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potilaille ja lääkäreille

V.A.C. SIMPLICITY™
-HOITOJÄRJESTELMÄ 







TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA HOIDON RAJOITUKSET

KCI SANOUTUU TÄTEN IRTI KAIKISTA TÄSSÄ JULKAISUSSA KUVATTUJA TUOTTEITA KOSKEVISTA 
ILMAISTUISTA TAI IMPLISIITTISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI 
MYYTÄVYYTTÄ JA SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT IMPLISIITTISET TAKUUT. KCI:N 
MYÖNTÄMÄ KIRJALLINEN TAKUU ON SELKEÄSTI MAINITTU TÄSSÄ JULKAISUSSA TAI TOIMITETAAN 
TUOTTEEN MUKANA. KCI EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, 
SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA JA KULUISTA, MUKAAN LUKIEN VAHINGOT TAI 
VAMMAT HENKILÖLLE TAI OMAISUUDELLE, JOTKA JOHTUVAT KOKONAAN TAI OSITTAIN TUOTTEEN 
MUUSTA KÄYTÖSTÄ KUIN NIISTÄ, JOIDEN TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN TAI VASTUUN 
RAJOITUKSEN SOVELTUVA LAKI NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ. KENELLÄKÄÄN EI OLE OIKEUTTA 
SITOA KCI:TÄ MIHINKÄÄN MUUHUN EDUSTUKSEEN TAI TAKUUSEEN KUIN TÄSSÄ KAPPALEESSA 
ERITYISESTI ESITETÄÄN.

KCI:n painotuotteiden, mukaan lukien tämän julkaisun, kuvaukset ja määritelmät on tarkoitettu 
ainoastaan kuvaamaan yleisesti tuotetta sen valmistusaikaan eivätkä ne ole osa ilmaistuja takuita 
lukuun ottamatta tähän tuotteeseen sisällytettyä kirjallista rajoitettua takuuta. Tämän julkaisun 
tiedot voivat muuttua milloin vain. Kysy KCI:ltä lisätietoja päivityksistä.
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VAKAVA VAROITUS: Laitteen mukana toimitetaan tärkeät turvallisuusohjeet.

Tässä oppaassa on tärkeitä turvallisuusvaroituksia. Ennen kuin käytät  
V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitojärjestelmää:

• Tutustu oppaaseen yhdessä lääkärin tai hoitajan kanssa.

• Tutustu pikaoppaaseen. Opasta on säilytettävä hoitoyksikön 
kantolaukun taskussa.

• Tutustu turvallisuusohjeisiin lääkärin tai hoitajan kanssa. Myös ohjeita 
on säilytettävä hoitoyksikön kantolaukun taskussa.

Älä muuta hoitoyksikön asetuksia, ellei lääkäri erikseen neuvo niin 
tekemään. Sidoksen saa asettaa ja poistaa vain hoitava lääkärisi tai se on 
poistettava hänen ohjeidensa mukaan. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla 
on kysyttävää V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitojärjestelmästä.
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Varoitukset: Tärkeitä tietoja laitteen käyttäjille

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö on lääkintälaite. Se ei ole lelu. Laite on pidettävä lasten, 
lemmikkien ja muiden ulkopuolisten ulottumattomissa. Muuten sidos ja hoitoyksikkö 
saattavat vaurioitua eivätkä ehkä toimi oikein. Pidä hoitoyksikkö puhtaana pölystä ja 
nukasta. Ne saattavat vaurioittaa sidosta ja hoitoyksikköä ja haitata niiden toimintaa.

• Älä koskaan käytä laitetta, jos sen virtajohto, virtalähde tai pistoke on vioittunut. 
Mikäli osat ovat kuluneet tai vaurioituneet, ota yhteyttä KCI:hin.

• Älä pudota tai työnnä laitteen aukkoihin tai letkuihin mitään.

• Hoitoyksikköä tai sidosta ei saa muokata. Laitetta tai sen osia ei saa liittää muihin 
mahdollisesti käyttämiisi laitteisiin.

• Pidä hoitoyksikkö kaukana lämpimistä pinnoista.

• Älä läikytä nestettä laitteen minkään osan päälle. Jos hoitoyksikköön roiskuu nestettä, 
irrota laite heti virtalähteestä. Kuivaa neste hoitoyksiköstä. Varmista, että laite ja 
virtalähde ovat täysin kuivat, ennen kuin kytket laitteen uudelleen virtalähteeseen. 
Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä KCI:hin.

• Älä käytä hoitoyksikköä kylvyssä tai suihkussa. Älä aseta hoitoyksikköä siten, että se 
voi pudota ammeeseen, suihkuun, altaaseen tai wc-istuimeen.

• Älä kosketa veteen pudonnutta laitetta. Irrota laite välittömästi mahdollisesta 
virtalähteestä. Irrota laite sidoksesta ja ota yhteyttä KCI:hin.

• Matkapuhelimet ja muut samankaltaiset tuotteet saattavat aiheuttaa 
hoitoyksikköön häiriöitä. Siirrä hoitoyksikkö erilleen tällaisista laitteista,  
jos epäilet niiden aiheuttavan häiriöitä.

• Pienet osat – tukehtumisvaara.

• Allerginen reaktio – V.A.C.®-sidos saattaa aiheuttaa allergisen reaktion, jos olet 
yliherkkä akryyliliimalle tai hopealle. Seuraavat oireet saattavat olla merkkejä 
allergisesta reaktiosta. Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos

 - huomaat punoitusta

 - huomaat turvotusta

 - saat ihottumaa

 - saat nokkosihottumaa

 - ihosi kutisee.

• Jos henkeäsi ahdistaa, allerginen reaktio saattaa olla tavallista vakavampi. Ota heti 
yhteyttä ensiapuun ja sammuta hoitoyksikkö.
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Johdanto

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitojärjestelmä on lääkintälaite. Lue tämä opas ja käytä tuotetta oikein 
oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tässä oppaassa käsitellään seuraavia asioita:

• hoidon aloittaminen ja lopettaminen

• reagoiminen ilmoituksiin ja hälytyksiin.

V.A.C.®-hoidon määrää lääkäri tai muu valtuutettu taho. Lääkärin 
määräämää laitetta käytettäessä on aina tärkeää noudattaa lääkärin 
antamia ja tuotteen mukana toimitettuja ohjeita. Hoitoa ei saa käyttää 
ilman koulutetun hoitohenkilökunnan opastusta tai valvontaa.
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V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö

 

Ohjauspaneeli

 

Säiliö

Ohjauspaneeli

Akun latauksen merkkivalo

Virtaliitäntä

Vain valtuutetun 
KCI-huollon 

käyttöön

Verkkovirran  
merkkivalo

Akun varaustason 
merkkivalo

Tukoksen  
merkkivalo

Virran ja hoidon käynnistys- 
ja sammutuspainike 
ja merkkivalo

Äänimerkin 
keskeytyspainike 
ja merkkivalo

Vuodon  
merkkivalo
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Ohjauspainikkeet

Virran ja hoidon käynnistys ja sammutus

Käynnistä yksikkö ja aloita hoito painamalla virran ja hoidon käynnistys-  
ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. Merkkivalo palaa tasaisesti 
vihreänä. Katkaise yksikön virta ja lopeta hoito painamalla virran ja hoidon 
käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. Merkkivalo sammuu.

Äänen keskeytys

Äänimerkin voi vaientaa painamalla lyhyesti Äänen keskeytys -painiketta. 
Älä pidä painiketta painettuna. Merkkivalo palaa tasaisesti keltaisena.

Äänimerkki palautuu 60 minuutin kuluttua, jos alhaisen prioriteetin 
hälytyksen aiheuttanutta tilannetta ei ole korjattu.

Äänimerkki palautuu kahden minuutin kuluttua, jos keskitason prioriteetin 
hälytyksen aiheuttanutta tilannetta ei ole korjattu.

Akun ja verkkovirran kuvakkeet

Merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä, kun V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö 
on liitetty oikein verkkovirtaan.

Merkkivalo on vihreä tai keltainen V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön akun 
varaustilan mukaan.

Hälytyskuvakkeet

Merkkivalo palaa tasaisesti tai vilkkuu, kun hoitoyksikkö havaitsee tukoksen.

Lisätietoja ilmoituksista ja hälytyksistä ja niiden edellyttämistä 
toimenpiteistä on tämän käyttöoppaan Hälytykset-kohdassa (sivu 21).

Merkkivalo palaa tasaisesti tai vilkkuu, kun hoitoyksikkö havaitsee vuodon. 

