V.A.C. SIMPLICITY™
SYSTEM TERAPEUTYCZNY

Podręcznik użytkownika
dla pacjentów i lekarzy

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE DOTYCZĄCE
ZADOŚĆUCZYNIENIA
FIRMA KCI NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŻONYCH ORAZ
DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ WSZELKICH DOROZUMIANYCH
GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU PRODUKTÓW
FIRMY KCI, KTÓRE OPISANO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE PISEMNE GWARANCJE
UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ KCI POWINNY BYĆ WYRAŻONE WPROST W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI
LUB DOSTARCZONE WRAZ Z PRODUKTEM. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA KCI NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY CZY KOSZTY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE BĄDŹ
WYNIKOWE, W TYM ZA OBRAŻENIA CIAŁA CZY USZKODZENIE MIENIA WYNIKAJĄCE CAŁKOWICIE
LUB CZĘŚCIOWO Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU, Z WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRYCH WYRAŹNIE NIE
DOTYCZY NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY
KONKRETNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE
WSKAZANYCH W NINIEJSZYM AKAPICIE ŻADNA OSOBA NIE JEST UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA
ŻADNYCH GWARANCJI ANI WYSTĘPOWANIA W IMIENIU FIRMY KCI.

Opisy lub dane techniczne zawarte w drukowanej dokumentacji firmy KCI, w tym w niniejszej
publikacji, mają na celu wyłącznie ogólny opis produktu według stanu w dniu jego
wyprodukowania, i — poza ograniczoną gwarancją dostarczoną wraz z produktem — nie
stanowią żadnej wyraźnej gwarancji udzielanej przez firmę KCI. Informacje zawarte w niniejszej
publikacji mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W celu uzyskania aktualizacji należy
skontaktować się z firmą KCI.
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OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczane
z urządzeniem

•

Należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem wspólnie z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką.

•

Należy zapoznać się ze skróconą instrukcją obsługi. Instrukcja znajduje
się w kieszeni futerału urządzenia terapeutycznego.

•

Należy zapoznać się z kartą informacji dotyczących bezpieczeństwa
wspólnie z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką. Karta ta również
znajduje się w kieszeni futerału urządzenia terapeutycznego.

Nie należy zmieniać ustawień urządzenia terapeutycznego, jeśli nie zaleci tego
lekarz prowadzący. Opatrunek może zostać założony lub zdjęty wyłącznie przez
lekarza prowadzącego lub na jego zlecenie. W przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących systemu terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ należy skontaktować
się z lekarzem prowadzącym.
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PACJENT

Niniejszy podręcznik zawiera ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.
Przed użyciem systemu terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™:

Ostrzeżenia: Ważne informacje dla użytkowników

PACJENT

Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ jest wyrobem medycznym, a nie zabawką. Należy je
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i szkodników, gdyż mogłyby
one uszkodzić opatrunek i urządzenie terapeutyczne oraz wpłynąć na ich działanie. Nie dopuszczać
do osiadania kurzu i włókien materiału na urządzeniu terapeutycznym, ponieważ one także mogą
uszkodzić opatrunek i urządzenie terapeutyczne oraz wpłynąć na ich działanie.

•

Nie używać produktu, jeśli doszło do uszkodzenia przewodu zasilania, zasilacza lub wtyczki.
W przypadku zużycia się lub uszkodzenia tych elementów należy skontaktować się z firmą KCI.

•

Nie upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów w żadne otwory czy przewody produktu.

•

Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu terapeutycznym ani w opatrunku.
Nie podłączać produktu ani jego elementów do żadnych innych stosowanych urządzeń.

•

Przechowywać urządzenie terapeutyczne z dala od nagrzanych powierzchni.

•

Nie dopuszczać do rozlania płynów na żadną część produktu. W przypadku rozlania
płynu natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest do niego podłączone.
Zetrzeć płyn z urządzenia terapeutycznego. Przed podłączeniem do źródła zasilania
upewnić się, że na urządzeniu i zasilaczu nie ma wilgoci. Jeśli urządzenie nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z firmą KCI.

•

Nie korzystać z urządzenia terapeutycznego w wannie ani pod prysznicem. Nie
umieszczać urządzenia terapeutycznego w miejscach, z których może spaść lub zostać
pociągnięte do wanny, brodzika prysznica, zlewu czy muszli klozetowej.

•

Nie dotykać urządzenia terapeutycznego, jeśli wpadło do wody. Natychmiast odłączyć
urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest do niego podłączone. Odłączyć urządzenie od
opatrunku i skontaktować się z firmą KCI.

•

Na działanie urządzenia terapeutycznego mogą mieć wpływ telefony komórkowe
lub inne produkty tego typu. W razie podejrzenia występowania zakłóceń korzystać z
urządzenia terapeutycznego z dala od tych urządzeń.

•

Niewielkie części — niebezpieczeństwo zadławienia się.

•

Reakcja alergiczna — u osób wrażliwych na kleje akrylowe lub srebro opatrunek V.A.C.®
może spowodować wystąpienie reakcji alergicznej. O wystąpieniu reakcji alergicznej
mogą świadczyć objawy wymienione poniżej. Należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem prowadzącym, jeśli występuje:

-----•
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zaczerwienienie,
opuchlizna,
wysypka,
pokrzywka,
swędzenie.

W przypadku odczuwania duszności reakcja alergiczna może być poważniejsza. Należy
wówczas natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe i wyłączyć urządzenie terapeutyczne.

Wprowadzenie

•

uruchamiania i zatrzymywania terapii,

•

postępowania w przypadku wystąpienia ostrzeżeń i alarmów.

PACJENT

System terapeutyczny V.A.C. SIMPLICITY™ jest wyrobem medycznym wydawanym z przepisu
lekarza. Należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami z niniejszego podręcznika użytkownika
i postępować zgodnie z nimi w celu zapewnienia prawidłowego działania użytkowanego
produktu. W niniejszym podręczniku zamieszczono informacje na temat:

Terapię V.A.C.® przepisuje lekarz lub inna osoba uprawniona do przepisywania
wyrobów medycznych na receptę. Podobnie jak w przypadku każdego wyrobu
medycznego wydawanego z przepisu lekarza konieczne jest postępowanie
zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcjami dotyczącymi produktu. Nie należy
stosować terapii w przypadku braku wyraźnego zalecenia i/lub nadzoru ze
strony przeszkolonego opiekuna medycznego.
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Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™

Złącze do użycia
wyłącznie przez
personel ds.
konserwacji
upoważniony
przez firmę KCI

Zbiornik

Złącze zasilania

Kontrolka ładowania
akumulatora
Panel sterowania

Panel sterowania
Przycisk zasilania i
włączania/wyłączania
terapii z diodą LED

Dioda LED
informująca
o niedrożności

Dioda LED informująca
o zasilaniu prądem
przemiennym

Dioda LED
informująca
o nieszczelności

Dioda LED informująca o
poziomie naładowania
akumulatora

Przycisk wyciszania
dźwięku z diodą LED
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Przyciski sterowania
Przycisk zasilania i włączania/wyłączania terapii

Wyciszanie dźwięku
Nacisnąć i zwolnić przycisk wyciszania dźwięku, aby wyciszyć sygnalizację
dźwiękową. Po naciśnięciu nie przytrzymywać przycisku. Dioda LED będzie
świecić na żółto światłem ciągłym.
Sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany ponownie po 60 minutach, jeśli
przyczyna występowania ostrzeżenia nie zostanie usunięta.
Sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany ponownie po dwóch minutach, jeśli
przyczyna występowania alarmu nie zostanie usunięta.

Ikony dotyczące akumulatora/zasilania
Dioda LED będzie świecić na zielono światłem ciągłym, jeśli urządzenie
terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ będzie poprawnie podłączone do źródła
zasilania prądem przemiennym.
Diody LED będą świecić na zielono lub żółto, informując o stanie naładowania
akumulatora urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™.

