
Naudotojo vadovas
Pacientams ir gydytojams

V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPIJOS SISTEMA 







GARANTIJOS ATSISAKYMAS IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ 
APRIBOJIMAS

„KCI“ ATSISAKO VISŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, 
VISAS NETIESIOGINES GARANTIJAS DĖL ŠIAME LEIDINYJE APRAŠYTO (-Ų) „KCI“ GAMINIO (-IŲ) 
PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI. BET KOKIA RAŠYTINĖ „KCI“ SIŪLOMA 
GARANTIJA TURI BŪTI AIŠKIAI NURODYTA ŠIAME LEIDINYJE ARBA PRIDĖTA PRIE GAMINIO. 
JOKIOMIS APLINKYBĖMIS „KCI“ NEBUS LAIKOMA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, 
NETYČINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ IR IŠLAIDAS, ĮSKAITANT ŽALĄ TURTUI ARBA KŪNO 
SUŽALOJIMUS, VISIŠKAI ARBA IŠ DALIES ATSIRADUSIUS DĖL GAMINIO NAUDOJIMO, IŠSKYRUS 
TUOS ATVEJUS, KAI TOKĮ GARANTIJOS ATSISAKYMĄ ARBA ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMĄ AIŠKIAI 
DRAUDŽIA KONKRETUS GALIOJANTIS TEISĖS AKTAS. JOKS ASMUO NETURI ĮGALIOJIMŲ „KCI“ 
VARDU PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMUS DĖL PRETENZIJŲ AR GARANTIJŲ, IŠSKYRUS AIŠKIAI ŠIOJE 
PASTRAIPOJE NURODYTUS ATVEJUS.

„KCI“ spausdinta forma pateikti aprašymai arba specifikacijos (taip pat ir šiame leidinyje) yra 
skirti vien tik pateikti bendrojo pobūdžio gaminio aprašymą jo gamybos metu ir nereiškia 
jokių garantijų, išskyrus garantijas, kurios yra raštu išdėstytos ir pateiktos su šiuo gaminiu 
kaip ribota garantija. Šiame leidinyje pateikiama informacija gali būti bet kada pakeista. 
Naujausios informacijos teiraukitės „KCI“.



Skirta naudoti pacientams

V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPIJOS SISTEMA 
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ĮSPĖJIMAS. Šiam įrenginiui yra skirta svarbi saugos informacija

Šiame vadove yra svarbių jūsų saugai įspėjimų. Prieš naudodami 
 „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos sistemą:

• peržiūrėkite šį vadovą su savo gydytoju arba slaugytoju;

• peržiūrėkite nuorodų vadovą, jis yra terapijos įrenginio nešiojimo 
dėklo kišenėje;

• peržiūrėkite su savo gydytoju arba slaugytoju saugos informacijos 
lapą, jis taip pat yra terapijos įrenginio nešiojimo dėklo kišenėje.

Be savo gydytojo nurodymų nekeiskite jokių terapijos įrenginio parametrų. 
Tvarstį uždėti arba nuimti turėtų tik jūsų gydytojas arba tai turėtų būti 
daroma jam nurodžius. Jei turite klausimų dėl „V.A.C. SIMPLICITY™“ 
terapijos sistemos, kreipkitės į savo gydytoją.
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Įspėjimai. Svarbi informacija naudotojams

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos sistema yra medicinos prietaisas, o ne žaislas. Laikykite jį 
atokiai nuo vaikų, naminių augintinių ir kenkėjų, nes jie gali pažeisti tvarstį ir terapijos 
įrenginį, o tai gali turėti įtakos jo veikimui. Saugokite terapijos įrenginį nuo dulkių ir pūkų, 
nes jie taip pat gali pažeisti tvarstį ir terapijos įrenginį, o tai gali turėti įtakos jo veikimui.

• Nenaudokite įrenginio, jeigu yra apgadintas jo maitinimo laidas, maitinimo šaltinis 
arba kištukas. Jei šie komponentai nusidėvėjo arba yra apgadinti, kreipkitės į „KCI“.

• Nemeskite ir nekiškite jokių daiktų į šio gaminio angas ar vamzdelį.

• Nemėginkite terapijos įrenginio arba tvarsčio modifikuoti. Nejunkite šio gaminio 
ar jo komponentų prie kitų savo naudojamų įrenginių.

• Laikykite terapijos įrenginį atokiai nuo šildomų paviršių.

• Nepilkite skysčių ant jokios šio gaminio dalies. Jei įrenginys būtų aplietas, nedelsdami 
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo (jeigu prijungtas). Nuvalykite skystį nuo terapijos 
įrenginio. Prieš vėl įjungdami į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad ant įrenginio ir 
maitinimo šaltinio nėra drėgmės. Jei įrenginys neveikia tinkamai, kreipkitės į „KCI“.

• Nenaudokite terapijos įrenginio vonioje arba duše. Nestatykite terapijos įrenginio 
į tokią vietą, iš kurios jis galėtų įkristi arba būti įtrauktas į vonią, dušą, kriauklę arba 
tualetą.

• Nebandykite paimti į vandenį įkritusio terapijos įrenginio. Nedelsdami atjunkite 
įrenginį nuo maitinimo lizdo (jeigu prijungtas). Atjunkite įrenginį nuo tvarsčio ir 
kreipkitės į „KCI“.

• Mobilieji telefonai ir panašūs prietaisai gali turėti įtakos terapijos įrenginio veikimui. 
Jei įtariate, kad yra trukdžių, patraukite terapijos įrenginį nuo tokių prietaisų.

• Mažos detalės – pavojus paspringti.

• Alerginė reakcija – „V.A.C.®“ tvarstis gali sukelti alerginę reakciją, jeigu esate jautrūs 
akriliniams klijams arba sidabrui. Toliau nurodyti simptomai gali reikšti, kad jums 
kyla alerginė reakcija. Nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją:

 - pastebėję paraudimą;

 - pastebėję patinimą;

 - atsiradus bėrimui;

 - atsiradus dilgėlinei;

 - atsiradus niežėjimui.

• Jei pradeda trūkti oro, alerginė reakcija gali būti sunkesnė. Nedelsdami kreipkitės į 
vietos skubios pagalbos tarnybą ir išjunkite terapijos įrenginį.
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Įvadas

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos sistema – tai gydytojo paskiriamas medicininis prietaisas.
Perskaitykite visas šiame vadove pateiktas instrukcijas ir jų laikykitės, kad naudojamas 
gaminys tinkamai veiktų. Šiame vadove bus paaiškinta:

• kaip pradėti ir sustabdyti terapiją;

• kaip elgtis su perspėjimais ir pavojaus signalais.

„V.A.C.®“ terapiją paskiria terapeutas arba kitas licencijuotas gydymą 
skiriantis gydytojas. Kaip ir su visais skiriamais medicininiais prietaisais, 
svarbu laikytis terapeuto nurodymų ir gaminio instrukcijų. Naudokite 
terapiją tik aiškiai nurodžius ir (arba) prižiūrint kvalifikuotam klinikos 
slaugytojui.
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„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys

 

Valdymo skydelis

 

Kintamosios srovės 
maitinimo šviesos diodas

Baterijos įkrovos lygio 
šviesos diodas

Užsikimšimo 
šviesos diodas

Maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo 
mygtukas su šviesos diodu

Garso pauzės mygtukas 
su šviesos diodu

Nuotėkio šviesos 
diodas

Indas

Valdymo skydelis

Baterijos įkrovimo  
lemputė

Maitinimo jungtis

Prieiga tik „KCI“ 
įgaliotiems 

techninės 
priežiūros 

specialistams
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Valdymo mygtukai

Maitinimo ir terapijos įjungimas ir išjungimas

Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos įjungimo 
ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir pradėtumėte terapiją. 
Šviesos diodas švies žaliai. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo 
ir terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį ir 
sustabdytumėte terapiją. Šviesos diodas išsijungs.

Garso pauzė

Paspauskite ir atleiskite garso pauzės mygtuką, kad nutildytumėte garso 
signalą. Nelaikykite nuspaudę. Šviesos diodas švies geltonai.

Garso signalas vėl pasigirs po 60 minučių, jei perspėjimo signalo priežastis 
nebus pašalinta.

Garso signalas vėl pasigirs po dviejų minučių, jei pavojaus signalo priežastis 
nebus pašalinta.

Baterijos / maitinimo piktogramos

Tinkamai prijungus „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginį prie kintamosios 
srovės šaltinio, šviesos diodas neprtraukiamai švies žaliai.

Rodydami „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio baterijos įkrovos būseną, 
šviesos diodai švies geltonai arba žaliai.

Pavojaus signalų piktogramos

Terapijos įrenginiui aptikus užsikimšimą, šviesos diodas švies arba mirksės.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie pavojaus signalus ir juos sukėlusių 
priežasčių šalinimą, žr. šio vadovo skyrių Perspėjimai ir pavojaus signalai 
(21 psl.).