Lisätietoja ilmoituksista ja hälytyksistä ja niiden edellyttämistä 
toimenpiteistä on tämän käyttöoppaan Hälytykset-kohdassa (sivu 21).
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Akun latausohjeet

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö sisältää ladattavan akun. Akku ladataan yksikön mukana 
toimitettavan virtalähteen ja johdon avulla. 

Käyttäjä ei pääse käsiksi akkuun, eikä se ole käyttäjän itse huollettavissa. 

Jotta hoitoyksikkö ei vaurioidu, käytä ainoastaan yksikön mukana toimitettavaa 
virtalähdettä ja johtoa. 

Staattinen sähkö

Yksikköön saattaa kertyä staattista sähköä, kun se on poistettu kantolaukusta ja kytketty 
seinäpistorasiaan. Näin käy useimmiten silloin, kun kosteus on vähäinen.

Staattisen sähkön purkaus saattaa aiheuttaa seuraavia häiriöitä:

• näyttö pimenee

• hoitoyksikkö nollautuu

• hoitoyksikön virta katkeaa. 

Katkaise tällöin hoitoyksikön virta ja kytke se uudelleen. Jos yksikkö ei käynnisty uudelleen, 
ota yhteys KCI:hin.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoitoyksikkö sammuu mistä tahansa syystä,  
ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoitoyksikkö ei saa virtaa,  
sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.

Virtajohtoon saattaa kompastua. Varmista, ettei mitään johtoja ole 
kulkuväylillä.

Irrota yksikkö verkkovirrasta irrottamalla sen virtajohto seinäpistorasiasta. 
Älä rajaa pääsyä virtapistokkeelle tai seinäpistorasialle.

Akun lataaminen:

1. Kytke virtajohto virtalähteeseen.

2. Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.

3. Kytke latausjohto hoitoyksikköön kuvan mukaisesti.

4. Akun keston pidentämiseksi pidä yksikkö kytkettynä virtalähteeseen aina,  
kun se on mahdollista.

Kosketusnäytössä on pistokekuvake, kun laite on kytketty 
virtalähteeseen.

Akun latautuminen täyteen kestää noin kuusi tuntia.

Akun varaustason 
merkkivalo

Akun latauksen 
merkkivalo

Latausjohdon 
liitin

Virtajohto
Virtajohdon varoitusmerkinnät

Tasavirtalähteen 
liitin

Virtalähde

Virtapistoke
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Akun lataaminen:

1. Kytke virtajohto virtalähteeseen.

2. Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.

3. Kytke latausjohto hoitoyksikköön kuvan mukaisesti.

4. Akun keston pidentämiseksi pidä yksikkö kytkettynä virtalähteeseen aina,  
kun se on mahdollista.

Kosketusnäytössä on pistokekuvake, kun laite on kytketty 
virtalähteeseen.

Akun latautuminen täyteen kestää noin kuusi tuntia.

Akun varaustason 
merkkivalo

Akun latauksen 
merkkivalo

Latausjohdon 
liitin

Virtajohto
Virtajohdon varoitusmerkinnät

Tasavirtalähteen 
liitin

Virtalähde

Virtapistoke
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Akun latauksen merkkivalo

Akun latauksen merkkivalo palaa keltaisena yksikön latautumisen aikana. Valo muuttuu 
vihreäksi, kun yksikkö on latautunut täyteen.

Akun varaustason ilmaisin

Akun varaustaso näkyy ohjauspaneelin vasemmassa alakulmassa (katso sivu 10 tai sivu 13). 
Varaustaso näkyy vain silloin, kun laitetta EI ole kytketty virtalähteeseen.

Täysi varaus – kuvakkeessa palaa kaksi vihreää merkkivaloa.

Keskitasoinen varaus – kuvakkeessa palaa yksi vihreä merkkivalo.

Pieni varaus – kuvakkeessa palaa yksi keltainen merkkivalo. Akku on 
ladattava pian.

Erittäin pieni varaus – kuvakkeessa palaa yksi vilkkuva keltainen merkkivalo. 
Akku on ladattava heti.
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Säiliö

 

Hoitoyksikössä olevassa säiliön salvan ohjaimessa saattaa olla teräviä 
reunoja. Älä käsittele hoitoyksikköä pitäen kiinni säiliön salvan ohjaimesta.

Aseta aina säiliö hoitoyksikköön ja irrota se yksiköstä suoralla liikkeellä. 
Älä kierrä tai käännä säiliötä asentamisen tai irrottamisen aikana.

Kun hoitoyksikköä ei käytetä, säilytä sitä kantolaukussa  ilman säiliötä.

Ota yhteys KCI:hin, jos hoitoyksikön silikonitiivisteet, säiliön salvan 
ohjain tai säiliön puskurit puuttuvat tai ovat rikkoutuneet.

Säiliön vaihtaminen

Säiliö on vaihdettava

• kun se on täysi (tällöin kuuluu hälytysääni ja hoito pysähtyy)

• vähintään kerran viikossa, jotta se ei ala haista pahalle.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä tahansa 
syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito ei ole käynnissä, 
sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.

Silikonitiivisteet

Säiliön 
puskurit

Säiliön 
salpa

Säiliön salvan 
vapautin

Säiliön letkun liitin

Säiliön letku

Säiliön letkun 
suljin

Silikonitiivisteet

Säiliön 
puskurit

Säiliön 
salpa

Säiliön salvan 
vapautin

Säiliön letkun liitin

Säiliön letku

Säiliön letkun suljin
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Säiliön vaihtaminen (jatkuu)

1. Katkaise yksikön virta ja lopeta hoito painamalla virran ja hoidon 
käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan.

2. Työnnä molemmat letkun sulkimet letkun liitintä kohti.

3. Sulje molempien letkujen sulkimet tiiviisti, jotta letkut eivät 
vuoda (kuva 1).

4. Sidosletkun irrottaminen säiliöletkusta:

• Työnnä liittimet yhteen. 

• Avaa liittimet kiertämällä (kuva 2a). 

• Vedä liittimet irti toisistaan (kuva 2b). 

5. Säiliön poistaminen:

• Paina säiliön salvan vapautinta (kuva 3).

• Vedä säiliö suoraan irti hoitoyksiköstä (kuva 4).

Kysy lääkäriltä tai hoitajalta ohjeet säiliön 
hävittämiseen. Säiliötä ei saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana. Se saattaa olla paikallisten ongelmajätteitä 
koskevien lakien vastaista.

Kuva 1

Kuva 2a

Kuva 2b

Kuva 4

Kuva 3
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Säiliön vaihtaminen (jatkuu)

6. Uuden säiliön asentaminen:

• Liu'uta säiliö säiliön salvan ohjaimen yli. 

• Älä kierrä tai käännä säiliötä asennuksen aikana. 

• Paina säiliö tukevasti hoitoyksikköön. Jos säiliö on asennettu 
oikein, sitä ei saa irti vetämällä säiliötä varovasti suoraan 
yksiköstä poispäin.

• Naksahdusääni osoittaa säiliön olevan oikein asennettu.

7. Liitä uusi säiliöletku sidosletkuun:

• Työnnä liittimet yhteen. 

• Kierrä liittimiä siten, että ne lukittuvat (kuvat 5a ja 5b).

8. Avaa molemmat letkun sulkimet (kuva 6).

9. Käynnistä yksikkö ja aloita hoito uudelleen painamalla virran ja 
hoidon käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

10. Varmista, että sidos painuu kasaan.

Kuva 5a

Kuva 5b

Kuva 6
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Kantolaukku

V.A.C. SIMPLICITY™ 
-hoitojärjestelmän 

pikaoppaan ja V.A.C.®-
hoitojärjestelmän 

turvallisuusohjeiden 
säilytystasku

Soljet (kuvassa kiinni) 
(käytettävissä joissakin 

laukuissa) 

Avausläppä, jossa on koukku 
ja lenkin kiinnitin

Vyölenkki  
(käytettävissä 

joissakin laukuissa)

Letkun 
säilytystaskun 
hihnat

Aseta hoitoyksikkö kantolaukkuun 
siten, että ohjauspaneeli näkyy taskussa 
olevasta läpinäkyvästä aukosta.

Pidä hoitoyksikkö pystyasennossa.

Säilytä hoitoyksikköä käytön aikana kantolaukussa.

Jos asetat hoitoyksikön tasaiselle alustalle (kuten pöydälle), 
ohjauspaneelin on osoitettava ylöspäin. 
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Kantolaukun käyttötavat

Voit pujottaa kantolaukun säädettävän hihnan rintakehäsi yli. Voit myös kantaa laukkua 
vyössäsi.