Ikony dotyczące alarmów
Dioda LED będzie świecić światłem ciągłym lub migać, jeśli urządzenie
terapeutyczne wykryje niedrożność.
Szczegółowe informacje na temat alarmów i usuwania ich przyczyn zawiera
rozdział Ostrzeżenia i alarmy niniejszego podręcznika (strona 21).
Dioda LED będzie świecić światłem ciągłym lub migać, jeśli urządzenie
terapeutyczne wykryje nieszczelność.
Szczegółowe informacje na temat alarmów i usuwania ich przyczyn zawiera
rozdział Ostrzeżenia i alarmy niniejszego podręcznika (strona 21).
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PACJENT

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania terapii przez
trzy sekundy, aby włączyć urządzenie i uruchomić terapię. Dioda LED będzie
świecić na zielono światłem ciągłym. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania
i włączania/wyłączania terapii przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie i
zatrzymać terapię. Dioda LED zgaśnie.

Instrukcje dotyczące ładowania akumulatora

PACJENT

Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ zawiera akumulator. Akumulator można ładować
po podłączeniu dostarczonego z urządzeniem zasilacza i przewodu zasilania.
Akumulator jest niedostępny dla użytkownika i nie jest przeznaczony do serwisowania przez
użytkownika.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia terapeutycznego, należy stosować wyłącznie zasilacz
i przewód zasilania dostarczony z urządzeniem.

Elektryczność statyczna
Gdy urządzenie znajduje się poza futerałem i jest podłączone do gniazda ściennego, na
jego powierzchni może gromadzić się ładunek elektrostatyczny. Dzieje się tak najczęściej
w warunkach bardzo niskiej wilgotności powietrza.
Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować:

•

przyciemnienie ekranu,

•

zresetowanie urządzenia terapeutycznego,

•

wyłączenie urządzenia terapeutycznego.

Należy wówczas wyłączyć, a następnie ponownie włączyć urządzenie. Jeśli urządzenie nie
włączy się, należy skontaktować się z firmą KCI.

OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu urządzenie terapeutyczne
wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym
lub pielęgniarką. Jeśli urządzenie terapeutyczne nie jest zasilane, opatrunek
należy zmienić w ciągu dwóch godzin.
Przewód zasilania może stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się. Wszystkie
przewody powinny być umieszczane poza strefami ruchu pieszego.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, należy odłączyć przewód
zasilania od gniazda ściennego. Nie należy blokować dostępu do wtyczki ani
gniazda ściennego.
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Aby naładować akumulator:
1. Podłączyć przewód zasilania do zasilacza.

3. Podłączyć przewód ładowania do urządzenia terapeutycznego, jak pokazano na
rysunku.
4. W celu utrzymania maksymalnej żywotności akumulatora urządzenie powinno być
podłączone do źródła zasilania zawsze, gdy jest to możliwe.

Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, na ekranie
dotykowym wyświetla się ikona połączenia.
Ładowanie akumulatora do maksymalnego poziomu powinno
trwać w przybliżeniu sześć godzin.

Dioda LED
informująca
o poziomie
naładowania
akumulatora
Zasilacz do
zasilania
prądem stałym

Kontrolka
ładowania
akumulatora

Wtyczka podłączana
do zasilacza do
zasilania prądem
stałym
Złącze przewodu
ładowania

Etykiety z ostrzeżeniami na przewodzie zasilania
Przewód
zasilania prądem
rzemiennym

Wtyczka podłączana do gniazda ściennego do zasilania prądem przemiennym
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2. Podłączyć przewód zasilania do gniazda ściennego zasilającego prądem przemiennym.

Kontrolka ładowania akumulatora

PACJENT

Podczas ładowania urządzenia kontrolka ładowania akumulatora świeci na pomarańczowo.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka ta zacznie świecić na zielono.

Poziom naładowania akumulatora
Poziom naładowania akumulatora jest widoczny w lewym dolnym rogu panelu sterowania
(patrz strona 10 lub 13). Poziom naładowania akumulatora wyświetla się wyłącznie
wówczas, gdy urządzenie terapeutyczne NIE jest podłączone do zasilacza.
Maksymalny poziom naładowania — świecą się dwie zielone diody LED.
Średni poziom naładowania — świeci się jedna zielona dioda LED.
Niski poziom naładowania akumulatora — świeci się jedna żółta dioda LED.
Wkrótce konieczne będzie naładowanie akumulatora.
Krytycznie niski poziom naładowania akumulatora — miga jedna żółta dioda
LED. Konieczne jest natychmiastowe naładowanie akumulatora.
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Zbiornik

Przewód
zbiornika
Zacisk przewodu
zbiornika

Silikonowe
uszczelki
Prowadnica
zatrzasku
zbiornika
Stabilizatory
zbiornika

Złącze
przewodu
zbiornika

Prowadnica zatrzasku zbiornika na obudowie urządzenia terapeutycznego
może mieć ostre krawędzie. Nie trzymać za prowadnicę zatrzasku zbiornika
podczas przenoszenia urządzenia terapeutycznego.
Zakładać i zdejmować zbiornik, przysuwając do urządzenia terapeutycznego
lub odsuwając od niego w płaszczyźnie poziomej. Nie przekręcać ani nie obracać
zbiornika podczas jego podłączania oraz odłączania.
Gdy urządzenie terapeutyczne nie jest używane, przechowywać je w
futerale bez podłączonego zbiornika.
Jeśli silikonowe uszczelki, prowadnica zatrzasku zbiornika lub stabilizatory
zbiornika są uszkodzone albo nie ma ich w urządzeniu terapeutycznym,
należy skontaktować się z firmą KCI.

Wymiana zbiornika
Zbiornik należy wymienić:

•

po jego zapełnieniu (sygnalizowanym alarmem dźwiękowym, po którym nastąpi
zatrzymanie terapii);

•

co najmniej raz w tygodniu w celu skontrolowania zapachu.

OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek
należy zmienić w ciągu dwóch godzin.
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Dźwignia
zwalniająca zatrzask
zbiornika

Wymiana zbiornika (ciąg dalszy)

PACJENT

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie i zatrzymać
terapię.
2. Przesunąć oba zaciski przewodu w kierunku złącza przewodu.

Rys. 1

3. Dokładnie zamknąć oba zaciski przewodu, aby nie dopuścić do
wycieku zawartości przewodu (rys. 1).

4. Aby odłączyć przewód opatrunku od przewodu zbiornika:
Rys. 2a

Rys. 2b

•
•
•

Wcisnąć jedno złącze w drugie.
Obrócić złącza w celu odblokowania (rys. 2a).
Rozłączyć złącza (rys. 2b).

5. Aby odłączyć zbiornik:

•
•
Rys. 3

Rys. 4
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Nacisnąć dźwignię zwalniającą zatrzask zbiornika (rys. 3).
Odłączyć zbiornik, odsuwając go w płaszczyźnie poziomej od
urządzenia terapeutycznego (rys. 4).
Skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub
pielęgniarką w sprawie utylizacji zbiornika. Nie wyrzucać
zbiornika z odpadami komunalnymi. Mogłoby to
spowodować naruszenie miejscowych przepisów
dotyczących odpadów niebezpiecznych.

Wymiana zbiornika (ciąg dalszy)
6. Aby podłączyć nowy zbiornik:

Rys. 5b

Nasunąć zbiornik na prowadnicę zatrzasku zbiornika.

•

O prawidłowym podłączeniu zbiornika informuje dźwięk
zatrzaśnięcia.

Przy podłączaniu nie przekręcać ani nie obracać zbiornika.
Mocno docisnąć zbiornik do urządzenia terapeutycznego. Jeśli
zbiornik jest podłączony prawidłowo, nie można go zdjąć przez
lekkie odciągnięcie od urządzenia.

