμοποιημένοι επίδεσμοι κ.λπ.) θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ιατρικών αποβλήτων.
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Καθαρισμός της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™

Ο καθαρισμός και η απολύμανση της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ περιλαμβάνει 
τον καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων με σκληρή επιφάνεια. Ακολουθείτε τις διαδικασίες 
του ιδρύματός σας σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση ηλεκτρονικού ιατρικού 
εξοπλισμού με σκληρή επιφάνεια. Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ πρέπει να 
καθαρίζεται και να απολυμαίνεται:

• Αν λερωθεί κατά τη χρήση της σε ασθενή.

• Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

  Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ είναι 
απενεργοποιημένη και έχει αποσυνδεθεί από την παροχή εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC) όταν χρησιμοποιούνται καθαριστικά υγρά οποιασδήποτε 
φύσης.

Η KCI συνιστά τα εξής σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση των συσκευών 
θεραπείας V.A.C.® της KCI:

• Για να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης και επαφής με αίμα και σωματικά υγρά, 
χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια ιατρικής χρήσης.

• Καθαρίζετε κάθε οργανική ύλη (ορατή ακαθαρσία ή σωματικές εκκρίσεις) από τη 
μονάδα θεραπείας πριν από την απολύμανση.

• Χρησιμοποιείτε καθαριστικά και απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης που περιέχουν 
ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου ή άλλα παρόμοια απολυμαντικά προϊόντα.

• Μην βυθίζετε και μην εμποτίζετε τη μονάδα θεραπείας σε υγρά, γιατί μπορεί να 
προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της συσκευής.

• Μην χρησιμοποιείτε αλκοολούχα διαλύματα γύρω από τα άκρα του πίνακα ελέγχου, 
καθώς τα αλκοολούχα διαλύματα εισχωρούν εύκολα στα μικρά κενά και μπορεί να 
προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού. 
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Επεξήγηση συμβόλων

Προειδοποίηση ή σύσταση 
προσοχής σχετικά με πιθανό 
κίνδυνο για το σύστημα, τον 
ασθενή ή το προσωπικό

Αριθμός σειράς

Σημαντικές πληροφορίες 
λειτουργίας

Αυτό το προϊόν πρέπει να 
συλλέγεται ξεχωριστά, από 
κατάλληλο σημείο συλλογής. 
Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη

Επίπεδο προστασίας κατά 
της εισόδου ξένων στερεών 
αντικειμένων και υγρών

Κίνδυνος παραπατήματος Κατηγορία II

Όχι χρήση στο μπάνιο ή στο 
ντους Εφαρμοζόμενο εξάρτημα Τύπου BF

Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση Διατηρείτε το προϊόν στεγνό

Κατασκευαστής Αριθμός καταλόγου

Περιορισμοί θερμοκρασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την 
ομοσπονδιακή νομοθεσία των 
Η.Π.Α., αυτή η συσκευή μπορεί να 
πωλείται / ενοικιάζεται μόνο από 
ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Περιορισμοί υγρασίας
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Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαστάσεις: ................................................................................................................. 19,3 cm Π x 15,2 cm Υ x 6,4 cm Β 
(7,6 x 6 x 2,5 ίντσες)

Βάρος (με άδειο δοχείο):................................................................................περίπου 1,04 kg (περίπου 2,3 λίβρες)
Πίεση:................................................................................................................................................–125 mmHg (16,6 kPa)
Τρόπος χορήγησης θεραπείας: ........................................................................................................................... Συνεχής 
Όγκος δοχείου: ............................................................................................................................................περίπου 300 ml

Ηλεκτρικές:
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: .......................................................................... περίπου οκτώ ώρες, ανάλογα με 

τις ρυθμίσεις
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: ........................................................................................περίπου 6 ώρες για πλήρως 

εκφορτισμένη μπαταρία
Είσοδος εξωτερικού τροφοδοτικού: .......................................................................................... 100–240 V AC, 0,8 A 

50–60 Hz
Έξοδος εξωτερικού τροφοδοτικού: ...............................................................................................................12 V, 3,3 A
Ρεύμα διαρροής ασθενούς και περιβλήματος: ............................................................................<100 Microamps

Περιβαλλοντικές συνθήκες:
Συνθήκες φύλαξης

Εύρος θερμοκρασίας: ........................................................................................–25˚C έως 70˚C (–13˚F έως 158˚F)
Εύρος σχετικής υγρασίας: ........................................................................................... 0–93%, χωρίς συμπύκνωση

Συνθήκες λειτουργίας
Εύρος θερμοκρασίας: .............................................................................................. 5˚C έως 40˚C (41°F έως 104°F) 
Εύρος σχετικής υγρασίας: ..........................................................................................15–93% χωρίς συμπύκνωση