Terapijos įrenginiui aptikus nuotėkį, šviesos diodas švies arba mirksės. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie pavojaus signalus ir juos sukėlusių 
priežasčių šalinimą, žr. šio vadovo skyrių Perspėjimai ir pavojaus signalai 
(21 psl.).
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Baterijos įkrovimo instrukcijos

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginyje yra įkraunamoji baterija. Baterija įkraunama, 
naudojant kartu su įrenginiu pridedamą maitinimo laidą ir maitinimo šaltinį. 

Baterija yra neprieinama, jai nereikalinga techninė priežiūra. 

Siekdami nesugadinti terapijos įrenginio, naudokite tik su juo pateikiamą maitinimo 
šaltinį ir laidą. 

Statinė elektra

Išėmus įrenginį iš nešiojimo dėklo ir prijungus jį prie elektros lizdo, ant įrenginio 
gali susidaryti statinės elektros krūvis. Dažniausiai tai nutinka, kai yra labai mažas 
oro drėgnumas.

Dėl statinės iškrovos gali:

• patamsėti ekranas;

• iš naujo įsijungti terapijos įrenginys;

• išsijungti terapijos įrenginys. 

Jei taip nutiktų, įrenginį vėl įjunkite. Jei įrenginio įjungti nepavyksta, kreipkitės į „KCI“.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapijos įrenginys išsijungia, 
iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. Jeigu terapijos įrenginiui 
netiekiamas maitinimas, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.

Už maitinimo laido galima užkliūti. Pasirūpinkite, kad visi laidai būtų 
patraukti iš vietų, kur gali vaikščioti žmonės.

Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, kad atjungtumėte 
įrenginį nuo elektros tinklo. Neužblokuokite prieigos prie kištuko ar 
kištukinio lizdo.
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Baterijos įkrovimas

1. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo šaltinio.

2. Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės lizdo.

3. Prijunkite įkrovimo laidą prie terapijos įrenginio taip, kaip parodyta.

4. Kai tik įmanoma, laikykite įrenginį prijungtą, kad kuo ilgiau veiktų baterija.

Prijungus įrenginį, jutikliniame ekrane parodoma kištuko 
piktograma.

Baterija visiškai įkraunama per maždaug šešias valandas.

Baterijos įkrovos 
lygio šviesos diodas

Baterijos įkrovimo 
lemputė

Įkrovimo laido 
jungtis

Kintamosios 
srovės 

maitinimo 
laidas

Maitinimo laido įspėjamosios etiketės

Kištukas 
nuolatinės 

srovės maitinimo 
šaltiniui

Nuolatinės srovės 
maitinimo šaltinis

Kintamosios srovės elektros lizdo kištukas
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Baterijos įkrovimo lemputė

Kol įrenginys įkraunamas, baterijos įkrovimo lemputė švies oranžine spalva. Kai įrenginys 
bus visiškai įkrautas, ši lemputė pradės šviesti žaliai.

Baterijos įkrovos lygis

Valdymo skydelio apatiniame kairiajame kampe rodomas baterijos įkrovos lygis (žr. 10 psl. 
arba 13 psl.). Baterijos lygis rodomas tik tada, kai terapijos įrenginys NĖRA prijungtas prie 
maitinimo šaltinio.

Visiškai įkrauta – šviečia du žali šviesos diodai.

Vidutinis įkrovos lygis – šviečia vienas žalias šviesos diodas.

Žemas baterijos įkrovos lygis – šviečia vienas geltonas šviesos diodas. 
Skubiai įkraukite bateriją.

Kritinis baterijos įkrovos lygis – mirksi vienas geltonas šviesos diodas. 
Nedelsdami įkraukite bateriją.



15

PA
C

IEN
TA

S

Indas

 

Indo fiksatoriaus kreipiklio, esančio ant terapijos įrenginio, kraštai gali būti 
aštrūs. Neimkite terapijos įrenginio už indo fiksatoriaus kreipiklio.

Indą ant terapijos įrenginio visada uždėkite ir nuo jo nuimkite tiesiai. 
Uždėdami ar nuimdami indą, jo nekraipykite ir nesukite.

Kai terapijos įrenginys nenaudojamas, laikykite jį nešiojimo dėkle be 
įstatyto indo.

Jei terapijos įrenginio silikoniniai sandarikliai, indo fiksatoriaus kreipiklis 
arba indo amortizatoriai yra apgadinti arba jų nėra, kreipkitės į „KCI“.

Indo pakeitimas

Indas turi būti pakeistas: 

• kai užsipildo (pasigirs pavojaus signalas, terapija bus sustabdyta);

• bent kartą per savaitę, kad būtų išvengta nemalonaus kvapo.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba įrenginys 
išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. Jeigu terapija 
netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.

Silikoniniai 
sandarikliais

Indo 
amortizatoriai

Indo 
fiksatoriaus 
kreipiklis

Indo fiksatoriaus 
atleidimo mygtukas

Indo vamzdelio 
jungtis

Indo 
vamzdelis

Indo vamzdelio 
spaustukas
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Indo pakeitimas (tęsinys)

1. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį ir 
sustabdytumėte terapiją.

2. Pastumkite abu vamzdelio spaustukus link vamzdelio jungties.

3. Tvirtai suspauskite abu vamzdelio spaustukus, kad neišsilietų 
vamzdelio turinys (1 pav.).

4. Norėdami atjungti tvarsčio vamzdelį nuo indo vamzdelio:

• suspauskite jungtis tarpusavyje; 

• pasukite jungtis, kad jas atrakintumėte (2a pav.); 

• išskirkite jungtis (2b pav.). 

5. Norėdami indą nuimti:

• nuspauskite indo fiksatoriaus atleidimo mygtuką (3 pav);

• nuimkite indą tiesiai nuo terapijos įrenginio (4 pav.).

Dėl indo išmetimo kreipkitės į gydytoją arba 
slaugytoją. Neišmeskite indo su buitinėmis atliekomis. 
Galite pažeisti vietos teisės aktus dėl pavojingų 
atliekų utilizavimo.

1 pav.

2a pav.

2b pav.

4 pav.

3 pav.
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Indo pakeitimas (tęsinys)

6. Norėdami uždėti naują indą:

• užstumkite indą ant indo fiksatoriaus kreipiklio; 

• uždedamo indo nekraipykite ir nesukite; 

• tvirtai užspauskite indą ant terapijos įrenginio; kai indas bus 
tinkamai uždėtas, jo nepavyks nuimti švelniai truktelėjus;

• tinkamai uždėjus indą, girdimas spragtelėjimas.

7. Prijunkite naują indo vamzdelį prie tvarsčio vamzdelio:

• suspauskite jungtis tarpusavyje; 

• surakinkite jungtis, jas pasukdami (5a ir 5b pav.).

8. Atidarykite abu vamzdelio spaustukus (6 pav.).

9. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir 
pratęstumėte terapiją. 

10. Įsitikinkite, kad tvarstis subliūkšta.

5a pav.

5b pav.

6 pav.
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Nešiojimo dėklas

Terapijos įrenginį laikykite vertikaliai.

Naudojamą terapijos įrenginį laikykite nešiojimo dėkle.

Jei terapijos įrenginys padėtas ant lygaus paviršiaus, pvz., 
stalo, laikykite valdymo skydelį atsuktą į viršų. 

Diržo kilpa 
(gali būti tam tikruose 

dėkluose)

Vamzdelių 
laikymo 
dirželiai

Terapijos įrenginį į nešiojimo dėklą įdėkite 
taip, kad per išpjautą langelį būtų galima 
matyti valdymo skydelį.

Kišenė „V.A.C. SIMPLICITY™“ 
terapijos sistemos nuorodų 

vadovui ir „V.A.C.®“ 
terapijos sistemos saugos 

informacijos lapui

Sagtys (parodytos sujungtos) (gali būti 
tam tikruose dėkluose)

Atvartas su lipuku
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Nešiojimo dėklo parinktys

Naudokite reguliuojamą diržą, kad galėtumėte nešiotis nešiojimo dėklą persimetę diržą per 
krūtinę. Nešiojimo dėklą galima nešiotis ir ant diržo.

Įsitikinkite, kad dėklo sagtys patikimai užfiksuotos tarpusavyje (jei yra).

Neapsivyniokite nešiojimo dėklo diržo, maitinimo laido ar tvarsčio 
vamzdelio aplink kaklą.

Pasirūpinkite, kad už per ilgo laido ir (arba) vamzdelio niekas 
negalėtų užkliūti.
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Terapijos įrenginio atjungimas

Terapijos įrenginį galima trumpam atjungti nuo tvarsčio vamzdelio, 
pvz., kai reikia išsimaudyti.

Neimkite terapijos įrenginio į dušą arba į vonią. Daugiau informacijos 
ieškokite skyriuje Dažniausiai užduodami klausimai, 30 psl.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapijos įrenginys bus atjungtas 
daugiau kaip dvi valandas, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. 
Jeigu terapijos įrenginiui netiekiamas maitinimas, tvarstį būtina pakeisti.

1. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį ir 
sustabdytumėte terapiją. 

2. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo (jeigu įjungtas).

3. Pastumkite abu vamzdelio spaustukus link vamzdelio jungties.

4. Tvirtai suspauskite abu vamzdelio spaustukus, kad neišsilietų 
vamzdelio turinys (1 pav.).

5. Norėdami atjungti tvarsčio vamzdelį nuo indo vamzdelio:

• suspauskite jungtis tarpusavyje;

• atrakinkite jungtis, jas pasukdami (2a pav.);

•  išskirkite jungtis (2b pav.).

6. Uždenkite vamzdelių galus marle, kad ji sugertų nutekėjusį skystį.

Terapijos įrenginio įjungimas ir išjungimas

Maitinimo ir terapijos įjungimo ir išjungimo mygtukas yra valdymo skydelio viršuje, 
pačiame viduryje (žr. iliustraciją 10 psl.).

1. Prieš pradėdami terapiją įsitikinkite, kad tvarstis yra savo vietoje, indas yra 
prijungtas, o visi spaustukai yra atidaryti.

2. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte 
įrenginį ir pradėtumėte arba sustabdytumėte terapiją. 

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba įrenginys 
išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. Jeigu terapija 
netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.

1 pav.

2a pav.

2b pav.
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Perspėjimai ir pavojaus signalai

Kai terapijos įrenginys aptinka tam tikras sąlygas, jis įjungia perspėjimo arba pavojaus signalą.

Mažos svarbos perspėjimas

• Reikia paciento arba slaugytojo dėmesio.

• Informuojama vienu garso signalu ir ištisai šviečiančiu geltonu šviesos diodu.

Vidutinės svarbos pavojaus signalas

• Reikia nedelsiant atkreipti dėmesį, kad būtų užtikrintas paskirtos terapijos taikymas.

• Informuojama pasikartojančiu garso signalu ir mirksinčiu geltonu šviesos diodu.

Apie tai, kaip pašalinti perspėjimo arba pavojaus signalą sukėlusią priežastį, skaitykite 
tolesniuose puslapiuose. 

Garso pauzė
Paspauskite ir atleiskite garso pauzės mygtuką, kad nutildytumėte garso signalą. 
Nelaikykite nuspaudę. Šviesos diodas švies geltonai.

• Garso signalas vėl pasigirs po 60 minučių, jei perspėjimo signalo priežastis 
nebus pašalinta.

• Garso signalas vėl pasigirs po dviejų minučių, jei pavojaus signalo priežastis 
nebus pašalinta.

Jei sąlygos, dėl kurios paskelbtas pavojaus signalas, ištaisyti 
neįmanoma, iškart kvieskite gydytoją arba slaugytoją.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba įrenginys 
išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. Jeigu terapija 
netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.

Perspėjimo signalas dėl žemo baterijos įkrovos lygio (mažos svarbos)

Šis perspėjimo signalas parodomas likus maždaug dviem valandoms iki 
baterijos veikimo pabaigos. Informuojama vienu garso signalu ir vienu 
nepertraukiamai šviečiančiu geltonu šviesos diodu.

Pasirodžius šiam perspėjimo signalui terapija tęsiama.

Norėdami panaikinti šį perspėjimo signalą, įkraukite bateriją.

Prijunkite terapijos įrenginį prie elektros lizdo, naudodami maitinimo šaltinį. Kol baterija 
įkraunama, baterijos įkrovimo lemputė švies oranžine spalva. Žr. skyrių Baterijos įkrovimo 
instrukcijos (12 psl.), kur pateikiama daugiau informacijos.
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Pavojaus signalas dėl kritinio baterijos įkrovos lygio (vidutinės svarbos)

Šis pavojaus signalas parodomas likus maždaug vienai valandai iki baterijos veikimo 
pabaigos. Informuojama pasikartojančiu garso signalu ir vienu mirksinčiu geltonu 
šviesos diodu.

Paspauskite ir atleiskite garso pauzės mygtuką, kad dviems minutėms 
nutildytumėte garso signalą. Nelaikykite nuspaudę.

Pasirodžius šiam pavojaus signalui terapija bus tęsiama. Tačiau per vieną 
valandą neprijungus įrenginio prie elektros lizdo, terapija bus išjungta.

Norėdami panaikinti šį pavojaus signalą, įkraukite bateriją.

1. Prijunkite terapijos įrenginį prie elektros lizdo, naudodami maitinimo šaltinį. 
Kol baterija įkraunama, baterijos įkrovimo lemputė švies oranžine spalva. Žr. skyrių 
Baterijos įkrovimo instrukcijos (12 psl.), kur pateikiama daugiau informacijos.

2. Įsitikinkite, kad terapija įjungta. Švies žalias maitinimo mygtuko šviesos diodas. 

3. Jei terapija neįjungta, nuspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką. Taip įjungsite įrenginį ir galėsite tęsti terapiją.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba 
įrenginys išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. 
Jeigu terapija netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.



23

PA
C

IEN
TA

S

Užsikimšimo perspėjimo signalas (mažos svarbos)

Šis perspėjimo signalas parodomas atsiradus vienai iš nurodytų trijų sąlygų.

• Nepasiektas terapijos slėgis. Terapija vis dar taikoma, bet žemesniu nei optimalus slėgiu.

• Galimas užsikimšimas. Terapijos įrenginys toliau bando taikyti terapiją.

• Indas yra užpildytas, jį reikėtų pakeisti.

Perspėjama vienu garso signalu ir vienu nepertraukiamai šviečiančiu 
geltonu šviesos diodu.

Pasirodžius šiam perspėjimo signalui terapija tęsiama.

Norėdami panaikinti šį perspėjimo signalą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, kad atidaryti abu vamzdelio spaustukai.

2. Įsitikinkite, kad vamzdelis nėra susisukęs, suspaustas ar kitaip užblokuotas.

3. Jei atlikus 1 ir 2 veiksmus užsikimšimo perspėjimo signalas išlieka, nuleiskite 
terapijos įrenginį ir vamzdelį lygiai su žaizdos vieta arba žemiau jos. 

4. Jei nuleidus įrenginį perspėjimo signalas išnyksta, įrenginį galima naudoti 
toliau kaip įprasta.
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Pavojaus signalas dėl užsikimšimo (vidutinės svarbos) 

Šis pavojaus signalas parodomas atsiradus vienai iš nurodytų trijų sąlygų.

• Nepasiektas terapijos slėgis. Terapija vis dar taikoma, bet žemesniu nei optimalus slėgiu.

• Galimas užsikimšimas. Terapijos įrenginys toliau bando taikyti terapiją.

• Indas yra užpildytas, jį reikėtų pakeisti.

Apie pavojaus signalą informuojama pasikartojančiu garso signalu ir vienu 
mirksinčiu geltonu šviesos diodu. 

Paspauskite ir atleiskite garso pauzės mygtuką, kad dviems minutėms 
nutildytumėte garso signalą. Nelaikykite nuspaudę.

Norėdami panaikinti šį pavojaus signalą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įsitikinkite, kad atidaryti abu vamzdelio spaustukai.

2. Įsitikinkite, kad vamzdelis nėra susisukęs, suspaustas ar kitaip užblokuotas.

3. Jei atlikus 1 ir 2 veiksmus užsikimšimo pavojaus signalas išlieka, nuleiskite 
terapijos įrenginį ir vamzdelį lygiai su žaizdos vieta arba žemiau jos. 

4. Jei nuleidus įrenginį pavojaus signalas išnyksta, įrenginį galima naudoti 
toliau kaip įprasta.

5. Skysčio lygį patikrinkite ant indo pažymėtoje skalėje.

Inde telpa apie 300 ml skysčio.

Žymos
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Pavojaus signalas dėl užsikimšimo (vidutinės svarbos) (tęsinys)

6. Jei indas nėra pilnas, įsitikinkite, ar terapijos įrenginys laikomas vertikaliai. Jei 
terapijos įrenginys padėtas ant lygaus paviršiaus, pvz., stalo, įsitikinkite, kad 
valdymo skydelis yra atsuktas į viršų.

7. Jei indas nėra pilnas ir pavojaus signalas neišnyksta:

• paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį ir 
sustabdytumėte terapiją; 

• palaukite penkias sekundes, tada paspauskite ir tris sekundes 
palaikykite maitinimo ir terapijos įjungimo ir išjungimo 
mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir pratęstumėte terapiją. 

8. Jei indas yra pilnas, jį pakeiskite (žr. 15 psl.).

9. Pakeitę indą, paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo 
ir terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte 
įrenginį ir pratęstumėte terapiją.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba įrenginys 
išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. Jeigu terapija 
netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.

Norėdami išvengti klaidingų pavojaus signalų, laikykite terapijos 
įrenginį vertikaliai.
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Pavojaus signalas dėl nuotėkio (vidutinės svarbos)

Šis pavojaus signalas parodomas atsiradus vienai iš nurodytų trijų sąlygų.