Varmista, että laukun soljet on kiinnitetty kunnolla (jos laukussa on soljet).

Älä kiedo kantolaukun hihnaa, virtajohtoa tai sidoksen letkua kaulan ympärille.

Varmista, ettei johdon tai letkun ylimääräinen osuus aiheuta 
kompastumisvaaraa.
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Hoitoyksikön irrottaminen

Voit irrottaa hoitoyksikön sidosletkusta lyhyeksi ajaksi esimerkiksi 
peseytymistä varten.

Älä vie hoitoyksikköä suihkuun tai kylpyyn. Lisätietoja on Usein kysytyt 
kysymykset -kohdassa sivulla 30.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoitoyksikkö on pois käytöstä yli kahden tunnin 
ajan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoitoyksikkö ei saa virtaa, 
sidos on vaihdettava.

1. Katkaise yksikön virta ja lopeta hoito painamalla virran ja hoidon 
käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

2. Irrota yksikkö virtalähteestä.

3. Työnnä molemmat letkun sulkimet letkun liitintä kohti.

4. Sulje molempien letkujen sulkimet tiiviisti, jotta letkut  
eivät vuoda (kuva 1).

5. Sidosletkun irrottaminen säiliöletkusta:

• Työnnä liittimet yhteen.

• Avaa liittimet kiertämällä (kuva 2a).

• Vedä liittimet irti toisistaan (kuva 2b).

6. Estä letkun vuotaminen peittämällä letkun päät sideharsolla.

Hoitoyksikön käynnistäminen ja sammuttaminen

Virran ja hoidon käynnistys- ja sammutuspainike on ohjauspaneelin yläreunassa keskellä 
(kuva: sivu 10).

1. Varmista ennen hoidon aloittamista, että sidos on paikallaan, säiliö on liitettynä ja 
kaikki sulkimet ovat auki.

2. Käynnistä tai sammuta yksikkö ja aloita tai lopeta hoito painamalla 
virran ja hoidon käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen 
sekunnin ajan. 

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä tahansa 
syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito ei ole käynnissä, 
sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.

Kuva 1

Kuva 2a

Kuva 2b



21

P
O

TILA
S

Hälytykset

Tietyissä tilanteissa hoitoyksikkö antaa hälytyksen.

Alhaisen prioriteetin hälytys

• edellyttää potilaan tai hoitohenkilökunnan toimenpiteitä.

• sisältää yhden äänimerkin ja tasaisesti palavan keltaisen merkkivalon.

Keskitason prioriteetin hälytys

• edellyttää välitöntä reagointia, jotta hoito jatkuu lääkärin määräämällä tavalla.

• sisältää toistuvan äänimerkin ja vilkkuvan keltaisen merkkivalon.

Hälytyksiin liittyvät toimintaohjeet on kuvattu jäljempänä. 

Äänen keskeytys

Äänimerkin voi vaientaa painamalla lyhyesti Äänen keskeytys -painiketta. Älä pidä 
painiketta painettuna. Merkkivalo palaa tasaisesti keltaisena.

• Äänimerkki palautuu 60 minuutin kuluttua, jos alhaisen prioriteetin hälytyksen 
aiheuttanutta tilannetta ei ole korjattu.

• Äänimerkki palautuu kahden minuutin kuluttua, jos keskitason prioriteetin 
hälytyksen aiheuttanutta tilannetta ei ole korjattu.

Jos hälytyksen aiheuttanutta tilannetta ei voi korjata, ota heti 
yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä tahansa 
syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito ei ole käynnissä, 
sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.

Akun pienen varauksen hälytys (alhainen prioriteetti)

Hälytys käynnistyy noin kaksi tuntia ennen akun varauksen loppumista. Se 
sisältää yhden äänimerkin ja yhden tasaisesti palavan keltaisen merkkivalon. 

Hoito jatkuu hälytyksen aikana.

Korjaa hälytyksen aiheuttanut tilanne lataamalla akku.

Kytke hoitoyksikkö seinäpistorasiaan virtalähteen kautta. Akun latauksen merkkivalo palaa 
keltaisena akun latautumisen aikana. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta Akun 
latausohjeet (sivu 12).
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Akun erittäin pienen varauksen hälytys (keskitason prioriteetti)

Hälytys käynnistyy noin tuntia ennen akun varauksen loppumista. Se sisältää toistuvan 
äänimerkin ja yhden vilkkuvan keltaisen merkkivalon. 

Äänimerkin voi vaientaa kahdeksi minuutiksi painamalla lyhyesti Äänen 
keskeytys -painiketta. Älä pidä painiketta painettuna.

Hoito jatkuu hälytyksen aikana. Jos yksikköä ei kuitenkaan kytketä 
virtalähteeseen yhden tunnin kuluessa, hoito sammuu.

Korjaa hälytyksen aiheuttanut tilanne lataamalla akku.

1. Kytke hoitoyksikkö seinäpistorasiaan virtalähteen kautta. Akun latauksen 
merkkivalo palaa keltaisena akun latautumisen aikana. Katso lisätietoja tämän 
käyttöoppaan kohdasta Akun latausohjeet (sivu 12).

2. Varmista, että hoito on käynnissä. Virtapainikkeessa palaa vihreä merkkivalo. 

3. Jos valo ei pala, paina virran ja hoidon käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen 
sekunnin ajan. Laite käynnistyy ja hoito alkaa uudelleen.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä 
tahansa syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito 
ei ole käynnissä, sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.
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Tukoshälytys (alhainen prioriteetti)

Hälytys käynnistyy seuraavissa kolmessa tilanteessa:

• Laite ei saavuta hoidolle määritettyä painetta. Hoito jatkuu, mutta parasta 
mahdollista painetta pienemmällä paineella.

• Järjestelmässä saattaa olla tukos. Hoitoyksikkö yrittää jatkaa hoitoa.

• Säiliö on täynnä ja se on vaihdettava.

Hälytys sisältää yhden äänimerkin ja yhden tasaisesti palavan keltaisen 
merkkivalon.

Hoito jatkuu hälytyksen aikana.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:

1. Varmista, että molemmat letkun sulkimet ovat auki.

2. Varmista, ettei letku ole taittunut, poimuttunut tai millään tavalla tukkeutunut.

3. Jos tukoshälytys ei poistu, kun vaiheet 1 ja 2 on tehty, laske hoitoyksikkö ja letkut 
haavakohdan tasolle tai sitä alemmas. 

4. Jos hälytys poistuu, kun hoitoyksikkö lasketaan alemmas, yksikön käyttöä voi 
jatkaa normaalisti.
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Tukoshälytys (keskitason prioriteetti)

Hälytys käynnistyy seuraavissa kolmessa tilanteessa:

• Laite ei saavuta hoidolle määritettyä painetta. Hoito jatkuu, mutta parasta mahdollista 
painetta pienemmällä paineella.

• Järjestelmässä saattaa olla tukos. Hoitoyksikkö yrittää jatkaa hoitoa.

• Säiliö on täynnä ja se täytyy vaihtaa.

Hälytys sisältää toistuvan äänimerkin ja yhden vilkkuvan keltaisen 
merkkivalon. 

Äänimerkin voi vaientaa kahdeksi minuutiksi painamalla lyhyesti Äänen 
keskeytys -painiketta. Älä pidä painiketta painettuna.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjaaminen:

1. Varmista, että molemmat letkun sulkimet ovat auki.

2. Varmista, ettei letku ole taittunut, poimuttunut tai millään tavalla tukkeutunut.

3. Jos tukoshälytys ei poistu, kun vaiheet 1 ja 2 on tehty, laske hoitoyksikkö ja letkut 
haavakohdan tasolle tai sitä alemmas. 

4. Jos hälytys poistuu, kun hoitoyksikkö lasketaan alemmas, yksikön käyttöä  
voi jatkaa normaalisti.

5. Tarkista nestetaso säiliön tilavuusmerkinnöistä.

Täydessä säiliössä nestettä on noin 300 ml.

Asteikko



25

P
O

TILA
S

Tukoshälytys (keskitason prioriteetti) (jatkuu)

6. Ellei säiliö ole täynnä, varmista, että hoitoyksikkö on pystyasennossa. Jos hoitoyksikkö 
on tasaisella alustalla (kuten pöydällä), varmista, että ohjauspaneeli on ylöspäin.