7. Podłączyć przewód nowego zbiornika do przewodu opatrunku.

•
•
Rys. 6

PACJENT

Rys. 5a

•
•
•

Wcisnąć jedno złącze w drugie.
Obrócić złącza w celu zablokowania (rys. 5a i 5b).

8. Otworzyć oba zaciski przewodu (rys. 6).
9. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie i ponownie
uruchomić terapię.
10. Upewnić się, że opatrunek przylega do rany.
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Futerał

Kieszeń do przechowywania
Skróconej instrukcji obsługi
systemu terapeutycznego
V.A.C. SIMPLICITY™ oraz
karty informacji dotyczących
bezpieczeństwa systemu
terapeutycznego V.A.C.®.

Otwierana klapa z
zapięciem rzepowym

Klamry (na rysunku zapięte; mogą być
dostępne w niektórych futerałach)

Paski do
przytrzymywania
przewodu

Szlufka na pasek
(może być dostępna w
niektórych futerałach)

Urządzenie terapeutyczne należy
tak umieszczać w futerale, aby
panel sterowania był widoczny
przez wycięty otwór.

Urządzenie terapeutyczne należy przechowywać w pozycji
pionowej.
W trakcie terapii urządzenie terapeutyczne powinno się
znajdować w futerale.
Jeśli urządzenie terapeutyczne umieszczono na płaskiej
powierzchni, np. na stole, panel sterowania powinien być
skierowany ku górze.
18

Dostępne opcje korzystania z futerału
Futerał można nosić na regulowanym pasku przekładanym przez klatkę piersiową. Futerał
można także przypiąć do paska spodni.

PACJENT
Należy upewnić się, że klamry futerału (jeśli dostępne) są poprawnie zapięte.
Nie owijać paska futerału, przewodu zasilania ani przewodu opatrunku wokół szyi.
Należy upewnić się, że nadmiarowy fragment przewodu zasilania i/lub
przewodu nie stwarza ryzyka potknięcia się.
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Odłączanie urządzenia terapeutycznego

PACJENT

Urządzenie terapeutyczne można na krótki czas odłączyć od opatrunku,
np. aby wziąć kąpiel.
Nie korzystać z urządzenia terapeutycznego podczas kąpieli pod prysznicem
ani w wannie. Więcej informacji zawiera część Często zadawane pytania na
stronie 30.

OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie terapeutyczne będzie wyłączone przez
dłużej niż dwie godziny, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką. Jeśli urządzenie terapeutyczne nie było
zasilane, opatrunek należy zmienić.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie i zatrzymać terapię.
2. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest do niego podłączone.
Rys. 1

3. Przesunąć oba zaciski przewodu w kierunku złącza przewodu.

Rys. 2a

4. Dokładnie zamknąć oba zaciski przewodu, aby nie dopuścić do
wycieku zawartości przewodu (rys. 1).
5. Aby odłączyć przewód opatrunku od przewodu zbiornika:

Rys. 2b

•
•
•

Wcisnąć jedno złącze w drugie.
Obrócić złącza w celu odblokowania (rys. 2a).
Rozłączyć złącza (rys. 2b).

6. Zabezpieczyć końce przewodu gazą, aby zebrać wszelki wydostający się
z przewodu płyn.

Włączanie i wyłączanie urządzenia terapeutycznego
Przycisk zasilania i włączania/wyłączania terapii znajduje się pośrodku panelu sterowania, u
góry (patrz rysunek na stronie strona 10).
1. Przed uruchomieniem terapii należy upewnić się, że założono opatrunek, podłączono
zbiornik i otwarto wszystkie zaciski.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie i
uruchomić lub zatrzymać terapię.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek
należy zmienić w ciągu dwóch godzin.
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Ostrzeżenia i alarmy
Jeśli urządzenie terapeutyczne wykryje niektóre stany, może wygenerować ostrzeżenie lub alarm.

•
•

PACJENT

Ostrzeżenie o niskim priorytecie
Wymaga reakcji pacjenta lub opiekuna.
O jego wystąpieniu informuje pojedynczy sygnał dźwiękowy i żółta dioda LED
świecąca światłem ciągłym.

Alarm o średnim priorytecie

•
•

Wymaga natychmiastowej reakcji w celu zapewnienia prowadzenia przepisanej terapii.
O jego wystąpieniu informuje powtarzający się sygnał dźwiękowy i migająca żółta
dioda LED.

Instrukcje dotyczące usuwania przyczyn występowania ostrzeżeń lub alarmów można znaleźć
na dalszych stronach.

Wyciszanie dźwięku
Nacisnąć i zwolnić przycisk wyciszania dźwięku, aby wyciszyć sygnalizację dźwiękową. Po naciśnięciu
nie przytrzymywać przycisku. Dioda LED będzie świecić na żółto światłem ciągłym.

•

Sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany ponownie po 60 minutach, jeśli przyczyna
występowania ostrzeżenia nie zostanie usunięta.

•

Sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany ponownie po dwóch minutach, jeśli przyczyna
występowania alarmu nie zostanie usunięta.
Jeśli nie można usunąć stanu wywołującego alarm, należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek
należy zmienić w ciągu dwóch godzin.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora (niski priorytet)
Ostrzeżenie to zostanie wygenerowane około dwie godziny przed całkowitym
rozładowaniem się akumulatora. O jego wystąpieniu informuje pojedynczy
sygnał dźwiękowy i pojedyncza żółta dioda LED świecąca światłem ciągłym.
W trakcie występowania tego ostrzeżenia nadal prowadzona będzie terapia.
Aby ostrzeżenie to przestało występować, należy ponownie naładować akumulator.
Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego przy użyciu zasilacza. Podczas
ładowania kontrolka ładowania akumulatora będzie świecić na pomarańczowo. Więcej informacji
można znaleźć w rozdziale Instrukcje dotyczące ładowania akumulatora (strona 12).
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Alarm o krytycznie niskim poziomie naładowania akumulatora (średni priorytet)
Alarm ten zostanie wygenerowany około godzinę przed całkowitym rozładowaniem się
akumulatora. O jego wystąpieniu informuje powtarzający się sygnał dźwiękowy i pojedyncza
migająca żółta dioda LED.
Nacisnąć i zwolnić przycisk wyciszania dźwięku, aby wyciszyć sygnalizację
dźwiękową na dwie minuty. Po naciśnięciu nie przytrzymywać przycisku.
W trakcie występowania tego alarmu nadal prowadzona będzie terapia.
Jeśli jednak urządzenie nie zostanie podłączone do źródła zasilania w
ciągu godziny, terapia wyłączy się.
Aby alarm ten przestał występować, należy ponownie naładować akumulator.
1. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego przy użyciu zasilacza.
Podczas ładowania kontrolka ładowania akumulatora będzie świecić na pomarańczowo.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Instrukcje dotyczące ładowania akumulatora
(strona 12).
2. Sprawdzić, czy terapia jest włączona. Informuje o tym świecenie się zielonej diody LED
na przycisku zasilania.
3. Jeśli nie, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania terapii przez
trzy sekundy. Spowoduje to włączenie urządzenia i ponowne uruchomienie terapii.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek
należy zmienić w ciągu dwóch godzin.
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Ostrzeżenie o niedrożności (niski priorytet)
Ostrzeżenie to występuje w następujących trzech sytuacjach:
Nie osiągnięto podciśnienia terapeutycznego. Terapia jest prowadzona, ale z użyciem
podciśnienia niższego od optymalnego.

•

Możliwe, że występuje niedrożność. Urządzenie terapeutyczne będzie podejmować
próby prowadzenia terapii.

•

Zbiornik jest pełny i powinien zostać wymieniony.