Εύρος υψομέτρου: ...............................................................................................0 έως 4267 m (0 έως 14.000 πόδια) 
Βέλτιστη απόδοση: ................................................................................................ 0 έως 2438 m (0 έως 8.000 πόδια)
Ατμοσφαιρική πίεση: ...................................................................................................................1060 hPa έως 700 hPa

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής: ..............................................................................................................................3 χρόνια

Ταξινόμηση IEC
Ιατρικός εξοπλισμός 
Εξοπλισμός ακατάλληλος για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα, οξυγόνο 
ή οξείδιο του αζώτου. 
Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF 
Κατηγορία II 
IP22 = Προστασία από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 12,5 mm και από υδρολύματα για 
σύντομα χρονικά διαστήματα.
Τα υλικά επίδεσης του συστήματος θεραπείας V.A.C.® θεωρούνται εφαρμοζόμενα εξαρτήματα 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1, τρίτη έκδοση.
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Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Ακολουθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι δηλώσεις του κατασκευαστή σχετικά με 
την ΗΜΣ για τη μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™.

 • Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ απαιτεί ειδικές προφυλάξεις σχετικά με την ΗΜΣ και 
πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες περί ΗΜΣ 
που παρέχονται στις παρακάτω σελίδες.

Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες της υγείας. 
Όπως ισχύει για κάθε ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό, αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται 
να προκαλέσει ραδιοηλεκτρικές παρεμβολές ή διαταραχή της λειτουργίας 
παρακείμενου εξοπλισμού. Ενδέχεται να χρειαστούν μέτρα για τον μετριασμό 
των παρεμβολών, όπως αναπροσανατολισμός ή επανατοποθέτηση της μονάδας 
θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ ή θωράκιση του χώρου.

• Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων, συσκευές 
ανάγνωσης RFID, (αντικλεπτικές) συσκευές ηλεκτρονικής επιτήρησης αντικειμένων 
και ανιχνευτές μετάλλων μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της μονάδας 
θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™. Ακολουθείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις 
συστάσεις που δίνονται στους Πίνακες 2 και 4.

 • Άλλες ιατρικές συσκευές ή άλλα ιατρικά συστήματα μπορεί να παράγουν 
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και, κατά συνέπεια, να επηρεάζουν τη λειτουργία 
της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά 
τη λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ κοντά ή πάνω σε άλλο 
εξοπλισμό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η τοποθέτηση δίπλα ή σε στοίβαξη με 
άλλο εξοπλισμό, η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ και ο άλλος εξοπλισμός θα 
πρέπει αρχικά να παρακολουθούνται, ώστε να επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία 
στη διαμόρφωση στην οποία θα χρησιμοποιηθούν. 

 • Έχει αποδειχτεί ότι τα ηλεκτρικά καλώδια, τα εξωτερικά τροφοδοτικά και 
τα παρελκόμενα που παρατίθενται ή περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των δοκιμών που αναφέρονται στους παρακάτω 
πίνακες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια, τροφοδοτικά και παρελκόμενα που 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή για τη μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™. Αν 
ένα τρίτος προμηθευτής προσφέρει καλώδια, εξωτερικά τροφοδοτικά και ηλεκτρικά 
παρελκόμενα για χρήση με τη μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™, τα οποία δεν 
παρατίθενται ή δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ο συγκεκριμένος τρίτος 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσδιορίσει τη συμμόρφωσή τους με τα 
πρότυπα και τις δοκιμές που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

 • Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά καλώδια και παρελκόμενα που δεν αναφέρονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο ή τα έγγραφα αναφοράς, ενδέχεται να αυξηθούν οι ηλεκτρομαγνητικές 
εκπομπές της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ ή να μειωθεί η ηλεκτρομαγνητική 
ατρωσία της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™. 
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Πίνακας 1
Κατευθυντήριες οδηγίες και Δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο τελικός χρήστης της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονάδα 
χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Κατευθυντήριες οδηγίες

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων (RF) - CISPR 11
(Ακτινοβολούμενες και αγόμενες)

Ομάδα 1 Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ χρησιμοποιεί ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική της λειτουργία. Κατά 
συνέπεια, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές 
και είναι απίθανο να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων (RF) - CISPR 11
(Ακτινοβολούμενες και αγόμενες)

Κατηγορία B Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ είναι κατάλληλη για 
χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των οικιακών εγκαταστάσεων και αυτών που είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης χαμηλής 
τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για 
οικιακούς σκοπούς.

Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2

Δεν 
εφαρμόζεται

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές αναλαμπής

IEC 61000-3-3

Δεν 
εφαρμόζεται

Πίνακας 2
Κατευθυντήριες οδηγίες και Δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο τελικός χρήστης της μονάδας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής  
IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης Ενδεδειγμένο ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον

Ηλεκτροστατική  
εκφόρτιση (ESD) 

IEC 61000-4-2

±6 kV σε επαφή

±8 kV στον αέρα

±8 kV σε επαφή

±15 kV στον αέρα

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από 
ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικό πλακάκι. 
Αν τα δάπεδα είναι καλυμμένα με 
συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Γρήγορα ηλεκτρικά 
µεταβατικά 
φαινόμενα/ριπές 

IEC 61000-4-4

±2 kV για γραμμές 
τροφοδοσίας

±1 kV για γραμμές εισόδου/
εξόδου

±2 kV για γραμμές 
τροφοδοσίας
Συχνότητα επανάληψης
100 kHz

±1 kV για γραμμές εισόδου/
εξόδου
Συχνότητα επανάληψης
100 kHz

Η ποιότητα της τροφοδοσίας 
ρεύματος θα πρέπει να είναι αυτή ενός 
τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος.

Υπέρταση

IEC 61000-4-5

±1 kV σε διαφορικό τρόπο 
λειτουργίας (γραμμή-
γραμμή)
±2 kV σε κοινό τρόπο 
λειτουργίας (γραμμή-
γείωση)

±1 kV σε διαφορικό τρόπο 
λειτουργίας (γραμμή-γραμμή)
±2 kV σε κοινό τρόπο 
λειτουργίας (γραμμή-γείωση)

Η ποιότητα της τροφοδοσίας 
ρεύματος θα πρέπει να είναι αυτή ενός 
τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος.

Πτώσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές 
και διακυμάνσεις 
τάσης στις γραμμές 
εισόδου τροφοδοσίας 

IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% πτώση σε Ut) 
για 0,5 κύκλο

40% Ut (60% πτώση σε Ut) 
για 5 κύκλους

70% Ut (30% πτώση σε Ut) 
για 25 κύκλους

<5% Ut (>95% πτώση σε Ut) 
για 5 δευτερόλεπτα

Πτώσεις: 0% Ut για 1 κύκλο
70% Ut για 25 κύκλους
στα 50 Hz ή για 30 κύκλους
στα 60 Hz

Μίας φάσης: στους 0°

Διακοπές: 0% Ut
για 250 κύκλους στα 50 Hz
ή για 300 κύκλους στα 60 Hz

Το προϊόν διαθέτει εσωτερική 
εφεδρική μπαταρία.

Αν ο χρήστης της μονάδας θεραπείας 
V.A.C. SIMPLICITY™ χρειάζεται 
συνεχή λειτουργία κατά τις διακοπές 
ρεύματος, συνιστάται τροφοδοσία 
της μονάδας από πηγή συνεχούς 
τροφοδοσίας ή μπαταρία.

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας ισχύος 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m
50 Hz ή 60 Hz

Τα επίπεδα των μαγνητικών πεδίων 
συχνότητας ισχύος θα πρέπει να είναι 
εκείνα ενός τυπικού χώρου σε τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ut είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.
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Πίνακας 3
Κατευθυντήριες οδηγίες και Δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο τελικός χρήστης της μονάδας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής  
IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης Ενδεδειγμένο ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον

 
 
 
 
 
 
 

Αγώγιμες ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-6

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-3

 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz έως 80 MHz

3 V/m
80 MHz έως 2,5 GHz

 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz έως 80 MHz
6 Vrms σε ζώνες ISM και
ερασιτεχνικών ραδιοπομπών
μεταξύ 150 kHz και 80 MHz
80% AM στο 1 kHz

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

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φορητός 
ή κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας 
ραδιοσυχνοτήτων (RF) κοντά σε 
οποιοδήποτε εξάρτημα της μονάδας 
θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™, 
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, και 
συγκεκριμένα σε απόσταση μικρότερη από 
τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, 
η οποία υπολογίζεται από την εξίσωση που 
ισχύει για τη συχνότητα του πομπού.

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
d = 1,2√P

d = 0,35√P   80 MHz έως 800 MHz

d = 0,7√P   800 MHz έως 2,5 GHz

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή 
ισχύος εξόδου του πομπού σε watt (W) 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του 
πομπού και d η συνιστώμενη ελάχιστη 
απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).