7. Jos säiliö ei ole täynnä ja hälytys jatkuu:

• Katkaise yksikön virta ja lopeta hoito painamalla virran ja hoidon 
käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

• Odota viisi sekuntia. Käynnistä sitten yksikkö ja aloita hoito 
uudelleen painamalla virran ja hoidon käynnistys- ja 
sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

8. Jos säiliö on täynnä, vaihda se (katso sivu 15).

9. Kun olet vaihtanut säiliön, käynnistä yksikkö ja aloita hoito 
uudelleen painamalla virran ja hoidon käynnistys- ja 
sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä tahansa 
syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito ei ole käynnissä, 
sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.

Väärien hälytysten välttämiseksi pidä hoitoyksikkö mahdollisimman 
suorassa.
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Vuotohälytys (keskitason prioriteetti)

Hälytys käynnistyy seuraavissa kolmessa tilanteessa:

• Säiliötä ei ole asennettu oikein. 

• Hoitoyksikkö havaitsee merkittävän vuodon. 

• Sidoksen vuotoa ei ole korjattu ja hoito keskeytyy.

Hälytys sisältää toistuvan äänimerkin ja yhden vilkkuvan keltaisen 
merkkivalon.

Äänimerkin voi vaientaa kahdeksi minuutiksi painamalla lyhyesti Äänen 
keskeytys -painiketta. Älä pidä painiketta painettuna.

Hälytyksen aiheuttaneen tilan korjausvaihtoehdot:

• Asenna säiliö uudelleen. 

• Etsi ja korjaa vuoto. 

Jos hälytyksen aiheuttanutta tilaa ei korjata viiden minuutin kuluessa, hoito keskeytyy. 

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä tahansa 
syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito ei ole käynnissä, 
sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.

Säiliön tarkistaminen
1. Katkaise yksikön virta ja lopeta hoito painamalla virran ja hoidon 

käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan.

2. Irrota säiliö painamalla säiliön salvan vapautinta (katso sivu 16).

3. Tarkista säiliöstä ja hoitoyksiköstä seuraavat asiat:

• onko säiliön ja hoitoyksikön välissä roskia

• kaksi silikonitiivistettä (katso kuva sivulta sivu 15) 

• kaksi säiliön vaimenninta (katso kuva sivulta sivu 15). 

4. Jos tiivisteet tai puskurit puuttuvat tai ovat rikkoutuneet, ota yhteys KCI:hin.

5. Asenna säiliö uudelleen. Tarkista, että se on kunnolla paikallaan ja kiinnittynyt. 
Säiliöstä kuuluu naksahdus, kun se on oikein asennettu.

6. Palaa Potilastoiminto-aloitusnäyttöön valitsemalla Palauta.
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7. Käynnistä yksikkö ja aloita hoito uudelleen painamalla virran ja 
hoidon käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

8. Tarkista, että sidos painuu kasaan.

9. Jos hälytys jatkuu, asenna uusi säiliö (katso sivu 17).

10. Jos hälytyksen aiheuttanutta ongelmaa ei voi korjata, ota yhteyttä KCI:hin, lääkäriin 
tai hoitajaan.

Vuototarkistus

Jos hälytys ei johdu löysästi tai virheellisesti kiinnitetystä säiliöstä, sen aiheuttajana on 
merkittävä alipainevuoto.

Useimmiten vuodot esiintyvät

• kohdassa, jossa sidos koskettaa ihoon 

• kohdassa, jossa SENSAT.R.A.C.™-tyyny on kiinnittynyt sidokseen

• letkuliitoksissa.

Vuodon korjaaminen:

1. Tarkista sidoksen ja säiliön väliset letkuliitokset. Varmista, että ne ovat kunnolla 
kiinni.

2. Siirrä kättäsi ja sormiasi kevyesti painaen ja hitaasti sidoksen ja SENSAT.R.A.C.™-
tyynyn reunoja pitkin. Kuuntele pumpun ääntä: se vaimenee vuodon löytyessä.

3. Lue V.A.C.®-sidosten mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten vuotoalue 
tiivistetään ylimääräisen V.A.C.®-sidosmateriaalin avulla. Pyydä tarvittaessa apua 
lääkäriltä tai hoitajalta.

4. Kun olet korjannut vuodon, varmista hoidon jatkuminen 
kytkemällä laitteesta virta pois. Odota 15 sekuntia ja käynnistä 
laite sitten uudelleen. Tarkista, että sidos painuu kasaan.

5. Jos vuotohälytys jatkuu tai vuotoa ei löydy, ota yhteyttä KCI:hin, lääkäriin tai hoitajaan.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä 
tahansa syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito  
ei ole käynnissä, sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.
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Järjestelmähälytys (keskitason prioriteetti)

 Hälytys käynnistyy, kun hoitoyksikkö havaitsee sisäisen virheen. Hälytys sisältää toistuvan 
äänimerkin ja useita vilkkuvia merkkivaloja. 

Äänimerkin voi vaientaa kahdeksi minuutiksi painamalla lyhyesti Äänen 
keskeytys -painiketta. Älä pidä painiketta painettuna.

Korjaa hälytyksen aiheuttanut tilanne käynnistämällä yksikkö uudelleen.

1. Katkaise yksikön virta ja lopeta hoito painamalla virran ja hoidon 
käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

2. Odota 15 sekuntia. Käynnistä sitten yksikkö ja aloita hoito uudelleen painamalla 
virran ja hoidon käynnistys- ja sammutuspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

3. Tarkista, että sidos painuu kasaan. 

4. Jos hälytys jatkuu yksikön uudelleenkäynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä KCI:hin, 
lääkäriin tai hoitajaan.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä 
tahansa syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito  
ei ole käynnissä, sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.
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Huolto ja puhdistus

Seuraavassa on kuvattu KCI:n suosittelemat V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön 
puhdistusmenetelmät.

Tuotteen hävittäminen

Lääkärin tai hoitajan on poistettava sidos ja muut kertakäyttöiset tuotteet (letkut, liittimet, 
sulkimet ja käytetyt säiliöt). Osia ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se saattaa olla 
paikallisten ongelmajätteitä koskevien lakien vastaista. 

Hoitoyksikön puhdistaminen

1. Irrota hoitoyksikkö virtalähteestä.

2. Puhdista hoitoyksikkö ja kantolaukku tarvittaessa kostealla liinalla ja miedolla 
saippualiuoksella. Älä käytä valkaisuainetta. 
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Usein kysytyt kysymykset

K: Paljonko hoitoyksikkö painaa? 
V: Hoitoyksikkö painaa noin 1,04 kg (noin 2,3 lb), kun siinä on tyhjä säiliö asennettuna. 

K: Kuinka kauan akun lataaminen kestää?
V: Akun lataaminen täyteen kestää noin kuusi tuntia. 

K: Kuinka kauan täyteen ladattu akku kestää?
V: Akun varaus riittää enintään kahdeksaksi tunniksi. 

K: Hoitoyksiköstä kuuluu joskus paljon ääntä. Mistä se johtuu ja mitä sille 
voi tehdä?

V: Vaikka hoitoyksikkö saattaa ajoittain olla erittäin hiljainen, alipaineen tarkka 
ohjaaminen haavaan saattaa aiheuttaa myös ääniä. Ääni saattaa kuulostaa kovalta 
öisin, jolloin on muuten hiljaisempaa kuin päivällä. Jos sidoksessa on vuoto, yksikön 
äänet saattavat kuulua kovempina ja annetaan hälytys. Kun vuoto on paikattu, hälytys 
lakkaa ja yksikön käyttöääni hiljenee. Yksiköstä saattaa myös välillä kuulua pulputusta. 

Hoitoyksikkö saattaa toimia tehokkaammin ja hiljaisemmin, jos se asetetaan 
haavakohdan alapuolelle. Hoitoyksiköstä ajoittain kuuluvat äänet kuuluvat 
normaaliin toimintaan. 

K: Entä jos järjestelmä hälyttää?
V: Hoitoyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuusasioihin. 

Hoitoyksikön näkyvät ja kuuluvat hälytykset ilmoittavat mahdollisista ongelmista. 
Useimmiten hälytyksen aiheuttaneet tilat on helppo korjata (sivut 21–27). Tutustu 
tietoihin yhdessä lääkärin tai hoitajan kanssa. Silloin hälytykset eivät häiritse.

K: Mistä tiedän, että hoitoyksikkö toimii oikein?
V: Virran ja hoidon käynnistys- ja sammutuspainikkeen vieressä oleva merkkivalo 

on vihreä. Alipaine on käytössä aina, kun vaahtosidos on painunut kasaan. Letkussa 
saattaa näkyä haavanesteen virtaus.