PACJENT

•

O wystąpieniu tego ostrzeżenia informuje pojedynczy sygnał dźwiękowy i
pojedyncza żółta dioda LED świecąca światłem ciągłym.
W trakcie występowania tego ostrzeżenia nadal prowadzona będzie
terapia.
Aby ostrzeżenie to przestało występować:
1. Upewnić się, że oba zaciski na przewodzie są otwarte.
2. Upewnić się, że przewód nie jest w żaden sposób skręcony, ściśnięty ani niedrożny.
3. Jeśli ostrzeżenie o niedrożności będzie się utrzymywać po wykonaniu czynności z
punktu 1 i 2, umieścić urządzenie terapeutyczne i przewód na wysokości obszaru rany
lub poniżej jego poziomu.
4. Jeśli ostrzeżenie przestanie występować po obniżeniu urządzenia, można wznowić
standardowe użytkowanie produktu.
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Alarm o niedrożności (średni priorytet)

PACJENT

Alarm ten zostanie wygenerowany w następujących trzech sytuacjach:

•

Nie osiągnięto podciśnienia terapeutycznego. Terapia jest prowadzona, ale z użyciem
podciśnienia niższego od optymalnego.

•

Możliwe, że występuje niedrożność. Urządzenie terapeutyczne będzie podejmować
próby prowadzenia terapii.

•

Zbiornik jest pełny i powinien zostać wymieniony.
O wystąpieniu tego alarmu informuje powtarzający się sygnał dźwiękowy i
pojedyncza migająca żółta dioda LED.
Nacisnąć i zwolnić przycisk wyciszania dźwięku, aby wyciszyć sygnalizację
dźwiękową na dwie minuty. Po naciśnięciu nie przytrzymywać przycisku.

Aby alarm ten przestał występować:
1. Upewnić się, że oba zaciski na przewodzie są otwarte.
2. Upewnić się, że przewód nie jest w żaden sposób skręcony, ściśnięty ani niedrożny.
3. Jeśli alarm o niedrożności będzie się utrzymywać po wykonaniu czynności z punktu 1 i 2,
umieścić urządzenie terapeutyczne i przewód na wysokości obszaru rany lub poniżej
jego poziomu.
4. Jeśli przyczynę alarmu uda się wyeliminować przez obniżenie urządzenia, można
wznowić jego użytkowanie.
5. Sprawdzić poziom płynu, korzystając z oznaczeń podziałki na zbiorniku.
Pełny zbiornik mieści około 300 ml płynu.
Oznaczenia
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Alarm o niedrożności (średni priorytet) (ciąg dalszy)

7. Jeśli zbiornik nie jest pełny, ale nadal występuje alarm:

•

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie i zatrzymać
terapię.

•

Odczekać pięć sekund, a następnie nacisnąć i przytrzymać
przycisk zasilania i włączania/wyłączania terapii przez trzy
sekundy, aby włączyć urządzenie i ponownie uruchomić terapię.

8. Jeśli zbiornik jest pełny, wymienić zbiornik (patrz strona 15).
9. Po wymianie zbiornika nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania
i włączania/wyłączania terapii przez trzy sekundy, aby włączyć
urządzenie i ponownie uruchomić terapię.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek
należy zmienić w ciągu dwóch godzin.
W celu uniknięcia występowania fałszywych alarmów urządzenie
terapeutyczne należy umieszczać w pozycji pionowej.
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6. Jeśli zbiornik nie jest pełny, upewnić się, że urządzenie terapeutyczne jest ustawione w
pozycji pionowej. Jeśli urządzenie terapeutyczne umieszczono na płaskiej powierzchni,
np. na stole, upewnić się, że panel sterowania jest skierowany ku górze.

Alarm o nieszczelności (średni priorytet)

PACJENT

Alarm ten zostanie wygenerowany w następujących trzech sytuacjach:

•

Zbiornik nie jest prawidłowo podłączony.

•

Urządzenie terapeutyczne wykryło znaczną nieszczelność.

•

Nie skorygowano nieszczelności opatrunku i terapia została przerwana.
O wystąpieniu tego alarmu informuje powtarzający się sygnał dźwiękowy i
pojedyncza migająca żółta dioda LED.
Nacisnąć i zwolnić przycisk wyciszania dźwięku, aby wyciszyć sygnalizację
dźwiękową na dwie minuty. Po naciśnięciu nie przytrzymywać przycisku.
Aby alarm ten przestał występować, można wykonać dowolną z poniższych czynności:

•

Ponownie podłączyć zbiornik.

•

Znaleźć i skorygować nieszczelność.

Jeśli przyczyna tego alarmu nie zostanie usunięta w ciągu pięciu minut, terapia
zostanie przerwana.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
prowadzącym lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek należy
zmienić w ciągu dwóch godzin.

Sprawdzanie stanu zbiornika
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie i zatrzymać terapię.
2. Nacisnąć dźwignię zwalniającą zatrzask zbiornika, aby odłączyć zbiornik (patrz strona 16).
3. Sprawdzić zbiornik i urządzenie terapeutyczne pod kątem obecności:

•

zabrudzeń między zbiornikiem a urządzeniem terapeutycznym;

•

obecności dwóch silikonowych uszczelek (patrz rysunek na stronie strona 15);

•

obecności dwóch stabilizatorów zbiornika (patrz rysunek na stronie strona 15).

4. W przypadku braku lub uszkodzenia uszczelek bądź stabilizatorów należy skontaktować
się z firmą KCI.
5. Ponownie podłączyć zbiornik. Upewnić się, że w pełni zablokował i zatrzasnął się na
swoim miejscu. O prawidłowym podłączeniu zbiornika informuje dźwięk zatrzaśnięcia.
6. Nacisnąć przycisk resetowania, aby powrócić do ekranu głównego trybu pacjenta.
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7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie i ponownie
uruchomić terapię.

9. Jeśli alarm nadal występuje, podłączyć nowy zbiornik (patrz strona 17).
10. Jeśli nie można usunąć przyczyny alarmu, należy skontaktować się z firmą KCI,
lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.

Sprawdzanie występowania nieszczelności
Jeśli przyczyną tego alarmu nie było poluzowanie się ani niepoprawne podłączenie zbiornika,
występuje on ze względu na nieszczelność powodującą znaczną utratę podciśnienia.
W większości przypadków nieszczelność występuje:

•

w miejscu styku obłożenia ze skórą,

•

w miejscu połączenia podkładki SENSAT.R.A.C.™ z obłożeniem,

•

na złączach przewodów.

Aby skorygować nieszczelność:
1. Sprawdzić złącza przewodów między opatrunkiem a zbiornikiem. Upewnić się, że są
poprawnie zablokowane.
2. Lekko naciskając, powoli przesuwać dłonią i palcami wzdłuż krawędzi obłożenia
i podkładki SENSAT.R.A.C.™. Słuchać odgłosów pompy; po wykryciu nieszczelności
wydawany przez nią dźwięk będzie cichszy.
3. Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia V.A.C.® do
uszczelniania miejsca występowania nieszczelności zawierają instrukcje zakładania
dołączone do opatrunków V.A.C.®. Jeśli potrzebna jest pomoc, należy skontaktować się
z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.
4. Aby upewnić się, że podczas korygowania nieszczelności terapia
jest uruchomiona, wyłączyć urządzenie. Odczekać 15 sekund, a
następnie ponownie włączyć urządzenie. Sprawdzić, czy opatrunek
przylega do rany.
5. Jeśli alarm dotyczący nieszczelności nadal występuje lub nie można znaleźć nieszczelności,
należy skontaktować się z firmą KCI, lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek należy zmienić w
ciągu dwóch godzin.
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8. Sprawdzić, czy opatrunek przylega do rany.