• Netinkamai įdėtas indas. 

• Terapijos įrenginys aptinka reikšmingą nuotėkį. 

• Tvarsčio nuotėkis nesutvarkytas, o terapija yra pertraukta.

Apie pavojaus signalą informuojama pasikartojančiu garso signalu ir vienu 
mirksinčiu geltonu šviesos diodu.

Paspauskite ir atleiskite garso pauzės mygtuką, kad dviems minutėms 
nutildytumėte garso signalą. Nelaikykite nuspaudę.

Norėdami panaikinti šį pavojaus signalą:

• iš naujo įdėkite indą arba; 

• raskite ir sutvarkykite nuotėkį. 

Jei šio pavojaus signalo priežasties nepašalinsite per penkias minutes, 
terapija bus pertraukta. 

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba įrenginys 
išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. Jeigu terapija 
netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.

Patikrinti indą
1. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 

įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį ir 
sustabdytumėte terapiją.

2. Paspauskite indo fiksatoriaus atleidimo mygtuką, kad išimtumėte indą (žr. 16 psl.).

3. Patikrinkite indą ir terapijos įrenginį:

• Ar nėra nuolaužų tarp indo ir terapijos įrenginio.

• Du silikoniniai sandarikliai (iliustracija pateikiama 15 psl.). 

• Du indo amortizatoriai (iliustracija pateikiama 15 psl.).  

4. Jei sandarikliai arba amortizatoriai nusidėvėjo arba yra apgadinti, kreipkitės į „KCI“.

5. Iš naujo įdėkite indą. Įsitikinkite, kad jis iki galo įstatytas ir užfiksuotas. 
Tinkamai uždėjus indą, girdimas spragtelėjimas.

6. Paspauskite Reset (Atkurti), kad grįžtumėte į paciento režimo pradžios ekraną.
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7. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir 
pratęstumėte terapiją. 

8. Patikrinkite, ar tvarstis subliūkšta.

9. Jei pavojaus signalas neišnyksta, įdėkite naują indą (žr. 17 psl.).

10. Jei pavojaus signalo priežasties panaikinti nepavyksta, kreipkitės į „KCI“ 
arba į savo gydytoją ar slaugytoją.

Patikrinti sandarumą
Jei pavojaus signalas kilo ne dėl atsilaisvinusio arba netinkamai įdėto indo, jis kilo 
dėl didelio neigiamo slėgio nuotėkio.

Dažniausiai nuotėkis atsiranda:

• ten, kur apklotas liečiasi prie odos; 

• ten, kur „SENSAT.R.A.C.™“ įdėklas yra pritvirtintas prie apkloto; 

• vamzdelio jungtyse.

Norėdami pašalinti nuotėkį, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Patikrinkite vamzdelio jungtis tarp tvarsčio ir indo. Įsitikinkite, kad jos tinkamai 
surakintos.

2. Švelniai spausdami, plaštaka ir pirštais lėtai apveskite apkloto ir „SENSAT.R.A.C.™“ 
įdėklo kraštus. Paklausykite siurblio garso – jei yra nuotėkis, siurblio garsas sustiprės.

3. Skaitykite su „V.A.C.®“ tvarsčiais pateiktas Taikymo instrukcijas, kad sužinotumėte, 
kaip panaudoti „V.A.C.®“ apkloto medžiagos perteklių nesandariai sričiai 
užsandarinti. Jei reikia pagalbos, pakvieskite savo gydytoją arba slaugytoją.

4. Norėdami įsitikinti, kad pašalinus nuotėkį terapija veikia, įrenginį 
išjunkite. Palaukite 15 sekundžių, tada vėl įjunkite įrenginį. 
Patikrinkite, ar tvarstis subliūkšta.

5. Jei nuotėkio pavojaus signalas neišnyksta arba jei nerandate nuotėkio, kreipkitės į 
„KCI“ arba į savo gydytoją ar slaugytoją.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba 
įrenginys išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. 
Jeigu terapija netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.
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Sistemos pavojaus signalas (vidutinės svarbos)

Šis pavojaus signalas pateikiamas, kai terapijos įrenginys aptinka vidinę klaidą.
Informuojama pasikartojančiu garso signalu ir keliais mirksinčiais šviesos diodais. 

Paspauskite ir atleiskite garso pauzės mygtuką, kad dviems minutėms 
nutildytumėte garso signalą. Nelaikykite nuspaudę.

Norėdami panaikinti šį pavojaus signalą, iš naujo įjunkite įrenginį.

1. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir terapijos 
įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį ir 
sustabdytumėte terapiją. 

2. Palaukite 15 sekundžių, tada paspauskite ir tris sekundes palaikykite maitinimo ir 
terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir pratęstumėte 
terapiją. 

3. Patikrinkite, ar tvarstis subliūkšta. 

4. Jei nuotėkio pavojaus signalas neišnyksta įrenginį įjungus iš naujo, kreipkitės į „KCI“ 
arba į savo gydytoją ar slaugytoją.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba 
įrenginys išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. 
Jeigu terapija netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.
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Priežiūra ir valymas

Toliau pateikiamos „KCI“ rekomenduojamos „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio valymo 
procedūros.

Išmetimas

Tvarsčius ir kitus vienkartinius elementus (vamzdelį, jungtis, spaustukus ir panaudotus 
indus) turi išmesti gydytojas arba slaugytojas. Neišmeskite šių elementų su buitinėmis 
atliekomis. Galite pažeisti vietos teisės aktus dėl pavojingų atliekų utilizavimo. 

Terapijos įrenginio valymas

1. Atjunkite terapijos įrenginį nuo elektros lizdo.

2. Prireikus nuvalykite terapijos įrenginį ir nešiojimo dėklą drėgna šluoste ir švelnaus 
muilo ir vandens tirpalu. Nenaudokite baliklio. 
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Dažniausiai užduodami klausimai

Kl.: Kiek sveria terapijos įrenginys? 
Ats.: Terapijos įrenginys su uždėtu tuščiu indu sveria apie 1,04 kg (2,3 sv.). 

Kl.: Kiek reikia laiko baterijai įkrauti?
Ats.: Baterija visiškai įkraunama per maždaug šešias valandas. 

Kl.: Kiek laiko veikia įkrauta baterija?
Ats.: Įkrauta baterija veikia iki aštuonių valandų. 

Kl.: Terapijos įrenginys kartais garsiai veikia. Kodėl taip yra ir ką galima 
su tuo padaryti?

Ats.: Nors terapijos įrenginys kartais gali veikti labai tyliai, jis taip pat gali skleisti triukšmą, 
kad tiksliai pritaikytų neigiamą slėgį žaizdai. Naktį, kai smarkiai sumažėja aplinkos 
triukšmo lygis, įrenginio skleidžiamas garsas gali atrodyti didesnis. Atsiradus 
nuotėkiui, įrenginio keliamas triukšmas gali sustiprėti, o įrenginys pradės skleisti 
pavojaus signalą. Nuotėkį pašalinus, įrenginys nebeskleis pavojaus signalo ir pradės 
veikti tyliau. Be to, įrenginys kartkartėmis gali skleisti riaugėjimą primenantį garsą. 

Pastačius terapijos įrenginį žemiau žaizdos lygio, sistema gali veikti našiau ir tyliau. 
Normalu, kad kartkartėmis terapijos įrenginys gali skleisti triukšmą. 

Kl.: Kas nutinka, jei terapijos įrenginyje įsijungia pavojaus signalas?
Ats.: Terapijos įrenginys sukurtas galvojant apie jūsų saugą. Terapijos įrenginys matomais 

ir girdimais pavojaus signalais perspėja apie galimą problemą. Dažniausiai pavojaus 
signalo priežastys yra lengvai ištaisomos (žr. 21–27 psl.). Peržiūrėkite šią informaciją 
su savo gydytoju ar slaugytoju, kad patogiai jaustumėtės su šia pavojaus signalų 
sistema.

Kl.: Kaip sužinoti, ar terapijos įrenginys veikia tinkamai?
Ats.: Šalia maitinimo ir terapijos įjungimo ir išjungimo mygtuko esantis šviesos diodas 

švies žaliai. Dar vienas būdas sužinoti, ar veikia neigiamas slėgis – pažiūrėti, ar 
porolono tvarstis yra subliuškęs. Galite matyti, kaip vamzdelyje juda žaizdos skystis.

Kl.: Ką daryti, jei uždėjus indą ant terapijos įrenginio nepasigirsta 
spragtelėjimas?

Ats.: Uždėjus indą turi pasigirsti spragtelėjimas. Jei spragtelėjimo negirdėjote, švelniai 
patraukite indą nuo terapijos įrenginio. Jei jis tinkamai uždėtas, jis nenusiims.