K: Entä jos hoitoyksikön säiliön asennuksen yhteydessä ei kuulu naksahdusta?
V: Säiliötä asennettaessa pitäisi kuulua naksahdus. Jos naksahdusta ei kuulu, vedä 

säiliötä kevyesti pois hoitoyksiköstä. Jos säiliö on asennettu oikein, se ei irtoa.

K: Miten toimin ennen peseytymistä?
V: Älä vie hoitoyksikköä suihkuun tai kylpyyn. Lisätietoja on tämän oppaan kohdassa 

Hoitoyksikön irrottaminen (sivu 20). Voit antaa sidoksen olla paikallaan 
peseytymisen tai suihkussa käynnin aikana. Varo peseytymisen aikana, etteivät 
sidoksen reunat irtoa.
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V: Milloin on tilattava lisää sidoksia ja säiliöitä? 
V: Tarvikkeita on tilattava, kun jäljellä on enää yksi sidospakkaus TAI viisi säiliötä. Tilaa 

tuotteet KCI:stä viimeistään kolmesta viiteen arkipäivää ennen kuin tarvitset niitä. 

K: Voinko lähteä matkalle, jos käytän V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikköä?
V: Varmista lääkäriltä tai hoitajalta ennen matkaa, että matkustaminen on turvallista. 

Älä matkusta, paitsi jos

• saat lääkäriltä siihen luvan 

• ymmärrät täysin terveydentilaasi liittyvät riskit 

• ymmärrät täysin V.A.C.®-hoitoon liittyvät riskit. 

Matkan aikana verenvuodon seuraukset saattavat olla vakavat. Se saattaa jopa 
johtaa kuolemaan.

Kun lääkäriltä on saatu matkustuslupa, matkalle on suositeltavaa ottaa mukaan 
seuraavat tarvikkeet:

• Hoitoasetusten ja sidostarvikkeiden tiedot sisältävä V.A.C.®-hoitomääräys.

• Riittävästi tarvikkeita (vaahto- ja kalvosidoksia, letkuja ja säiliöitä) suositusten  
tai tarpeen mukaista sidosten ja säiliön vaihtamista varten. 

• Sidokset on vaihdettava vähintään kolme kertaa viikossa.

• Säiliö on vaihdettava, kun se täyttyy, tai vähintään kerran viikossa.

• Lääkärin tai hoitajan suosittelema vaihtoehtoinen sidos. Tätä sidosta käytetään, 
jos V.A.C.®-hoito on jostain syystä lopetettava.

• Täyteen ladattu hoitoyksikkö ja virtajohto.

• V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön käyttöopas ja pikaopas.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä 
tahansa syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito ei 
ole käynnissä, sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.
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K: Voiko V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitojärjestelmää käyttää diagnostisten 
toimenpiteiden aikana? 

V: Seuraava taulukko auttaa määrittämään, voiko hoitoa jatkaa tiettyjen 
toimenpiteiden aikana.

Jos tarvitset:

• Magneettikuvausta, lääkärin tai hoitajan on poistettava hoitoyksikkö. Sidosta ei 
tarvitse poistaa.

• Hyperbaarista happihoitoa, lääkärin tai hoitajan on poistettava hoitoyksikkö ja sidos.

Lääkärin tai hoitajan on tutustuttava turvallisuusohjeisiin ja tällaisten diagnostisten 
toimenpiteiden tärkeisiin tietoihin. Ohjetta on säilytettävä hoitoyksikön kantolaukun taskussa.

VAKAVA VAROITUS: Jos hoito pysähtyy tai yksikkö sammuu mistä tahansa 
syystä, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Jos hoito ei ole käynnissä, 
sidos on vaihdettava kahden tunnin kuluessa.

Jos kuvannettavalla alueella on vaahtosidoksia, kuviin saattaa syntyä 
varjostumia. V.A.C.® GRANUFOAM™ Bridge -sidoksen synteettiset 
lisämateriaalit saattavat aiheuttaa vaaroja HBO-hoidon aikana. Muita 
V.A.C.®-sidoksia voi käyttää kaikissa kuvannuslaitteissa. V.A.C.®-
sidoksen paikallaan pitämistä tai irrottamista koskevan päätöksen tekee 
röntgenlääkäri, röntgenteknikko ja/tai haavan hoidosta vastaava lääkäri.

Diagnostiset
toimenpiteet

Hoitoyksikkö
yhteensopiva

Hoitoyksikkö
EI yhteensopiva

Sidos 
yhteensopiva

Sidos 
EI yhteensopiva

MRI X X

HBO X X

Röntgenkuvaus X X

TT-kuvaus X X

Värjäystestit X X

Fluoroskopia X X

Ultraäänitutkimus X X
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Yhteystiedot

Terveyteen liittyvässä hätätilanteessa soita paikalliseen hätänumeroon 
(112). Jos sinulla on terveydentilaasi, hoitoa tai jotakin muuta asiaa koskevia 
sairaanhoidollisia kysymyksiä, ota yhteyttä lääkäriisi tai hoitajaan.

Jos sinulla on tuotetta, varusteita tai huoltoa koskevia kysymyksiä tai haluat 
lisätietoja KCI:n tuotteista ja palveluista, ota yhteyttä KCI:hin tai KCI:n 
valtuutettuun edustajaan. Voit myös soittaa tai käydä www-sivuillamme:

Yhdysvallat: soita numeroon 1 800 275 4524 tai käy osoitteessa 
www.acelity.com.

Muut maat: käy osoitteessa www.kci-medical.com.





35

LÄ
Ä

K
Ä

R
I

Vain lääkärin käyttöön
Potilas: Katso tämän oppaan edellinen osa

V.A.C. SIMPLICITY™
-HOITOJÄRJESTELMÄ 
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VAKAVA VAROITUS: Laitteen mukana toimitetaan tärkeät turvallisuusohjeet. 

Käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja muut 
turvallisuusohjeet on lueteltu V.A.C.®-hoitojärjestelmän 
turvallisuusohjeissa. Tämä tiedotelehtinen toimitetaan hoitojärjestelmän 
mukana ja V.A.C.®-sidospakkauksissa. Tutustu V.A.C.®-hoitojärjestelmän 
käyttöoppaaseen ja turvallisuusohjeisiin ennen V.A.C.®-hoidon 
aloittamista. Jos sinulla on kysyttävää tai jos tämä ohje on kadonnut, 
ota välittömästi yhteys paikalliseen KCI-edustajaan.

Lisätietoja tuotteesta on Internetissä, osoitteissa  
www.acelity.com (USA) ja www.kci-medical.com (muut maat).

Lääkintälaitteen tuoteohjeiden noudattamatta jättäminen ja 
hoitosovellusten käyttäminen ilman koulutetun hoitohenkilökunnan 
opastusta tai valvontaa saattaa aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön ja vakavan 
tai kuolemaan johtavan vamman. Osoita terveyteen liittyvät kysymykset 
lääkärille. Ota hätätilanteessa yhteys ensiapuun.

VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä 
tai vuokrata vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
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Varoitukset: Tärkeitä tietoja laitteen käyttäjille

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö on lääkintälaite. Se ei ole lelu. Laite on pidettävä lasten, 
lemmikkien ja muiden ulkopuolisten ulottumattomissa. Muuten sidos ja hoitoyksikkö 
saattavat vaurioitua eivätkä ehkä toimi oikein.

Pidä hoitoyksikkö puhtaana pölystä ja nukasta. Ne saattavat vaurioittaa sidosta ja 
hoitoyksikköä ja haitata niiden toimintaa.

KCI:n tuotteet toimivat moitteettomasti, kun noudatat seuraavia KCI:n suosittelemia ohjeita. 
Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena on takuiden raukeaminen.

• Noudata laitteen käytössä käyttöoppaan ja soveltuvien, laitteeseen kiinnitettyjen 
tarrojen ohjeita.

• Vain KCI:n valtuuttamat asiantuntijat saavat koota, käyttää, laajentaa, säätää, 
muokata, huoltaa ja korjata laitetta. KCI toimittaa valtuutetulle henkilöstölle 
pyynnöstä kytkentäkaaviot, osaluettelot ja muut korjauksissa tarvittavat materiaalit. 
Lisätietoja saat KCI:ltä.

• Varmista, että laitteen käyttöhuoneen sähköasennukset vastaavat soveltuvin osin 
kansallisia sähköistystä koskevia säädöksiä.