PACJENT

Alarm systemowy (średni priorytet)

Alarm ten zostanie wygenerowany, jeśli urządzenie terapeutyczne wykryje błąd wewnętrzny.
O jego wystąpieniu informuje powtarzający się sygnał dźwiękowy i miganie kilku diod LED.
Nacisnąć i zwolnić przycisk wyciszania dźwięku, aby wyciszyć sygnalizację
dźwiękową na dwie minuty. Po naciśnięciu nie przytrzymywać przycisku.
Aby alarm ten przestał występować, należy ponownie uruchomić urządzenie.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/wyłączania
terapii przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie i zatrzymać terapię.
2. Odczekać 15 sekund, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i włączania/
wyłączania terapii przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie i ponownie uruchomić terapię.
3. Sprawdzić, czy opatrunek przylega do rany.
4. Jeśli alarm ten nadal występuje po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy
skontaktować się z firmą KCI, lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek należy zmienić w
ciągu dwóch godzin.
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Czyszczenie i konserwacja
Poniżej opisano zalecane przez firmę KCI procedury czyszczenia urządzenia
terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™.

PACJENT

Utylizacja
Opatrunek i wszystkie pozostałe elementy do jednorazowego użytku (przewody, złącza,
zaciski i użyte zbiorniki) muszą być usuwane przez lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.
Nie wyrzucać tych elementów z odpadami komunalnymi. Mogłoby to spowodować
naruszenie miejscowych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych.

Czyszczenie urządzenia terapeutycznego
1. Odłączyć urządzenie terapeutyczne od źródła zasilania.
2. W razie potrzeby czyścić urządzenie terapeutyczne i futerał ściereczką zwilżoną
wodnym roztworem łagodnego mydła. Nie stosować wybielacza.
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Często zadawane pytania

PACJENT

Pyt. Jaką masę ma urządzenie terapeutyczne?
Odp. Z podłączonym pustym zbiornikiem urządzenie terapeutyczne ma masę około
1,04 kg (około 2,3 funta).

Pyt. Ile czasu zajmuje naładowanie akumulatora?
Odp. Naładowanie akumulatora do maksymalnego poziomu trwa w przybliżeniu sześć godzin.

Pyt. Na ile czasu starczy w pełni naładowany akumulator?
Odp. Po naładowaniu akumulator starczy na maksymalnie osiem godzin.

Pyt. Czasem urządzenie terapeutyczne działa głośno. Dlaczego tak się dzieje
i czy można temu zaradzić?
Odp. Niekiedy urządzenie terapeutyczne działa bardzo cicho, ale innym razem wydaje
głośniejsze dźwięki podczas wytwarzania prawidłowego podciśnienia oddziałującego
na ranę. Odgłosy te mogą wydawać się głośniejsze nocą, gdy poziom hałasu w
otoczeniu jest znacznie niższy. W przypadku wystąpienia nieszczelności urządzenie
może działać głośniej i wygenerować alarm. Po skorygowaniu nieszczelności
urządzenie przestanie generować alarm i zacznie pracować ciszej. Niekiedy urządzenie
może także wydawać dźwięk przypominający odbijanie się.
System może działać skuteczniej i ciszej po umieszczeniu urządzenia
terapeutycznego poniżej poziomu rany. Wydawanie przez urządzenie terapeutyczne
odgłosów ponownego włączania i wyłączania terapii jest zjawiskiem normalnym.

Pyt. Co zrobić, jeśli w urządzeniu terapeutycznym wystąpi alarm?
Odp. Urządzenie terapeutyczne opracowano z myślą o bezpieczeństwie użytkownika.
Występujące w urządzeniu terapeutycznym alarmy wizualne i dźwiękowe mają na
celu informowanie o potencjalnym problemie. W większości przypadków przyczynę
występowania alarmu można łatwo usunąć (patrz strony 21–27). Należy zapoznać się
z tymi informacjami wspólnie z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką, aby
wiedzieć, jak reagować na zgłoszenia systemu alarmowania.

Pyt. Po czym można poznać, że urządzenie terapeutyczne działa poprawnie?
Odp. Dioda LED znajdująca się obok przycisku zasilania i włączania/wyłączania terapii będzie
świeciła na zielono. O stosowaniu podciśnienia informuje także fakt przylegania opatrunku
piankowego do rany. Widać także przepływ wydzieliny z rany w przewodzie.

Pyt. Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku zatrzaśnięcia przy podłączaniu
zbiornika do urządzenia terapeutycznego?
Odp. O podłączeniu zbiornika informuje dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli nie było słychać
dźwięku zatrzaśnięcia, należy lekko odciągnąć zbiornik od urządzenia
terapeutycznego. Jeśli jest poprawnie podłączony, nie uda się go w ten sposób zdjąć.

Pyt. Jakie czynności należy wykonać przed kąpielą?
Odp. Nie korzystać z urządzenia terapeutycznego podczas kąpieli pod prysznicem ani w
wannie. Więcej informacji zawiera rozdział Odłączanie urządzenia terapeutycznego
w niniejszym podręczniku (strona 20). Przezroczyste obłożenie jest wodoszczelne;
opatrunki mogą pozostawać założone podczas mycia się lub kąpieli pod prysznicem.
Podczas kąpieli nie dopuścić do podwinięcia się brzegów obłożenia.
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Pyt. Kiedy należy zamówić więcej opatrunków i zbiorników?

Pyt. Czy mogę podróżować, gdy korzystam z systemu terapeutycznego
V.A.C. SIMPLICITY™?
Odp. Przed udaniem się w podróż należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub
pielęgniarką w celu ustalenia, czy będzie to bezpieczne. W podróż można udać się
wyłącznie w przypadku:

•

uzyskania zgody lekarza,

•

pełnej znajomości wszystkich czynników ryzyka związanych ze swoim stanem zdrowia,

•

pełnej znajomości wszystkich czynników ryzyka związanych ze stosowaniem
terapii V.A.C.®.

Krwawienie podczas podróży może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia,
a nawet prowadzić do zgonu.
W przypadku uzyskania od lekarza zgody na podróż należy zabrać ze sobą:

•

Przepisane przez lekarza zalecenia dotyczące terapii V.A.C.® uwzględniające ustawienia
terapii i materiały opatrunkowe.

•

Wystarczającą liczbę materiałów eksploatacyjnych (takich jak opatrunki piankowe,
obłożenia, przewody i zbiorniki) do wykonywania zmian opatrunków i wymian
zbiorników w zalecanych odstępach czasu lub zgodnie z potrzebą.

•

Opatrunki należy zmieniać nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu.

•

Zbiorniki należy wymieniać po zapełnieniu lub co najmniej raz w tygodniu.

•

Alternatywny opatrunek zalecony przez lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.
Opatrunku tego należałoby użyć w przypadku konieczności przerwania terapii V.A.C.®.

•

Przewód zasilania i w pełni naładowane urządzenie terapeutyczne.

•

Podręcznik użytkownika i skróconą instrukcję obsługi urządzenia terapeutycznego
V.A.C. SIMPLICITY™.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub
urządzenie wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
lub pielęgniarką. Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek należy zmienić w
ciągu dwóch godzin.
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PACJENT

Odp. Dodatkowe materiały eksploatacyjne należy zamówić, gdy użytkownik dysponuje
tylko jednym opakowaniem opatrunków LUB pięcioma zbiornikami. Z firmą KCI należy
skontaktować się w celu złożenia zamówienia co najmniej pięć dni roboczych przed
wymaganą dostawą.

Pyt. Czy z urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ można korzystać
podczas zabiegów diagnostycznych?

PACJENT

Odp. Informacje na temat możliwości kontynuowania terapii podczas konkretnych
zabiegów podano w tabeli poniżej.
Urządzenie
terapeutyczne
NIEZGODNE

Opatrunek
zgodny

Obrazowanie
metodą rezonansu
magnetycznego
(MRI)

X

X

Terapia tlenem
hiperbarycznym
(HBO)

X

Zabiegi
diagnostyczne

Urządzenie
terapeutyczne
zgodne

Opatrunek
NIEZGODNY

X

Obrazowanie RTG

X

X

Tomografia
komputerowa (TK)

X

X

Badania z użyciem
kontrastu

X

X

Fluoroskopia

X

X

Obrazowanie USG

X

X

Jeśli konieczne jest:

•

Wykonanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) — lekarz
prowadzący lub pielęgniarka musi odłączyć urządzenie terapeutyczne. Nie ma potrzeby
zdejmowania opatrunku.