Kl.: Ką turėčiau padaryti prieš maudydamasis?
Ats.: Neimkite terapijos įrenginio į dušą arba į vonią. Žr. skyrių Terapijos įrenginio 

atjungimas šiame vadove (20 psl.), kur pateikiama daugiau informacijos. Skaidrus 
apklotas yra atsparus vandeniu, galite praustis ar maudytis duše su tvarsčiais. 
Pasisaugokite, kad maudydamiesi neatluptumėte apkloto kraštų.
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Kl.: Kada turėčiau užsakyti daugiau tvarsčių ir indų? 
Ats.: Papildomų medžiagų užsakykite tada, kai lieka tik viena tvarsčių dėžė ARBA penki 

indai. Norėdami pateikti užsakymą, kreipkitės į „KCI“ likus ne mažiau kaip trims–
penkioms dienoms iki tada, kai prireiks medžiagų. 

Kl.: Ar galiu keliauti su „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos sistema?
Ats.: Prieš keliaudami pasikalbėkite su gydytoju arba slaugytoju, kad būtų nuspręsta, 

ar jums yra saugu keliauti. Nekeliaukite, jeigu:

• negavote medikų leidimo; 

• nesuprantate visų su jūsų medicinine būkle susijusių pavojų; 

• nesuprantate visų su „V.A.C.®“ terapija susijusių pavojų. 

Dėl kraujavimo pavojaus kelionėje gali atsirasti sunkių ir net mirtinų padarinių.

Gavę medikų patvirtinimą, su savimi į kelionę turite pasiimti šiuos dalykus:

• „V.A.C.®“ paskyrimą, kuriame nurodyti terapijos parametrai ir tvarsčių atsargos;

• pakankamai atsargų (pvz., porolono tvarsčių, vamzdelių ir indų), kad pagal 
rekomenduojamus laiko intervalus arba pagal poreikį galėtumėte keisti 
tvarsčius ir indus; 

• tvarsčius reikėtų keisti ne rečiau kaip tris kartus per savaitę;

• indus reikėtų keisti tada, kai jie užsipildo, arba bent kartą per savaitę;

• kitą jūsų gydytojo arba slaugytojo rekomenduotą tvarstį; šis tvarstis 
būtų naudojamas, jei reikėtų nutraukti „V.A.C.®“ terapiją;

• visiškai įkrautą terapijos įrenginį ir maitinimo laidą;

• „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio naudotojo vadovą ir nuorodų vadovą.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba 
įrenginys išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. 
Jeigu terapija netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.
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Kl.: Ar galima „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos sistemą naudoti per 
diagnostines procedūras? 

Ats.: Pasinaudokite toliau pateikta lentele, kad sužinotumėte, ar galima tęsti terapiją per 
tam tikras procedūras.

Jeigu reikalinga:

• magnetinio rezonanso tomografija (MRT), jūsų gydytojas arba slaugytojas turi nuimti 
terapijos įrenginį; tvarstis gali likti vietoje;

• hiperbarinės deguonies terapija (HBO), jūsų gydytojas arba slaugytojas turi nuimti 
terapijos įrenginį ir tvarstį.

Jūsų gydytojas arba slaugytojas turėtų peržiūrėti saugos informacijos lapą, kuriame 
pateikiama svarbi informacija apie šias diagnostikos procedūras. Šis dokumentas yra 
terapijos įrenginio nešiojimo dėklo kišenėje.

ĮSPĖJIMAS. Jei dėl bet kokių priežasčių terapija sustabdoma arba įrenginys 
išsijungia, iškart kvieskite savo gydytoją arba slaugytoją. Jeigu terapija 
netaikoma, tvarstį būtina pakeisti per dvi valandas.

Jei sritis, kurios vaizdą siekiama gauti, yra po porolono tvarsčiu, dėl jo 
gali matytis šešėlių. „V.A.C.® GRANUFOAM™“ jungiamajame tvarstyje yra 
papildomų sintetinių medžiagų, galinčių kelti pavojų per HBO terapiją. 
Kiti „V.A.C.®“ tinka visiems vaizdo gavimo metodams. Sprendimą, ar 
„V.A.C.®“ tvarstį galima palikti vietoje, ar reikia nuimti, turėtų priimti 
radiologas, radiologijos technikas ir (arba) žaizdų priežiūros specialistas.

Diagnostikos 
procedūros

Suderinama 
su terapijos 

įrenginiu

NESUDERINAMA 
su terapijos 

įrenginiu

Suderinama 
su tvarsčiu

NESUDERINAMA 
su tvarsčiu

MRT X X

HBO X X

Rentgenas X X

KT (kompiuterinės 
tomografijos) 
tyrimas

X X

Dažų testai X X

Fluoroskopija X X

Ultragarsas X X
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Kontaktinė informacija klientams

Jei reikia skubios medicinos pagalbos, skambinkite vietos skubios pagalbos 
tarnybos numeriu (112). Jei turite medicininių klausimų, susijusių su savo būkle, 
gydymu ar kita problema, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

Jei turite klausimų, susijusių su šiuo gaminiu, atsargomis, technine priežiūra ar 
papildoma informacija apie „KCI“ gaminius ir paslaugas, kreipkitės į „KCI“ arba 
„KCI“ įgaliotą atstovą, arba:

JAV skambinkite 1-800-275-4524 arba apsilankykite www.acelity.com.

Už JAV ribų apsilankykite www.kci-medical.com.





Tik klinikiniam naudojimui
Pacientams: žr. ankstesnį šio vadovo skyrių

V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPIJOS SISTEMA 
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ĮSPĖJIMAS. Šiam įrenginiui yra skirta svarbi saugos informacija

„V.A.C.®“ terapijos sistemos saugos informacijos lape pateikiamos 
indikacijos, kontraindikacijos, įspėjimai, atsargumo priemonės ir kita 
informacija apie saugą. Šis informacijos lapas pridedamas prie terapijos 
įrenginio ir dedamas į „V.A.C.®“ tvarsčių dėžutes. Prieš taikydami „V.A.C.®“ 
terapiją, peržiūrėkite „V.A.C.®“ terapijos sistemos naudotojo vadovą ir 
saugos informacijos lapą. Jei kyla klausimų arba šio informacijos lapo 
nėra, nedelsdami kreipkitės į vietinį „KCI“ atstovą.

Papildomos informacijos apie gaminį rasite www.acelity.com (JAV) 
arba www.kci-medical.com (už JAV ribų).

Kaip ir su visais skiriamais medicininiais prietaisais, nesilaikant gaminio 
instrukcijų ir taikant terapiją be tiesioginių nurodymų ir (arba) neprižiūrint 
kvalifikuotam klinikos slaugytojui, gaminys gali veikti netinkamai ir galima 
sunkiai arba mirtinai susižaloti. Medicinos klausimais konsultuokitės 
su sveikatos priežiūros tiekėju. Jei reikia skubios medicininės pagalbos, 
nedelsdami kreipkitės į vietos skubios pagalbos tarnybą.

DĖMESIO! Pagal federalinius (JAV) įstatymus šį įtaisą leidžiama 
parduoti arba nuomoti tik gydytojams arba jų nurodymu.
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Įspėjimai. Svarbi informacija naudotojams

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos sistema yra medicinos prietaisas, o ne žaislas. Laikykite jį 
atokiai nuo vaikų, naminių augintinių ir kenkėjų, nes jie gali pažeisti tvarstį ir terapijos 
įrenginį, o tai gali turėti įtakos jo veikimui.

Saugokite terapijos įrenginį nuo dulkių ir pūkų, nes jie taip pat gali pažeisti tvarstį ir 
terapijos įrenginį, o tai gali turėti įtakos jo veikimui.

Siekiant, kad „KCI“ gaminiai tinkamai veiktų, „KCI“ rekomenduoja laikytis toliau nurodytų 
sąlygų. Nesilaikant šių sąlygų negalios taikytinos garantijos.

• Naudokite šį gaminį tik pagal šį vadovą ir atitinkamo gaminio etiketes.

• Surinkimą, operacijas, plėtinius, pakartotinį koregavimą, modifikavimą, techninę 
priežiūrą ir remontą gali vykdyti tik kvalifikuoti „KCI“ įgalioti darbuotojai. Šiems 
įgaliotiems darbuotojams pateikus prašymą, „KCI“ suteiks remontui reikalingas 
principines schemas, sudedamųjų dalių sąrašus ir kt. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, kreipkitės į „KCI“.

• Pasirūpinkite, kad patalpos elektros laidų sistema atitiktų atitinkamus nacionalinius 
elektros instaliacijos standartus.

• Nenaudokite įrenginio, jeigu yra apgadintas jo maitinimo laidas, maitinimo šaltinis 
arba kištukas. Jei šie komponentai nusidėvėjo arba yra apgadinti, kreipkitės į „KCI“.

• Nemeskite ir nekiškite jokių daiktų į šio gaminio angas ar vamzdelį.

• Nemėginkite terapijos įrenginio arba tvarsčio modifikuoti. Nejunkite šio gaminio 
ar jo sudedamųjų dalių prie kitų „KCI“ nerekomenduotų įrenginių. 