• Älä koskaan käytä laitetta, jos sen virtajohto, virtalähde tai pistoke on vioittunut. 
Mikäli osat ovat kuluneet tai vaurioituneet, ota yhteyttä KCI:hin.

• Älä pudota tai työnnä laitteen aukkoihin tai letkuihin mitään.

• Hoitoyksikköä tai sidosta ei saa muokata. Laitetta eikä sen osia saa kytkeä muihin  
kuin KCI:n valtuuttamiin laitteisiin. 

• Käytä laitteen kanssa vain V.A.C.®-sidoksia.

• Säilytä laite kaukana lämpimistä pinnoista.

• Älä läikytä nestettä laitteen minkään osan päälle.

Elektronisiin ohjaimiin päässyt neste saattaa aiheuttaa korroosiota, 
joka voi vaurioittaa sähkökomponentteja. Komponenttivauriot 
saattavat johtaa laitteen virheelliseen toimintaan ja aiheuttaa 
vaaratilanteita potilaalle ja henkilöstölle. Jos nestettä läikkyy, 
irrota laite välittömästi pistorasiasta ja pyyhi läikkynyt neste 
imukykyisellä liinalla. Varmista ennen virran uudelleenkytkemistä, 
ettei virtakytkimeen tai virtalähteen osiin tai niiden lähelle ole jäänyt 
kosteutta. Mikäli laite ei toimi oikein, ota yhteyttä KCI:hin.
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• Älä käytä laitetta kylvyn tai suihkun aikana tai tilanteissa, joissa se voi pudota 
ammeeseen, suihkuun, altaaseen tai wc-istuimeen. Älä kosketa veteen pudonnutta 
laitetta. Irrota laite välittömästi mahdollisesta virtalähteestä. Irrota laite sidoksesta ja 
ota yhteys KCI:iin. 

• Älä kosketa veteen pudonnutta laitetta. Irrota laite välittömästi mahdollisesta 
virtalähteestä. Irrota laite sidoksesta ja ota yhteys KCI:iin. 

• Matkapuhelimet ja muut samankaltaiset tuotteet saattavat aiheuttaa hoitoyksikköön 
häiriöitä. Siirrä hoitoyksikkö erilleen tällaisista laitteista, jos epäilet niiden 
aiheuttavan häiriöitä.

• Pienet osat – tukehtumisvaara.

• Allerginen reaktio – V.A.C.®-sidos saattaa aiheuttaa allergisen reaktion, jos potilas 
on yliherkkä akryyliliimalle tai hopealle. Seuraavat oireet saattavat olla merkkejä 
allergisesta reaktiosta:

 - huomaat punoitusta

 - huomaat turvotusta

 - kehittyy ihottumaa

 - kehittyy nokkosihottumaa

 - iho kutisee.

• Jos potilaalla on hengenahdistusta, allerginen reaktio saattaa olla tavallista 
vakavampi. Ota heti yhteyttä ensiapuun ja kytke hoitoyksiköstä virta pois.

Huomautus

Valmistaja on rakentanut tämän laitteen vastaamaan tiettyä jännitettä. 

Tarkista jännite laitteen tuotetiedoista.
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Johdanto

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitojärjestelmässä käytetään alipaineimuhoitoa ja SENSAT.R.A.C.™-
tekniikkaa (Therapeutic Regulated Acute Care), joilla voidaan hoitaa monenlaisia akuutteja 
ja kroonisia haavoja. Tämä haavanparannushoito on helposti yhdistettävissä lääkärin 
käyttämään haavanparannuskäytäntöön, mikä auttaa optimoimaan potilaan hoidon ja 
hoitokustannukset. Haavanparannustekniikka sisältää mikroprosessoriohjatut hoitoyksiköt 
sekä ympärivuorokautisen asiakaspalvelun ja teknisen tuen. 

Tämän käyttöoppaan potilasosio sisältää V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitojärjestelmän peruskäytön 
ohjeet potilaalle, omaishoitajalle tai terveydenhuollon ammattilaiselle. Potilasosiossa 
neuvotaan laitteen käynnistäminen, akun lataaminen ja hälytystilanteissa toimiminen. 
Potilasosiossa ovat myös usein kysytyt kysymykset, mukaan lukien vianmäärityksen tiedot.

Tämä lääkärin osio sisältää terveydenhuollon ammattilaiselle tarkoitetut lisätiedot, 
kuten lisävaroitukset, infektioiden torjunnan, tekniset tiedot, sähkömagneettiseen 
yhteensopivuuteen liittyvät varotoimet ja yhteystiedot.

V.A.C.®-hoito (lyhenne sanoista Vacuum Assisted Closure® (sulkeminen tyhjiön avulla)) 
on integroitu haavanhoitojärjestelmä, jossa ohjatun alipaineen (tyhjiön) avulla luodaan 
ympäristö, joka edistää haavan paranemista:

• valmistelemalla haavan pohjan sulkemista varten

• vähentämällä turvotusta

• edistämällä granulaatiokudoksen muodostumista ja perfuusiota

• poistamalla tulehdusnestettä ja infektion aiheuttajia.

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö on suunniteltu tarjoamaan yhden paineasetus- ja 
hoitotilavaihtoehdon (jatkuva -125 mmHg), jonka lääkärit tavallisesti määräävät 
monentyyppisille haavoille. Jos yksittäisen potilaan tila tai olosuhteet edellyttävät hoitavan 
lääkärin mielestä muita paine- tai hoitotilavaihtoehtoja, neuvottele tuotetoimittajan kanssa 
muista, asianmukaisista vaihtoehdoista.
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Huolto ja puhdistus

Seuraavassa ovat KCI:n suosittelemat toimenpiteet V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön 
puhdistamiseksi ja infektioiden torjumiseksi.

Varotoimet

Noudata aina varotoimia.

Varotoimien tarkoituksena on vähentää mikro-organismien siirtymistä tunnetuista 
ja tuntemattomista tartuntalähteistä. Varotoimia tulee soveltaa kaikkiin potilaisiin 
diagnoosista ja oletetusta infektiotilasta riippumatta. Varotoimia on noudatettava, kun 
kosketus veren ja ruumiinnesteiden kanssa on todennäköistä. Tämä koskee siis myös 
eritteitä ja kuona-aineita (hikeä lukuun ottamatta) riippumatta siitä, onko verta näkyvissä 
vai ei, rikkoutunutta ihoa (ts. avoimet haavat) ja limakalvoja.

Jätehuolto

Hävitä kaikki hävitettävät tuotteet (letkut, liittimet, sulkimet, käytetyt säiliöt ja sidokset sekä 
muut osat) paikallisten terveydenhuollon jätteitä koskevien määräysten mukaan.
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V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön puhdistus

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö puhdistetaan ja desinfioidaan pyyhkimällä laitteen kaikki 
kovat pinnat. Noudata sairaalan ohjeita kovapintaisten, kestokäyttöisten, elektronisten 
lääkintälaitteiden puhdistamisesta ja desinfioimisesta. V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö  
on puhdistettava ja desinfioitava:

• jos laite likaantuu potilaskäytössä

• vähintään kerran viikossa.

 Huolehdi nestemäisiä puhdistusaineita käyttäessäsi, ettei V.A.C. SIMPLICITY™ 
-hoitoyksikkö tai sen virtalähde ole kytkettyinä pistorasiaan.

KCI suosittelee noudattamaan seuraavia, KCI V.A.C.® -hoitolaitteiden puhdistus- ja 
desinfiointiohjeita:

• Pienennä infektioriskiä ja vältä koskettamasta potilaan verta ja muita ruumiinnesteitä 
käyttämällä henkilönsuojaimia, kuten suojakäsineitä.

• Puhdista orgaaninen aines (näkyvä lika, eritteet) yksiköstä ennen desinfiointia.

• Käytä sairaalakäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita ja kvaternaarisia 
ammoniumyhdisteitä sisältäviä tai muita vastaavia desinfiointiaineita.

• Hoitoyksikköä ei saa upottaa nesteisiin eikä kyllästää nesteillä. Nesteet voivat 
vaurioittaa laitteen sähköosia.

• Älä puhdista ohjauspaneelin reunoja alkoholipohjaisilla liuoksilla, koska ne 
voivat imeytyä kapillaarivoimalla pienistä raoista laitteen sisään ja aiheuttaa 
toimintahäiriöitä.
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Käytettyjen symbolien selitykset

Varoitus mahdollisesta järjestelmää, 
potilasta ja henkilökuntaa 
uhkaavasta vaaratilanteesta

Sarjanumero

Tärkeitä käyttöä koskevia tietoja

Käytetty tuote on toimitettava 
asianmukaiseen keräyspisteeseen. 
Tuotetta ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana.