•

Zastosowanie terapii tlenem hiperbarycznym (HBO) — lekarz prowadzący lub
pielęgniarka musi odłączyć urządzenie terapeutyczne i zdjąć opatrunek.

Lekarz prowadzący lub pielęgniarka musi zapoznać się z istotnymi informacjami dotyczącymi
tych zabiegów diagnostycznych podanymi w karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa.
Dokument ten znajduje się w kieszeni futerału urządzenia terapeutycznego.
OSTRZEŻENIE: Jeśli z jakiegokolwiek powodu terapia się zatrzyma lub urządzenie
wyłączy się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.
Jeśli terapia jest wyłączona, opatrunek należy zmienić w ciągu dwóch godzin.
Jeśli obszar wymagający obrazowania znajduje się pod opatrunkiem
piankowym, na obrazie może występować zacienienie. Pomostowy opatrunek
piankowy V.A.C.® GRANUFOAM™ zawiera dodatkowe tworzywa syntetyczne,
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta w trakcie terapii tlenem
hiperbarycznym (HBO). Stosowanie pozostałych opatrunków V.A.C.® jest zgodne
ze wszystkimi metodami obrazowania. Decyzję o pozostawieniu lub zdjęciu
opatrunku V.A.C.® powinien podjąć radiolog, technik elektroradiologii i/lub
specjalista ds. terapii ran.
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Dane kontaktowe dla klientów

PACJENT

W przypadku stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej
należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy (999).
W kwestiach medycznych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, leczenia
lub innych zagadnień należy kontaktować się z lekarzem prowadzącym lub
pielęgniarką.
W przypadku pytań dotyczących niniejszego produktu, materiałów eksploatacyjnych
lub konserwacji, a także w celu uzyskania dodatkowych informacji na
temat produktów i usług firmy KCI należy skontaktować się z firmą KCI,
autoryzowanym przedstawicielem firmy KCI lub:
Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: należy zadzwonić pod
numer 1-800-275-4524 lub odwiedzić stronę internetową
www.acelity.com.
Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych: należy odwiedzić
stronę internetową www.kci-medical.com.
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OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczane
z urządzeniem
Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i inne
informacje na temat bezpieczeństwa zostały zamieszczone w Informacjach
dotyczących bezpieczeństwa stosowania systemu terapeutycznego
V.A.C.®. Karta informacyjna dostarczana jest wraz z urządzeniem
terapeutycznym i umieszczana także w opakowaniach opatrunków V.A.C.®.
Przed zastosowaniem terapii V.A.C.® należy zapoznać się z podręcznikiem
użytkownika systemu terapeutycznego V.A.C.® i z kartą informacji
dotyczących bezpieczeństwa. W razie jakichkolwiek pytań lub braku
karty informacyjnej należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy KCI.
Dodatkowe informacje na temat produktu można znaleźć na stronie
internetowej www.acelity.com (dotyczy użytkowników ze Stanów
Zjednoczonych) lub www.kci-medical.com (dotyczy użytkowników
spoza Stanów Zjednoczonych).
Podobnie jak w przypadku każdego wyrobu medycznego wydawanego z
przepisu lekarza nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących produktu oraz
stosowanie terapii przy braku wyraźnego zalecenia i/lub nadzoru ze strony
przeszkolonego opiekuna medycznego może spowodować nieprawidłowe
działanie produktu i być przyczyną poważnych lub prowadzących do zgonu
obrażeń ciała. Wszelkie pytania dotyczące kwestii medycznych należy
kierować do członka personelu medycznego. W przypadku nagłych stanów
medycznych należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym oddziałem
pogotowia ratunkowego.
PRZESTROGA: Na mocy prawa federalnego (Stany Zjednoczone) sprzedaż
lub wypożyczanie tego urządzenia może odbywać się wyłącznie za
pośrednictwem lekarza lub na jego zlecenie.

LEKARZ
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Ostrzeżenia: Ważne informacje dla użytkowników
Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ jest wyrobem medycznym, a nie zabawką.
Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i
szkodników, gdyż mogłyby one uszkodzić opatrunek i urządzenie terapeutyczne oraz
wpłynąć na ich działanie.
Nie dopuszczać do osiadania kurzu i włókien materiału na urządzeniu terapeutycznym,
ponieważ one także mogą uszkodzić opatrunek i urządzenie terapeutyczne oraz wpłynąć na
ich działanie.

LEKARZ

Aby zapewnić prawidłowe działanie produktów firmy KCI, firma KCI zaleca przestrzeganie
poniższych zaleceń. Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje utratę wszelkich
obowiązujących gwarancji.

•

Urządzenie to należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszym podręcznikiem
i stosownymi etykietami dotyczącymi tego produktu.

•

Montaż, obsługę, rozbudowę, regulację, przeróbki, konserwację techniczną bądź naprawy
należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, upoważnionemu przez
firmę KCI. Informacje wymagane przy naprawie produktu, np. schematy obwodów czy
wykaz elementów składowych, będą udostępniane upoważnionym pracownikom przez
firmę KCI na żądanie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować
się z firmą KCI.

•

Należy zadbać o to, aby instalacja elektryczna w pomieszczeniu, w którym produkt jest
użytkowany, spełniała wymogi odpowiednich standardów krajowych dotyczących okablowania.

•

Nie używać produktu, jeśli doszło do uszkodzenia przewodu zasilania, zasilacza lub wtyczki.
W przypadku zużycia się lub uszkodzenia tych elementów należy skontaktować się z firmą KCI.

•

Nie upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów w żadne otwory czy przewody produktu.

•

Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu terapeutycznym ani w opatrunku.
Nie podłączać produktu ani jego elementów składowych do urządzeń niezalecanych przez
firmę KCI.

•

Stosować z tym produktem wyłącznie opatrunki V.A.C.®.

•

Przechowywać produkt z dala od nagrzanych powierzchni.

•

Nie dopuścić do rozlania płynów na jakiejkolwiek części produktu.
Pozostawienie płynu na elektronicznych elementach sterowania może
powodować korozję i prowadzić do ich awarii. Awaria elementów systemu
może być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia, stwarzając
zagrożenie dla pacjenta i personelu. W przypadku rozlania płynu należy
natychmiast odłączyć urządzenie i przetrzeć je chłonną ściereczką. Przed
ponownym podłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy nie ma wilgoci
we wnętrzu oraz w okolicy gniazda zasilania lub elementów zasilacza. Jeśli
produkt nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z firmą KCI.
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•

Nie korzystać z produktu podczas kąpieli w wannie/pod prysznicem ani w miejscach,
w których może on spaść lub zostać pociągnięty do wanny, brodzika prysznica, zlewu
czy muszli klozetowej. Nie dotykać produktu, jeśli wpadł do wody. Natychmiast odłączyć
urządzenie, jeśli jest podłączone do źródła zasilania. Odłączyć urządzenie od opatrunku
i skontaktować się z firmą KCI.

•

Nie dotykać produktu, jeśli wpadł do wody. Natychmiast odłączyć urządzenie, jeśli jest
podłączone do źródła zasilania. Odłączyć urządzenie od opatrunku i skontaktować się
z firmą KCI.

•

Na działanie urządzenia terapeutycznego mogą mieć wpływ telefony komórkowe lub inne
produkty tego typu. W razie podejrzenia występowania zakłóceń korzystać z urządzenia
terapeutycznego z dala od tych urządzeń.

•

Niewielkie części — niebezpieczeństwo zadławienia się.

•

Reakcja alergiczna — u osób wrażliwych na kleje akrylowe lub srebro opatrunek
V.A.C.® może spowodować wystąpienie reakcji alergicznej. O wystąpieniu reakcji
alergicznej mogą świadczyć następujące objawy:

•

--

zaczerwienienie,

--

opuchlizna,

--

wysypka,

--

pokrzywka,

--

swędzenie.