Οι τιμές ισχύος πεδίων από σταθερούς 
πομπούς RF, όπως καθορίζονται από μια 
ηλεκτρομαγνητική μελέτη της περιοχήςα, θα 
πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο 
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτωνβ.

Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές 
πλησίον του εξοπλισμού, οι οποίες 
επισημαίνονται με το παρακάτω σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάχυση της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση σε αντικείμενα, κτίρια και ανθρώπους.
α Η ισχύς πεδίων από σταθερούς πομπούς, όπως είναι οι σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και οι επίγειες 

κινητές ραδιοεπικοινωνίες, οι ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και οι τηλεοπτικές 
εκπομπές, δεν μπορεί να προβλεφθεί θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
δημιουργείται από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ηλεκτρομαγνητική μελέτη της 
περιοχής. Αν η μετρημένη ισχύς πεδίου στο σημείο όπου χρησιμοποιείται η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ υπερβαίνει 
το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF που αναφέρεται παραπάνω, η μονάδα πρέπει να ελέγχεται για να διαπιστώνεται η 
κανονική της λειτουργία. Αν παρατηρηθεί κάποια ανωμαλία στη λειτουργία, πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, όπως 
αναπροσανατολισμός ή επανατοποθέτηση της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™.

β Πάνω από το εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, η ισχύς των πεδίων πρέπει να είναι μικρότερη από 3 V/m.

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, όπως 
καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από 
οποιοδήποτε μέρος της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από 
τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, 
η ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού πρέπει να υπολογίζεται από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του 
πομπού, όπως σημειώνεται στον Πίνακα 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τις ιατρικές συσκευές σύμφωνα με 
το πρότυπο IEC 60601-1-2: 2014, 4η έκδοση. Αυτά τα όρια και τα επίπεδα δοκιμής αποσκοπούν στην παροχή εύλογης ασφάλειας όσον 
αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε τυπική ιατρική εγκατάσταση.
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 Πίνακας 4
Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού ή κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων και της 
μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™

Η μονάδα θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον ελεγχόμενων διαταραχών 
από ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της μονάδας θεραπείας V.A.C. SIMPLICITY™ μπορεί να 
βοηθήσει στην αποτροπή των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού 
ή κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και της μονάδας, όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα με τη 
μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας.

Μέγιστη ονομαστική ισχύς 
εξόδου του πομπού σε watt 
(W)

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού σε μέτρα (m)

150 kHz έως 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz έως 800 MHz
d = 0,35√P

800 MHz έως 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

Αν η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου ενός πομπού δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε 
μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου Ρ είναι η μέγιστη ονομαστική 
ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάχυση της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση σε κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπους.

Κωδικός 
προϊόντος

Περιγραφή Κατασκευαστής Μέγιστο μήκος

413708 Διεθνές καλώδιο επιφάνειας εργασίας ACTIV.A.C.™ - 
Εξωτερικό τροφοδοτικό

ICC 3,05 m

413625 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, ΗΒ-240 V Consolidated Wire 2,05 m

413992 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, Ελβετία Consolidated Wire 2,05 m

413628 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, Η.Π.Α. Consolidated Wire 2,05 m

413627 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®,  
Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία 240 V

Consolidated Wire 2,05 m

419084 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, ΕΕ-240 V Consolidated Wire 2,05 m

414165 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, Κίνα Consolidated Wire 2,05 m

414655 Διάταξη καλωδίου τροφοδοσίας ACTIV.A.C.™, Ιαπωνία Consolidated Wire 1 m

414961 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, Νότια Αφρική Consolidated Wire 2,09 m

415569 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, Νότια Κορέα-240 V Consolidated Wire 2,09 m

415572 Γειωμένο καλώδιο INFOV.A.C.™ / ACTIV.A.C.™, Ταϊβάν Consolidated Wire 2,06 m

413626 Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.®, ΕΕ-240 V Consolidated Wire 2,05 m

Παρεχόμενα καλώδια τροφοδοσίας

Η χρήση καλωδίων διαφορετικών από αυτά που παρατίθενται 
παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές 
εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία.
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Στοιχεία επικοινωνίας πελατών
Σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο άμεσης 
βοήθειας της χώρας σας. Για ιατρικές απορίες σχετικά με την πάθηση, τη θεραπεία ή 
οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τον ασθενή, επικοινωνήστε με το θεράποντα ιατρό.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν, τα αναλώσιμα, τη συντήρηση ή για πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της KCI, επικοινωνήστε με την 
KCI ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KCI ή:

Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., καλέστε στο 1-800-275-4524 ή επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.acelity.com.

Αν βρίσκεστε εκτός των Η.Π.Α., επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
www.kci-medical.com
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