Lue käyttöopas Suojaus kiinteiltä vierasesineiltä  
ja nesteiltä

Kompastumisvaara Luokka II

Älä käytä kylvyn tai suihkun aikana Potilasta koskettava BF-tyypin osa

Virtapainike Pidettävä kuivana

Valmistaja Tuotenumero

Lämpötilarajat

VAROITUS: Yhdysvaltojen 
liittovaltion lain mukaan tätä 
laitetta saa myydä tai vuokrata 
vain lääkärin määräyksestä.

Valtuutettu edustaja Euroopan 
yhteisön alueella

Kosteusrajoitukset
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Tekniset tiedot
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mitat (L x K x S): ................................................................................................................................... 19,3 x 15,2 x 6,4 cm 
(7,6 x 6 x 2,5 tuumaa)

Paino (tyhjä säiliö kiinnitettynä): ....................................................................................... noin 1,04 kg (noin 2,3 lb)
Paine: ................................................................................................................................................–125 mmHg (16,6 kPa)
Hoitotila: ........................................................................................................................................................................Jatkuva 
Säiliön tilavuus: ..................................................................................................................................................noin 300 ml

Sähkö:
Akun kesto: ....................................................................................................................................noin kahdeksan tuntia,  

vaihtelee asetusten mukaan
Akun latautumisaika: ................................................................................................  täysin tyhjä akku: noin 6 tuntia
Ulkoisen virtalähteen tulo: ..............................................................................................................100–240 VAC, 0,8 A 

50–60 Hz
Ulkoisen virtalähteen lähtö: ..............................................................................................................................12 V, 3,3 A
Vuotovirta potilaaseen ja koteloon: .........................................................................................<100 mikroampeeria

Säilytys ja käyttö:
Säilytysolosuhteet

Lämpötila: ..................................................................................................................................–25–70 °C (–13–158 °F) 
Suhteellinen ilmankosteus: ....................................................................................................0–93 %, tiivistymätön

Käyttöolosuhteet
Lämpötila: ......................................................................................................................................... 5–40 °C (41–104 °F) 
Suhteellinen ilmankosteus: ................................................................................................. 15–93 %, tiivistymätön

Korkeus: ..............................................................................................................................0 - 4 267 m (0 - 14 000 jalkaa) 
Paras mahdollinen suorituskyky:................................................................................. 0 - 2 438 m (0 - 8 000 jalkaa)
Ilmanpaine:.................................................................................................................................................. 1 060 – 700 hPa

Odotettu käyttöikä: ................................................................................................................................................. 3 vuotta

IEC-luokka
Lääketieteellinen laite 
Laite ei sovellu käytettäväksi tiloissa, joissa on helposti syttyvien anesteettien ja ilman, hapen tai 
typpioksiduulin seoksia. 
Potilasta koskettavien osien luokitus: BF-tyyppi 
Luokka II 
IP22 = suojaus yli 12,5 mm:n kiinteiltä vierasesineiltä ja lyhytkestoisesti roiskuvilta nesteiltä.
V.A.C.®-hoitojärjestelmän sidokset ovat potilasta koskettavia osia standardin IEC 60601-1 kolmannen 
painoksen mukaisesti.
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Seuraavissa ohjeissa ja valmistajan lausunnoissa on tietoja V.A.C. SIMPLICITY™ 
-hoitoyksikön sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

• V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, ja hoitoyksikkö on asennettava ja otettava käyttöön 
seuraavilla sivuilla kuvattujen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien 
tietojen mukaisesti.

Laite on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten 
käytettäväksi. Kuten kaikki sähköiset lääkintälaitteet, tämä laite 
saattaa aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä tai haitata lähellä olevien 
laitteiden toimintaa. Varotoimena V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö 
on ehkä siirrettävä toiseen paikkaan, sen asentoa on muutettava tai 
sen käyttöpaikka suojattava.

• Siirrettävät ja kannettavat radiotaajuiset viestintälaitteet, RFID-lukijat, tuotehälyttimet 
(varkaudenestolaitteet) ja metallinpaljastimet saattavat häiritä V.A.C. SIMPLICITY™ 
-hoitoyksikön toimintaa. Noudata taulukoissa 2 ja 4 annettuja ohjeita ja suosituksia.

• Muut lääkintälaitteet tai -järjestelmät saattavat tuottaa sähkömagneettista säteilyä 
ja häiritä siten V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön toimintaa. Erityistä varovaisuutta 
tarvitaan, kun V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikköä käytetään muiden laitteiden vieressä 
tai niiden kanssa pinottuna. Jos laitteiden pinoaminen tai käyttö V.A.C. SIMPLICITY™ 
-hoitoyksikön vieressä on välttämätöntä, tulee hoitoyksikköä ja muita laitteita aluksi 
seurata, jotta voidaan varmistaa, että ne toimivat kokoonpanossa oikein.

• Tässä oppaassa mainitut sähkökaapelit, ulkoiset virtalähteet ja lisävarusteet ovat seuraavissa 
taulukoissa lueteltujen testivaatimusten mukaisia. V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön kanssa 
saa käyttää vain valmistajan suosittelemia kaapeleita, virtalähteitä ja lisävarusteita. Jos 
kolmas osapuoli tarjoaa V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön kanssa käytettäviksi kaapeleita, 
ulkoisia virtalähteitä tai sähkövarusteita, joita ei mainita tässä käyttöoppaassa, on kyseisen 
kolmannen osapuolen vastuulla varmistaa näiden tuotteiden yhteensopivuus seuraavissa 
taulukoissa esitettyjen standardien ja testien kanssa.

• Muiden kuin tässä oppaassa tai viiteasiakirjoissa mainittujen sähköjohtojen ja 
sähköisten lisävarusteiden käyttäminen saattaa lisätä V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön 
tuottamaa sähkömagneettista säteilyä tai heikentää V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön 
sähkömagneettista häiriönsietoa. 
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Taulukko 1
Ohjeet ja valmistajan lausunto - sähkömagneettiset häiriöt

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan 
tai V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö täyttää nämä vaatimukset.

Häiriötesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeita

Radiotaajuushäiriöt - CISPR 11
(säteilevät ja johdetut)

Ryhmä 1 V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö käyttää radiotaajuusenergiaa 
vain sisäiseen toimintaansa. Sen vuoksi radiotaajuuspäästöt 
ovat hyvin vähäisiä, eivätkä ne todennäköisesti aiheuta mitään 
häiriöitä lähellä oleviin sähkölaitteisiin.

Radiotaajuushäiriöt - CISPR 11
(säteilevät ja johdetut)

Luokka B V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö sopii käytettäväksi kaikissa 
laitoksissa, myös kotitalouksissa ja laitoksissa, jotka on 
kytketty suoraan kotitalouksille virtaa antavaan julkiseen 
matalajännitteiseen verkkovirtaan.

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Ei sovellettavissa

Jännitteen vaihtelu / flikkerit
IEC 61000-3-3

Ei sovellettavissa

Taulukko 2
Ohjeet ja valmistajan lausunto - sähkömagneettinen immuniteetti

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi tässä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Asiakkaan tai hoitoyksikön käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö täyttää sille asetetut vaatimukset.

Immuniteettitesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen 
ympäristö

Staattisen sähkön  
purkaus (ESD) 

IEC 61000-4-2

±6 kV kosketus

±8 kV ilma

±8 kV kosketus

±15 kV ilma

Lattioiden on oltava puuta, 
betonia tai kaakelia. Jos 
lattian pinta on synteettistä 
materiaalia, suhteellisen 
kosteuden on oltava 
vähintään 30 %.

Nopea transientti/purske 

IEC 61000-4-4

±2 kV virransyöttö

±1 kV tulo/-lähtölinjat

±2 kV virransyöttö
100 kHz:n toisto taajuus

±1 kV tulo/-lähtölinjat 
100 kHz:n toisto taajuus

Verkkovirran on oltava 
tyypillistä yritys- tai 
sairaalatasoa.

Ylijännite

IEC 61000-4-5

±1 kV differentiaalitila  
(johto-johto)
±2 kV yleistila (johto-maa)

±1 kV differentiaalitila  
(johto-johto)
±2 kV yleistila (johto-maa)

Verkkovirran on oltava 
tyypillistä yritys- tai 
sairaalatasoa.