W przypadku odczuwania duszności reakcja alergiczna może być poważniejsza.
Należy wówczas natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe i wyłączyć urządzenie
terapeutyczne.

Uwaga
To urządzenie zostało skonfigurowane przez producenta pod kątem spełniania określonych
wymagań dotyczących napięcia zasilania.
Informacje dotyczące napięcia zasilania podano na tabliczce znamionowej produktu.

LEKARZ
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Wprowadzenie
System terapeutyczny V.A.C. SIMPLICITY™ umożliwia prowadzenie podciśnieniowej terapii
ran (ang. Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) oraz regulowanej doraźnej opieki
terapeutycznej (ang. Therapeutic Regulated Acute Care, SENSAT.R.A.C.™) w przypadku
różnorodnych typów ran przewlekłych i ostrych. Tę terapię leczenia ran można z łatwością
stosować w ramach prowadzonej przez członka personelu medycznego praktyki leczenia
ran, optymalizując jakość opieki nad pacjentami i skutecznie kontrolując koszty. W ramach
tej technologii leczenia ran stosuje się sterowane mikroprocesorem urządzenia terapeutyczne i
można korzystać z 24-godzinnej obsługi klienta oraz pomocy technicznej.
W części niniejszego podręcznika użytkownika przeznaczonej dla pacjenta zamieszczono podstawowe
instrukcje dotyczące obsługi systemu terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ przez pacjenta, opiekuna
niewykwalifikowanego lub pracownika służby zdrowia. W części przeznaczonej dla pacjenta
podano także informacje dotyczące włączania urządzenia, ładowania akumulatora i usuwania
przyczyn występowania ostrzeżeń i alarmów. Część przeznaczona dla pacjenta zawiera ponadto
odpowiedzi na często zadawane pytania, w tym informacje dotyczące rozwiązywania problemów.
Część przeznaczona dla lekarza zawiera dodatkowe informacje przydatne dla pracowników
służby zdrowia, w tym dodatkowe ostrzeżenia, informacje na temat kontroli zakażeń, dane
techniczne, środki ostrożności dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i dane
kontaktowe dla klientów.
Terapia V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) stanowi zintegrowany system umożliwiający
stosowanie podciśnienia w pielęgnacji ran, który poprzez kontrolowane wytwarzanie
podciśnienia (próżni) tworzy środowisko sprzyjające gojeniu się ran. Odbywa się to poprzez:

•

przygotowanie łożyska rany do zamknięcia się,

•

zmniejszenie obrzęku,

•

wspomaganie tworzenia się ziarniny i uzyskania odpowiedniej perfuzji,

•

usuwanie wysięku i materiału zakaźnego.

LEKARZ

Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ opracowano w taki sposób, aby umożliwiało
korzystanie tylko z jednego ustawienia podciśnienia i trybu terapii, tj. z terapii w trybie ciągłym
z podciśnieniem o wartości -125 mmHg, która jest często przepisywana przez członków
personelu medycznego w przypadku różnych typów ran. Jeśli w ocenie lekarza prowadzącego
stan lub sytuacja konkretnego pacjenta wymaga zastosowania innego ustawienia podciśnienia
lub trybu terapii, należy skontaktować się z dostawcą w celu sprawdzenia dostępności innych
stosownych opcji.
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Czyszczenie i konserwacja
Poniżej opisano zalecane przez firmę KCI procedury czyszczenia oraz kontroli zakażeń dotyczące
urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™.

Standardowe środki ostrożności
Należy zawsze stosować standardowe środki ostrożności.
Standardowe środki ostrożności mają na celu ograniczenie ryzyka przenoszenia drobnoustrojów
ze znanych i nieznanych źródeł zakażenia. Te środki ostrożności można stosować w odniesieniu do
wszystkich pacjentów, niezależnie od rozpoznania czy domniemanego stanu zakażenia. Należy
je bezwzględnie stosować, gdy dochodzi do kontaktu z krwią i wszelkimi płynami ustrojowymi.
Dotyczy to również wydzielin i wydalin (oprócz potu), niezależnie od tego, czy widoczna jest w nich
krew, a także uszkodzonej skóry (tj. ran otwartych) i błon śluzowych.

Utylizacja odpadów
Wszystkie elementy do jednorazowego użytku (wszystkie przewody, złącza, zaciski, użyty
zbiornik, użyte opatrunki itp.) należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji odpadów medycznych.
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Czyszczenie urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™
Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ polega na
przetarciu wszystkich elementów o twardej powierzchni. Przy czyszczeniu i dezynfekcji
innych elektronicznych urządzeń medycznych długotrwałego użytku o twardej powierzchni
należy przestrzegać procedur obowiązujących w danej placówce. Urządzenie terapeutyczne
V.A.C. SIMPLICITY™ musi być czyszczone i dezynfekowane:

•

w razie zanieczyszczenia podczas stosowania u pacjenta,

•

co najmniej raz w tygodniu.

W przypadku stosowania jakichkolwiek płynów czyszczących urządzenie
terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ musi być wyłączone i odłączone od
zasilania sieciowego.
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Należy stosować się do następujących zaleceń firmy KCI dotyczących czyszczenia i dezynfekcji
urządzeń terapeutycznych V.A.C.®:
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•

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia oraz kontaktu z krwią i płynami ustrojowymi, należy
stosować środki ochrony osobistej, takie jak medyczne rękawiczki zabiegowe.

•

Przed dezynfekcją należy usunąć z urządzenia terapeutycznego wszelkie substancje
organiczne (widoczne zanieczyszczenia lub wydzieliny ustrojowe).

•

Należy stosować środki czyszczące i dezynfekcyjne klasy szpitalnej zawierające
czwartorzędowe związki amoniowe lub inne środki odkażające podobnego typu.

•

Nie zanurzać urządzenia terapeutycznego w płynach ani dopuszczać do przedostania
się płynów do jego wnętrza, aby uniknąć uszkodzenia układów elektronicznych.

•

Nie stosować roztworów na bazie alkoholu przy brzegach panelu sterowania, ponieważ
roztwory tego typu łatwo wnikają w niewielkie otwory i mogą spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia.

Znaczenie użytych symboli
Ostrzeżenie lub przestroga z
informacją o potencjalnym
zagrożeniu dotyczącym systemu,
pacjenta lub personelu

Numer seryjny

Ważne informacje dotyczące
użytkowania

Niniejszy produkt należy
przekazać do odpowiedniego
punktu zbiórki odpadów
tego typu. Nie usuwać z
niesortowanymi odpadami
komunalnymi.

Patrz podręcznik użytkownika

Ochrona przed wnikaniem obcych
cząstek stałych i płynów

Niebezpieczeństwo potknięcia się

Klasa II

Nie stosować podczas kąpieli
w wannie ani pod prysznicem

Część aplikacyjna typu BF

Włączanie/wyłączanie zasilania

Przechowywać w suchym miejscu

Producent

Numer katalogowy

Zakres temperatur

PRZESTROGA: Na mocy prawa
federalnego (Stany Zjednoczone)
sprzedaż/wypożyczanie tego
urządzenia może odbywać się
wyłącznie za pośrednictwem
lekarza lub na jego zlecenie.