• Su šiuo gaminiu naudokite tik „V.A.C.®“ tvarsčius.

• Laikykite šį gaminį atokiai nuo šildomų paviršių.

• Saugokite visas šio gaminio dalis nuo skysčių.

Ant elektroninių valdiklių likę skysčiai gali sukelti koroziją, dėl 
kurios elektroniniai komponentai gali nebeveikti. Dėl neveikiančių 
komponentų įrenginys gali veikti padrikai, gali kilti pavojus pacientui 
ir darbuotojams. Jei įrenginys buvo aplietas, nedelsdami jį išjunkite 
ir nuvalykite drėgmę sugeriančia šluoste. Prieš vėl prijungdami 
maitinimą, įsitikinkite, kad neliko drėgmės šalia maitinimo jungties 
ir maitinimo tiekimo komponentų arba juose. Jei gaminys neveikia 
tinkamai, kreipkitės į „KCI“.
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• Nenaudokite gaminio maudydamiesi vonioje arba duše, arba tokioje vietoje, iš kurios 
jis galėtų įkristi arba būti įtrauktas į vonią, dušą, kriauklę arba tualetą. Nebandykite 
paimti į vandenį įkritusio gaminio. Nedelsdami atjunkite gaminį, jei jis prijungtas prie 
elektros šaltinio. Atjunkite įrenginį nuo tvarsčio ir kreipkitės į „KCI“. 

• Nebandykite paimti į vandenį įkritusio gaminio. Nedelsdami atjunkite gaminį, jei jis 
prijungtas prie elektros šaltinio. Atjunkite įrenginį nuo tvarsčio ir kreipkitės į „KCI“. 

• Mobilieji telefonai ir panašūs prietaisai gali turėti įtakos terapijos įrenginio veikimui. 
Jei įtariate, kad yra trukdžių, patraukite terapijos įrenginį nuo tokių prietaisų.

• Mažos detalės – pavojus paspringti.

• Alerginė reakcija – „V.A.C.®“ tvarstis gali sukelti alerginę reakciją, jeigu pacientas 
yra jautrus akriliniams klijams arba sidabrui. Toliau nurodyti simptomai gali reikšti 
alerginę reakciją:

 - pastebimas paraudimas;

 - pastebimas patinimas;

 - atsiranda bėrimas;

 - atsiranda dilgėlinė;

 - atsiranda niežėjimas.

• Jei pacientui pradeda trūkti oro, alerginė reakcija gali būti sunkesnė. Nedelsdami 
kreipkitės į vietos skubios pagalbos tarnybą ir išjunkite terapijos įrenginį.

Pranešimas

Gamintojas šį gaminį sukonfigūravo taip, kad jis atitiktų reikalavimus dėl specifinės įtampos.

Specifinė įtampa yra nurodyta gaminio informacinėje kortelėje.
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Įvadas

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos sistema taiko įvairių lėtinių ir ūmių tipų žaizdų neigiamo 
slėgio terapiją (angl. NPWT) ir reguliuojamą intensyvią terapinę priežiūrą („SENSAT.R.A.C.™“). 
Šią žaizdų gydymo terapiją galima iš karto integruoti į sveikatos priežiūros tiekėjo žaizdų 
gydymo praktiką, padedant sumažinti pacientų priežiūros ir valdymo išlaidas. Taikant šią 
žaizdų gydymo technologiją naudojami mikroprocesorių valdomi terapijos įrenginiai ir 
klientų aptarnavimas bei palaikymas ištisą parą. 

Šio naudotojo vadovo pacientui skirtame skyriuje pateikiamos pagrindinės „V.A.C. SIMPLICITY™“ 
terapijos sistemos naudojimo instrukcijos pacientui, slaugytojui arba sveikatos priežiūros 
specialistui. Pacientui skirtame skyriuje rasite informacijos apie įrenginio įjungimą, baterijos 
įkrovimą ir perspėjimo bei pavojaus signalų priežasčių šalinimą. Pacientui skirtame skyriuje 
taip pat pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, įskaitant ir trikčių 
šalinimo informaciją.

Gydytojui skirtame skyriuje pateikiama papildomos informacijos specialiai sveikatos 
priežiūros specialistui, įskaitant papildomus įspėjimus, informaciją apie infekcijų kontrolę, 
specifikacijas, EMS atsargumo priemones ir kontaktinę informaciją klientams.

„V.A.C.®“ („Vacuum Assisted Closure®“) terapija – tai kompleksinė žaizdų gydymo 
sistema, kurioje kontroliuojamas neigiamas slėgis (vakuumas) naudojamas žaizdų gijimą 
skatinančiai aplinkai sudaryti:

• ruošiant žaizdos pagrindą uždarymui;

• sumažinant edemą;

• skatinant granuliacinio audinio formavimąsi ir perfuziją;

• šalinant eksudatą ir infekcinę medžiagą.

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys yra sukurtas naudoti vieną slėgio parametrą ir 
terapijos režimo parinktį – nuolatinį -125 mmHg slėgį. Tokį slėgį sveikatos priežiūros tiekėjai 
paprastai skiria daugeliui žaizdų tipų. Jei gydančiojo gydytojo nuomone tam tikram pacientui 
arba dėl tam tikrų aplinkybių reikia kitokių slėgio parametrų arba terapijos parinkčių, 
kreipkitės į savo tiekėją, kad aptartumėte galimybę naudoti kitus tinkamus variantus.
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Priežiūra ir valymas

Toliau pateikiamos „KCI“ rekomenduojamos „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio valymo 
ir infekcijų kontrolės procedūros.

Standartinės atsargumo priemonės

Visada laikykitės standartinių atsargumo priemonių.

Standartinės atsargumo priemonės yra skirtos mikroorganizmų iš žinomų ir nežinomų 
infekcijos šaltinių pernešimo pavojui sumažinti. Šias atsargumo priemones galima taikyti 
visiems pacientams, neatsižvelgiant į jų diagnozę ar numanomą infekcijos būklę, ir jos 
turėtų būti naudojamos, kai numatomas sąlytis su krauju ir kitais kūno skysčiais. Jie apima 
ir sekrecijas bei ekskrecijas (išskyrus prakaitą), neatsižvelgiant į tai, ar kraujas yra matomas 
ar ne, pažeistą odą (t. y. atviras žaizdas) ir gleivinę.

Atliekų utilizavimas

Išmeskite visus vienkartinius elementus (visus vamzdelius, jungtis, spaustukus, panaudotus 
indus, panaudotus tvarsčius ir kt.) pagal vietos medicinos atliekų utilizavimo taisykles.
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„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio valymas

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio valymas apima visų kietų paviršiaus elementų 
nušluostymą. Vadovaukitės savo įstaigos procedūromis dėl kitų ilgaamžių elektroninių 
medicinos prietaisų kietų paviršių valymo ir dezinfekavimo. „V.A.C. SIMPLICITY™“ 
terapijos įrenginį būtina nuvalyti ir dezinfekuoti:

• jei jis užteršiamas naudojant pacientui;

• bent kartą per savaitę.

 Prieš naudodami bet kokio tipo valymo skysčius patikrinkite, ar 
V.A.C. SIMPLICITY™ terapijos įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo 
kintamosios srovės šaltinio.

„KCI“ pateikia toliau nurodytas „KCI V.A.C.®“ terapijos įrenginių valymo ir dezinfekavimo 
rekomendacijas.

• Siekdami sumažinti infekcijos ir sąlyčio su krauju ir kūno skysčiais riziką, naudokite 
asmens apsaugos priemones (AAP), pvz., medicininių procedūrų pirštines.

• Prieš dezinfekuodami, nuo terapijos įrenginio nuvalykite visą organinę medžiagą 
(matomus nešvarumus ir kūno išskyras).

• Naudokite ligoninių kategorijos valymo ir dezinfekavimo priemones, kurių sudėtyje 
yra ketvirtinių amonio junginių, ar kitus panašius dezinfekavimo gaminius.

• Nemerkite terapijos įrenginio į skystį ir saugokite, kad į jį neprisigertų skysčio, 
kad nebūtų apgadinti viduje esantys elektronikos elementai.

• Nenaudokite spiritinių tirpalų aplink valdymo skydelio kraštus, nes spiritiniai tirpalai 
gali lengvai patekti į mažus plyšelius ir sutrikdyti įrangos veikimą.
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Naudojamų simbolių paaiškinimas

Įspėjimas arba perspėjimas dėl galimo 
pavojaus sistemai, pacientui arba 
darbuotojams

Serijos numeris

Svarbi informacija apie naudojimą

Šį gaminį reikia atskirai 
priduoti atitinkamame 
surinkimo centre. Neišmeskite 
kaip buitines atliekas

Vadovaukitės naudotojo vadovu
Apsaugos lygis nuo 
kietųjų svetimkūnių 
ir skysčių patekimo

Pavojus užkliūti II klasė

Draudžiama maudytis vonioje arba duše BF tipo taikomoji dalis

Maitinimo įjungimas ir išjungimas Laikykite sausą

Gamintojas Numeris kataloge

Temperatūros apribojimai

DĖMESIO! Pagal 
federalinius (JAV) įstatymus 
šį įtaisą leidžiama 
parduoti arba nuomoti 
tik gydytojams arba jų 
nurodymu

Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje Drėgmės apribojimai
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Specifikacijos
Specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto nepranešus

Matmenys: ................................................................................................................19,3 cm (P) x 15,2 cm (A) x 6,4 cm (G) 
(7,6 col. x 6 col. x 2,5 col.)