Jännitteen pudotukset, 
lyhyet keskeytykset ja 
jännitteen vaihtelut 
päävirransyötössä 

IEC 61000-4-11

<5 % Ut (>95 %:n pudotus 
Ut:ssa) 0,5 toimintajaksolle

40 % Ut (60 %:n pudotus 
Ut:ssa) 5 toimintajaksolle

70 % Ut (30 %:n pudotus Ut:ssa) 
25 toimintajaksolle

<5 % Ut (>95 %:n pudotus 
Ut:ssa) 5 sekunnille

Pudotukset: 0 % Ut 1 jakson ajan
70 % Ut 25 jakson ajan
50 Hz:ssä tai 30 jakson ajan
60 Hz:ssä

Yksi vaihe: 0˚:ssa

Keskeytykset: 0 % Ut
250 jakson ajan 50 Hz:ssä
tai 300 jakson ajan 60 Hz:ssä

Tuotteessa on sisäinen  
vara-akku.

Jos V.A.C. SIMPLICITY™ 
-hoitoyksikön on toimittava 
verkkovirran katkosten 
aikana, on suositeltavaa,  
että hoitoyksikön 
virtalähteenä käytetään 
keskeytymätöntä 
virtalähdettä tai akkua.

Verkkotaajuuden (50/60 Hz) 
magneettikenttä

IEC 61000-4-8

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

Verkkotaajuuden 
magneettikenttien  
on oltava kaupallisille 
yrityksille tai sairaaloille 
tyypillisellä tasolla.

HUOMAUTUS: Ut on verkkovirtajännite ennen testitason käyttöönottoa.
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Taulukko 3
Ohjeet ja valmistajan lausunto - sähkömagneettinen immuniteetti

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi tässä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 
Asiakkaan tai hoitoyksikön käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö täyttää sille asetetut vaatimukset.

Immuniteettitesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö

  

Johdettu 
radiotaajuushäiriö 
IEC 61000-4-6

Säteilevä 
radiotaajuushäiriö
IEC 61000-4-3

  

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz
6 Vrms ISM-kaistoilla ja
radioamatöörikaistoilla,
jotka ovat 150 kHz:n ja
80 MHz:n välillä
80 % AM taajuudella 1 kHz

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

Kannettavia radiotaajuisia laitteita saa 
käyttää enintään suositellun etäisyyden 
päässä V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksiköstä 
tai sen osista, mukaan lukien johdot. 
Suositeltu etäisyys lasketaan lähettimen 
taajuuden mukaisella yhtälöllä.

Suositeltu etäisyys
d = 1,2 √P

d = 0,35 √P 80 MHz – 800 MHz

d = 0,7 √P 800 MHz – 2,5 GHz

P on lähettimen valmistajan 
ilmoittama enimmäislähtövirta 
watteina (W) ja d sen suositeltu 
vähimmäisetäisyys metreinä (m).

Kohdepaikan sähkömagneettisen 
tutkimuksena mukaan 
kiinteiden lähettimien kentän 
voimakkuuden on oltava pienempi 
kuin kunkin taajuusalueen 
vaatimustenmukaisuustasob.

Häiriöitä saattaa ilmetä seuraavalla 
symbolilla merkittyjen laitteiden 
läheisyydessä:

HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan suuremmalle taajuusalueelle määritettyä etäisyyttä.

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Esineet, rakenteet ja henkilöt vaikuttavat 
sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen absorboimalla ja heijastamalla niitä.

a Kiinteiden lähettimien (kuten matkapuhelimille, langattomille puhelimille, amatööriradioille, AM- ja FM-radiolähetyksille ja  
TV-lähetyksille tarkoitettujen tukiasemien) kentänvoimakkuuksia ei voi ennustaa tarkasti teoreettisesti. Kiinteistä radiotaajuisista 
lähettimistä johtuvien sähkömagneettisten häiriöiden selvittämiseksi tulisi harkita sähkömagneettista kohdepaikan 
mittausta. Jos V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön käyttöpaikassa mitattavat kentän voimakkuudet ylittävät edellä mainitut 
vaatimustenmukaisuustasot, hoitoyksikön normaali toiminta on varmistettava laitetta tarkkailemalla. Poikkeavaa toimintaa 
havaittaessa saatetaan tarvita lisätoimenpiteitä, kuten V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön suuntaaminen tai sijoittaminen uudelleen.

b Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentän voimakkuuden on oltava alle 3 V/m.

Siirrettäviä ja kannettavia radiotaajuisia viestintälaitteita (mukaan lukien erillislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) 
ei saa käyttää 30 cm (12 tuumaa) lähempänä mitään V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön osaa, mukaan lukien valmistajan 
määrittämät kaapelit. Muutoin seurauksena saattaa olla tämän laitteen suorituskyvyn heikkeneminen. Tarkemmin sanottuna 
suositeltu vähimmäiserotusetäisyys tulee laskea lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä taulukon 4 mukaisesti.

HUOMAUTUS:  Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan lääkintälaitteita koskevan standardin IEC 60601-1-2: 
2014 4. painoksen rajoitusten mukainen. Näiden rajojen ja testitasojen tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja 
sähkömagneettisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään tyypillisessä lääketieteellisessä asennuksessa.
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Taulukko 4
Suositellut etäisyydet kannettavien radiotaajuisten laitteiden ja V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön välillä

V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät 
radiotaajuushäiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai V.A.C. SIMPLICITY™ -hoitoyksikön käyttäjä voi vähentää sähkömagneettisia 
häiriöitä huolehtimalla siitä, että kannettavien radiotaajuisten laitteiden (lähettimien) ja hoitoyksikön välillä on jatkuvasti 
vähintään seuraavassa esitetty suositeltu vähimmäisetäisyys (tiedonsiirtolaitteiden enimmäislähtövirran mukaan).

Lähettimen määritetty 
enimmäislähtövirta (W)

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)

150 kHz – 80 MHz  
d = 1,2√P

80 MHz – 800 MHz  
d = 0,35√P

800 MHz – 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

Jos lähettimen enimmäislähtövirtaa ei ole mainittu yllä, suositeltu etäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida lähettimen taajuuteen 
sovellettavan yhtälön mukaan, jossa  P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäislähtövirta watteina (W).

HUOMAUTUS 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan suuremmalle taajuusalueelle määritettyä etäisyyttä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Pinnat, esineet ja henkilöt vaikuttavat 
sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen absorboimalla ja heijastamalla sitä.

Mukana toimitettavat sähkövarusteet
Osan numero Kuvaus Valmistaja Enimmäispituus

413708 Johto, ACTIV.A.C.™, kansainvälinen pöytäkone,  
ulkoinen virtalähde

ICC 3,05 m

413625 Virtajohto, V.A.C.®, Iso-Britannia, 240 V Consolidated Wire 2,05 m

413992 Virtajohto, V.A.C.®, Sveitsi Consolidated Wire 2,05 m

413628 Virtajohto, V.A.C.®, Yhdysvallat Consolidated Wire 2,05 m

413627 Virtajohto, V.A.C.®, Australia/Uusi-Seelanti, 240 V Consolidated Wire 2,05 m

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

414165 Virtajohto, V.A.C.®, Kiina Consolidated Wire 2,05 m

414655 Kokoonpano, virtajohto, ACTIV.A.C.™, Japani Consolidated Wire 1 m

414961 Virtajohto, V.A.C.®, Etelä-Afrikka Consolidated Wire 2,09 m

415569 Virtajohto, V.A.C.®, Korean tasavalta, 240 V Consolidated Wire 2,09 m

415572 Johto, INFOV.A.C.™ / ACTIV.A.C.™, Taiwan, maadoitettu Consolidated Wire 2,06 m

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

Muiden kuin yllä mainittujen kaapeleiden käyttäminen saattaa lisätä 
sähkömagneettisia häiriöitä tai heikentää sähkömagneettista häiriönsietoa.
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Yhteystiedot

Terveyteen liittyvässä hätätilanteessa ota yhteyttä ensiapuun. Jos sinulla on potilaan 
terveydentilaa, hoitoa tai jotakin muuta asiaa koskevia sairaanhoidollisia kysymyksiä, 
ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

Jos sinulla on tuotetta, varusteita tai huoltoa koskevia kysymyksiä tai haluat lisätietoja 
KCI:n tuotteista ja palveluista, ota yhteyttä KCI:hin tai KCI:n valtuutettuun edustajaan. 
Voit myös soittaa tai käydä www-sivuillamme:

Yhdysvallat: soita numeroon 1 800 275 4524 tai käy osoitteessa  
www.acelity.com.

Muut maat: käy osoitteessa www.kci-medical.com.
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