Svoris (su pritvirtintu tuščiu indu): .............................................................................................. apie 1,04 kg (2,3 sv.)
Slėgis:................................................................................................................................................. -125 mmHg (16,6 kPa)
Terapijos taikymo režimas: ................................................................................................................................ nuolatinis 
Indo tūris: ..............................................................................................................................................................apie 300 ml

Elektros sistemos parametrai:
Baterijos veikimo trukmė: ..................................................................................................... apie aštuonias valandas, 

atsižvelgiant į parametrus
Baterijos įkrovimo trukmė: ....................................................................................apie 6 valandas, jei buvo visiškai 

išeikvota
Išorinio maitinimo įvestis: ..................................................................................... 100–240 V kintamoji srovė, 0,8 A 

50–60 Hz
Išorinio maitinimo išvestis: ................................................................................................................................12 V, 3,3 A
Paciento ir gaubto nuotėkio srovė ............................................................................................. < 100 mikroamperų

Aplinkos sąlygos:
Saugojimo sąlygos

Temperatūra: .......................................................................................................nuo -25 °C (-13 °F) iki 70 °C (158 °F)
Santykinė drėgmė: ................................................................................................................  0–93 % be kondensato

Naudojimo sąlygos
Temperatūra: .......................................................................................................... nuo 5 °C (41 °F) iki 40 °C (104 °F) 
Santykinė drėgmė: ...............................................................................................................15–93 % be kondensato

Altitudė: .........................................................................................................nuo 0 iki 4267 m (nuo 0 iki 14000 pėdų) 
Optimalus veikimas: .....................................................................................nuo 0 iki 2438 m (nuo 0 iki 8000 pėdų)
Atmosferos slėgis: .........................................................................................................................................1060–700 hpa

Numatyta eksploatavimo trukmė ........................................................................................................................3 metai

IEC klasifikacija
Medicininė įranga 
Įranga netinkama naudoti, kai aplinkoje yra degaus anestetikų mišinio su oru, deguonimi arba azoto 
oksidu. 
BF tipas, taikomoji dalis 
II klasė 
IP22 = trumpalaikė apsauga nuo didesnių nei 12,5 mm kietų objektų ir skysto vandens patekimo į vidų.
„V.A.C.®“ terapijos tvarsčio komponentai yra laikomi taikomosiomis dalimis pagal standarto 
 IEC 60601-1 trečiąjį leidimą.
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Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

Toliau pateikiamos „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginiui skirtos gairės ir gamintojo 
pareiškimai dėl EMS.

•  „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginiui reikalingos specialios atsargumo priemonės 
dėl EMS ir jis turi būti įrengtas ir pradėtas naudoti pagal tolesniuose puslapiuose 
pateiktą EMS informaciją.

Ši įranga yra skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams. 
Kaip ir visi elektriniai medicinos prietaisai, ši įranga gali kelti radijo 
trukdžius arba gali trikdyti šalia esančios įrangos veikimą. Gali tekti 
imtis poveikio mažinimo priemonių, pvz., „V.A.C. SIMPLICITY™“ 
terapijos įrenginį pasukti arba perkelti, arba jo vietą uždengti.

• „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio veikimą gali veikti mobilieji radijo dažniai, 
ryšio įranga, RFID skaitytuvai, elektroninė apsaugos nuo vagysčių įranga ir metalo 
detektoriai. Naudokitės 2 ir 4 lentelėse pateiktomis gairėmis ir rekomendacijoms. 

•  Kita medicinos įranga arba sistemos gali skleisti elektromagnetines bangas ir todėl 
gali trukdyti „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio veikimui. Taip pat reikėtų 
atsargiai elgtis, kai „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys naudojamas greta kitos 
įrangos arba ant jos. Jei naudoti šalia kitos įrangos arba su ja sujungus yra būtina, 
„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginį ir kitą įrangą iš pradžių būtina stebėti, ar jie 
tikrai veikia įprastai numatyta naudoti konfigūracija.

•  Šiame vadove išvardyti arba minimi elektros kabeliai, išoriniai maitinimo šaltiniai 
ir priedai atitinka tolesnėse lentelėse nurodytus bandymo reikalavimus. Taip 
pat reikia pasirūpinti, kad su „V.A.C. SIMPLICITY™“ būtų naudojami tik gamintojo 
rekomenduojami kabeliai, maitinimo šaltiniai ir priedai. Jei trečiosios šalies tiekėjas 
siūlo su „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginiu naudoti kabelius, išorinius maitinimo 
šaltinius ir elektrinius priedus, tačiau jie nėra nurodyti arba minimi šiame vadove, 
tas trečiosios šalies tiekėjas privalo nustatyti, ar jo siūlomos dalys atitinka tolesnėse 
lentelėse nurodytus standartus ir bandymus.

•  Naudojant kitus, nei šiame vadove ar kituose minimuose dokumentuose nurodyti, 
elektros kabelius ir priedus, gali padidėti „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio 
skleidžiamos elektromagnetinės bangos arba sumažėti „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos 
įrenginio elektromagnetinis atsparumas. 
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1 lentelė
Gairės ir gamintojo pareiškimas – elektromagnetinė spinduliuotė

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba 
galutinis „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio naudotojas turėtų užtikrinti, kad įrenginys būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Spinduliuotės bandymas Atitiktis Elektromagnetinė aplinka – gairės

RD spinduliuotė – CISPR 11
(spinduliuojama ir praleidžiama)

1 grupė „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys naudoja RD energiją 
tik vidiniam veikimui užtikrinti. Todėl RD spinduliavimas yra 
labai nedidelis ir mažai tikėtina, kad jis sukeltų trukdžių šalia 
esančiai elektroninei įrangai.

RD spinduliuotė – CISPR 11
(spinduliuojama ir praleidžiama)

B klasė „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginį galima naudoti visose 
įstaigose, įskaitant namų ūkius ir tiesiogiai prie viešųjų žemos 
įtampos energijos tiekimo tinklų, tiekiančių energiją buitiniams 
tikslams naudojamiems pastatams, prijungtas įstaigas.Harmonikos spinduliuotė

IEC 61000-3-2
Netaikoma

Įtampos svyravimai / mirgėjimo 
spinduliuotė

IEC 61000-3-3

Netaikoma

2 lentelė
Gairės ir gamintojo pareiškimas – elektromagnetinis atsparumas

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba 
galutinis įrenginio naudotojas turėtų užtikrinti, kad įrenginys būtų naudojamas tik tokioje aplinkoje.

Atsparumo bandymas IEC 60601  
bandymo lygis

Atitikties lygis Numatytoji elektromagnetinė 
aplinka

Elektromagnetinė iškrova 
(ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV sąlytis

± 8 kV oras

± 8 kV sąlytis

± 15 kV oras

Visos grindys turėtų būti 
medinės, betoninės arba išklotos 
keraminėmis plytelėmis. Jei 
grindys yra išklotos sintetine 
medžiaga, santykinė drėgmė turi 
būti ne mažesnė nei 30 %.

Elektrinis spartusis 
pereinamasis vyksmas / 
blyksnis 

IEC 61000-4-4

± 2 kV maitinimo tiekimo 
linijoms

± 1 kV įvesties / išvesties 
linijoms

± 2 kV maitinimo tiekimo 
linijoms
100 kHz kartojimo
dažnis

± 1 kV įvesties / išvesties 
linijoms 
100 kHz kartojimo
dažnis

Elektros tinklo kokybė turi atitikti 
įprastai komercinei ar ligoninių 
aplinkai taikomus reikalavimus.

Virštampis

IEC 61000-4-5

± 1 kV diferencinis režimas 
(linija–linija)
± 2 kV sinfazinis režimas  
(linija–žemė)

± 1 kV diferencinis režimas 
(linija–linija)
± 2 kV sinfazinis režimas  
(linija–žemė)

Elektros tinklo kokybė turi atitikti 
įprastai komercinei ar ligoninių 
aplinkai taikomus reikalavimus.

Įtampos kryčiai, trumpi 
pertraukimai ir įtampos 
variacijos maitinimo tiekimo 
įvesties linijose 

IEC 61000-4-11

<5 % Ut (>95 % krytis Ut) 
0,5 ciklo

40 % Ut (60 % krytis Ut) 
5 ciklams

70 % Ut (30 % krytis Ut) 
25 ciklams

<5 % Ut (>95 % krytis Ut) 
5 sekundėms

Kritimai: 0 % Ut 1 ciklui
70 % Ut 25 ciklams
50 Hz arba 30 ciklų
60 Hz

Viena fazė: esant 0°

Pertraukimai: 0 % Ut
250 ciklų esant 50 Hz
arba 300 ciklų esant 60 Hz

Gaminyje yra vidinė atsarginė 
baterija.

Jei „V.A.C. SIMPLICITY™“ 
terapijos įrenginio naudotojui 
reikalingas nuolatinis įrenginio 
veikimas sutrikus elektros tinklo 
veikimui, rekomenduojama, 
kad įrenginys būtų maitinamas 
iš nepertraukiamo maitinimo 
šaltinio arba baterijos.

Elektros sistemos dažnio 
(50/60 Hz) magnetinis 
laukas

IEC 61000-4-8

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

Elektros sistemos dažnio 
magnetiniai laukai turėtų tokio 
lygio, koks yra būdingas tipinei 
vietai tipinėje komercinėje arba 
ligoninės aplinkoje.

PASTABA. Ut – tai kintamosios srovės tinklo įtampa prieš bandymo lygio pritaikymą.



47

G
Y

D
Y

TO
JA

S

 3 lentelė
Gairės ir gamintojo pareiškimas – elektromagnetinis atsparumas

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba 
galutinis įrenginio naudotojas turėtų užtikrinti, kad įrenginys būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Atsparumo bandymas IEC 60601  
bandymo lygis

Atitikties lygis Numatytoji elektromagnetinė aplinka

 
 
 
 
 

Praleistas RD 
IEC 61000-4-6

Išspinduliuotas RD
IEC 61000-4-3

 
 
 
 
 

3 Vrms
150 kHz–80 MHz

3 V/m
80 MHz–2,5 GHz

 
 
 
 
 

3 Vrms
Nuo 150 kHz iki 80 MHz
6 Vrms ISM ir
mėgėjiško radijo dažnių 
juostoje
nuo 150 kHz iki 80 MHz
80 % AM esant 1 kHz

10 V/m
Nuo 80 MHz iki 2,7 GHz
80 % AM esant 1 kHz

Nešiojamoji ir mobilioji RD ryšio įranga šalia 
„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio, 
įskaitant kabelius, turėtų būti naudojama 
ne arčiau nei rekomenduojamas skiriamasis 
atstumas, apskaičiuotas pagal siųstuvo 
dažniui taikomą lygtį.

Rekomenduojamas skiriamasis atstumas
d = 1,2√P

d = 0,35√P 80 MHz–800 MHz

d = 0,7√P 800 MHz–2,5 GHz

čia P yra didžiausia siųstuvo išvesties galios 
norma vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo 
duomenis, o d yra rekomenduojamas 
minimalus skiriamasis atstumas metrais (m).

Stacionarių RD siųstuvų lauko stiprumas, 
nustatytas atlikus elektromagnetinį vietos 
tyrimąa, turėtų būti mažesnis už kiekvieno 
dažnio diapazono atitikties lygįb.

Trukdžių gali kilti šalia įrangos, kuri 
pažymėta tokiu simboliu:

1 PASTABA. 80 MHz ir 800 MHz taikomas didesnis dažnio diapazonas.

2 PASTABA. Šios gairės taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinių bangų sklidimą veikia objektų, konstrukcijų ir 
žmonių sugėrimas ir atspindėjimas.

a Lauko stiprumo iš stacionariųjų siųstuvų, pvz., bazinių stočių radijo (mobiliesiems / belaidžiams) telefonams ir 
antžeminiams mobiliesiems radijams, mėgėjų radijams, AM / FM radijo transliacijoms ir televizijos transliacijoms, 
neįmanoma tiksliai prognozuoti. Norint įvertinti elektromagnetinę aplinką dėl stacionariųjų RD siųstuvų, reikėtų svarstyti 
apie elektromagnetinį vietos tyrimą. Jei išmatuotas lauko stiprumas toje vietoje, kurioje naudojamas „V.A.C. SIMPLICITY™“ 
terapijos įrenginys, viršija pirmiau nurodytą RD atitikties lygį, įrenginį reikia stebėti, kad būtų patvirtintas įprastas jo 
veikimas. Jei pastebima, kad jis veikia neįprastai, gali būti reikalingos papildomos priemonės, pvz., gali reikėti „V.A.C. 
SIMPLICITY™“ terapijos įrenginį pasukti į kitą pusę arba pakeisti jo vietą.

b Viršijus 150 kHz–80 MHz diapazoną, lauko stiprumas turėtų būti mažesnis nei 3 V/m.

Nešiojamąją ir mobiliąją RD ryšių įrangą (įskaitant priedus, pvz., antenas su laidais ir išorines antenas) reikia naudoti ne arčiau 
30 cm (12 col.) bet kurios „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio dalies, įskaitant gamintojo nurodytus laidus. Priešingu atveju 
gali sutrikti šios įrangos veikimas. Tiksliau, minimalus rekomenduojamas atskyrimo atstumas turi būti apskaičiuotas pagal 
lygtį, taikomą pagal siųstuvo dažnį, kaip aprašyta 4 lentelėje.

PASTABA.  Ši įranga buvo patikrinta ir patvirtina atitinkanti medicinos prietaisams taikomas ribas pagal IEC 60601-1-2: 2014 
m. 4-asis leidimas. Šios ribos ir tikrinimo lygiai yra skirti užtikrinti su elektromagnetiniais trukdžiais susijusį saugumą, prietaisą 
naudojant įprastoje medicininėje aplinkoje.
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 4 lentelė
Rekomenduojami skiriamieji atstumai tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos ir „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos 
įrenginio

„V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginys yra skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje kontroliuojami 
skleidžiamų radijo dažnių trukdžiai. Klientas arba „V.A.C. SIMPLICITY™“ terapijos įrenginio naudotojas gali padėti užkirsti kelią 
elektromagnetiniams trukdžiams, išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos (siųstuvų) 
ir įrenginio taip, kaip rekomenduojama toliau, pagal didžiausią ryšio įrangos išvesties galią.

Vardinė didžiausia siųstuvo išvesties galia vatais 
(W)

Atskyrimo atstumas pagal siųstuvo dažnį metrais (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 0,07

10 3,8 1,1 2,2

100 12 3,5 7,0

Siųstuvams, kurių vardinė didžiausia išvesties galia čia nėra nurodyta, rekomenduojamas skiriamasis atstumas d metrais (m) 
gali būti apskaičiuotas naudojant lygtį, taikomą siųstuvo dažniui, kurioje P yra didžiausia siųstuvo išvesties galios norma vatais 
(W) pagal siųstuvo gamintojo duomenis.

1 PASTABA. 80 MHz ir 800 MHz taikomas skiriamasis atstumas aukštesnio dažnio diapazonui.
2 PASTABA. Šios gairės taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinių bangų sklidimą veikia objektų, konstrukcijų ir žmonių 
sugėrimas ir atspindėjimas.

Dalies numeris Apibūdinimas Gamintojas Maks. ilgis

413708 Laidas, ACTIV.A.C.™ tarptautinis stalinis – išorinis 
maitinimo šaltinis

ICC 3,05 m

413625 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas JK, 240 V Consolidated Wire 2,05 m

413992 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas CH Consolidated Wire 2,05 m

413628 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas JAV Consolidated Wire 2,05 m

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

419084 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas ES, 240 V Consolidated Wire 2,05 m

414165 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas Kinijai Consolidated Wire 2,05 m

414655 „Assy“, maitinimo laidas ACTIV.A.C.™, skirtas Japonijai Consolidated Wire 1 m

414961 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas Pietų Afrikai Consolidated Wire 2,09 m

415569 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas KR, 240 V Consolidated Wire 2,09 m

415572 Laidas, INFOV.A.C.™ / ACTIV.A.C.™ TW įžemintas Consolidated Wire 2,06 m

413626 V.A.C.® maitinimo laidas, skirtas ES, 240 V Consolidated Wire 2,05 m

Su maitinimo šaltiniu

Naudojant kitus, nei čia išvardyti, laidus, gali kilti didesnė 
elektromagnetinė spinduliuotė arba sumažėti elektromagnetinis 
atsparumas.
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Kontaktinė informacija klientams

Jei reikia skubios medicinos pagalbos, skambinkite vietos skubios pagalbos 
tarnyboms. Jei turite medicininių klausimų, susijusių su paciento būkle, gydymu ar kita 
problema, kreipkitės į gydantį gydytoją.

Jei turite klausimų, susijusių su šiuo gaminiu, atsargomis, technine priežiūra ar 
papildoma informacija apie „KCI“ gaminius ir paslaugas, kreipkitės į „KCI“ arba „KCI“ 
įgaliotą atstovą, arba:

JAV skambinkite 1-800-275-4524 arba apsilankykite www.acelity.com.

Už JAV ribų apsilankykite www.kci-medical.com.
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