Autoryzowany przedstawiciel na
terenie Wspólnoty Europejskiej

Zakres wilgotności
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Dane techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Wymiary:.................................................................................................................................19,3 cm × 15,2 cm × 6,4 cm
(7,6 cala × 6 cali × 2,5 cala) [szer. × wys. × głęb.]
Masa (z podłączonym pustym zbiornikiem):......................................................Około 1,04 kg (około 2,3 funta)
Podciśnienie:....................................................................................................................................16,6 kPa (-125 mmHg)
Tryb dostarczania terapii:........................................................................................................................................... Ciągły
Pojemność zbiornika:.................................................................................................................................... Około 300 ml
Parametry elektryczne:
Czas pracy akumulatora:.........................................................................................Około ośmiu godzin zależnie od
ustawień
Czas ładowania akumulatora:...................................................................................Około 6 godzin po całkowitym
rozładowaniu
Wejście zasilania zewnętrznego:...................................................................100–240 V (prąd przemienny); 0,8 A
50–60 Hz
Wyjście zasilacza zewnętrznego:..................................................................................................................... 12 V; 3,3 A
Prąd upływu pacjenta i obudowy:.............................................................................................<100 mikroamperów
Warunki środowiskowe:
Warunki podczas przechowywania
Zakres temperatur:................................................................................................ Od -25°C (-13°F) do 70°C (158°F)
Zakres wilgotności względnej:........................................................................................ 0–93%, bez kondensacji
Warunki podczas działania
Zakres temperatur:......................................................................................................Od 5°C (41°F) do 40°C (104°F)
Zakres wilgotności względnej:...................................................................................... 15–93%, bez kondensacji
Zakres wysokości n.p.m.:...............................................................Od 0 m do 4267 m (od 0 stóp do 14 000 stóp)
Optymalna wydajność:.....................................................................Od 0 m do 2438 m (od 0 stóp do 8000 stóp)
Ciśnienie atmosferyczne:.......................................................................................................Od 1060 hPa do 700 hPa
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Oczekiwany okres eksploatacji:.................................................................................................................................3 lata
Klasyfikacja wg normy IEC
Urządzenie medyczne
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obecności łatwopalnych mieszanin środków
znieczulających z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
Część aplikacyjna typu BF
Klasa II
Stopień ochrony IP22 = ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy większej niż 12,5 mm
i padającymi kroplami wody przez krótki czas.
Zgodnie z trzecim wydaniem normy IEC 60601-1 części składowe opatrunków systemu
terapeutycznego V.A.C.® sklasyfikowano jako części aplikacyjne.
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Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Poniżej podano zalecenia i deklarację producenta odnośnie do kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™.

•

Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ wymaga zachowania specjalnych
środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i
musi być instalowane oraz użytkowane zgodnie z informacjami EMC podanymi na
kolejnych stronach.
Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Podobnie jak każde
elektryczne urządzenie medyczne, urządzenie to może powodować
zakłócenia o częstotliwości radiowej lub zakłócać pracę sprzętu
znajdującego się w pobliżu. Konieczne może być wtedy podjęcie
środków zaradczych, takich jak zmiana ustawienia lub położenia
urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ albo ekranowanie
miejsca, w którym się ono znajduje.
Przenośna i mobilna aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości
radiowe (RF), czytniki RFID, sprzęt przeciwkradzieżowy (EAS) i wykrywacze metalu
mogą wpływać na działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™. Należy
postępować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami wymienionymi w tabelach 2 i 4.

•

Inne urządzenia lub systemy medyczne mogą wytwarzać promieniowanie
elektromagnetyczne i zakłócać w ten sposób działanie urządzenia terapeutycznego
V.A.C. SIMPLICITY™. Należy zachować ostrożność, gdy urządzenie terapeutyczne
V.A.C. SIMPLICITY™ jest ustawione obok innych urządzeń, pod nimi lub na nich. Jeżeli
ustawienie urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ obok innego sprzętu, pod
nim lub na nim jest konieczne, urządzenie terapeutyczne i sprzęt należy początkowo
nadzorować, aby upewnić się, że w danej konfiguracji działają prawidłowo.

•

Przewody elektryczne, zasilacze zewnętrzne i akcesoria wymienione lub wspomniane
w niniejszym podręczniku spełniają wymogi zgodności podane w poniższych
tabelach. Należy dopilnować, aby z urządzeniem terapeutycznym V.A.C. SIMPLICITY™
używane były wyłącznie przewody, zasilacze i akcesoria zalecane przez producenta.
W przypadku przewodów, zasilaczy zewnętrznych i akcesoriów elektrycznych do
urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ innych producentów, które nie
zostały wymienione ani wspomniane w niniejszym podręczniku, odpowiedzialność za
określenie ich zgodności z normami i testami wymienionymi w poniższych tabelach
ponosi producent tych akcesoriów.

•

Użycie przewodów elektrycznych i akcesoriów innych niż wymienione w niniejszym
podręczniku lub we wspomnianych w nim dokumentach może powodować
podwyższenie emisji promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez
urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ lub obniżenie odporności urządzenia
terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ na zakłócenia elektromagnetyczne.
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Tabela 1
Zalecenia i deklaracja producenta odnośnie do emisji promieniowania elektromagnetycznego
Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym
poniżej. Klient lub użytkownik końcowy urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ powinien zadbać o to, aby było ono
stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.
Test emisji

Zgodność

Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego

Emisja zakłóceń o częstotliwości
radiowej — CISPR 11 (promieniowane i
przewodzone)

Grupa 1

Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ wykorzystuje
energię fal radiowych (RF) wyłącznie na potrzeby swoich
wewnętrznych funkcji. W związku z tym jego poziom emisji
zakłóceń o częstotliwości radiowej jest bardzo niski i jest mało
prawdopodobne, aby był on przyczyną zakłóceń pracy znajdujących
się w pobliżu urządzeń elektronicznych.

Emisja zakłóceń o częstotliwości
radiowej — CISPR 11 (promieniowane i
przewodzone)

Klasa B

Emisje harmonicznych —
IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ może być stosowane
we wszystkich miejscach, w tym w budynkach mieszkalnych oraz
podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci energetycznej niskiego
napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

Wahania napięcia/emisje migotania —
IEC 61000-3-3

Nie dotyczy

Tabela 2
Zalecenia i deklaracja producenta odnośnie do odporności elektromagnetycznej
Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym
poniżej. Klient lub użytkownik końcowy urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono stosowane wyłącznie w środowisku
spełniającym te wymagania.
Test odporności

Poziom testowy wg
normy IEC 60601

Poziom zgodności

Zalecenia dotyczące środowiska
elektromagnetycznego

Wyładowanie
elektrostatyczne (ESD)

±6 kV stykowe

±8 kV stykowe

±8 kV powietrzne

±15 kV powietrzne

Podłoga powinna być drewniana,
betonowa lub z płytek ceramicznych.
Jeżeli podłoga pokryta jest tworzywem
syntetycznym, wilgotność względna
powinna wynosić co najmniej 30%.

±2 kV dla linii zasilających

±2 kV dla linii zasilających
Częstotliwość powtarzania
100 kHz

Jakość zasilania sieciowego
powinna być typowa dla środowiska
przemysłowego lub szpitalnego.

IEC 61000-4-2
Serie szybkich
elektrycznych stanów
przejściowych
IEC 61000-4-4

Udar
IEC 61000-4-5
Zapady napięcia, krótkie
przerwy i zmiany
napięcia na wejściowych
liniach zasilania
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IEC 61000-4-11

±1 kV dla linii
wejściowych/wyjściowych

±1 kV dla linii wejściowych/
wyjściowych
Częstotliwość powtarzania
100 kHz
±1 kV, tryb różnicowy (linialinia)
±2 kV, tryb wspólny
(linia-uziemienie)

±1 kV, tryb różnicowy (linialinia)
±2 kV, tryb wspólny
(linia-uziemienie)

Jakość zasilania sieciowego
powinna być typowa dla środowiska
przemysłowego lub szpitalnego.

<5% Ut (>95% spadek Ut)
przez 0,5 cyklu

Spadki: 0% Ut przez 1 cykl
70% Ut przez 25 cykli
przy 50 Hz lub przez 30 cykli
przy 60 Hz

Produkt może być zasilany awaryjnie z
wewnętrznego akumulatora.

40% Ut (60% spadek Ut)
przez 5 cykli
70% Ut (30% spadek Ut)
przez 25 cykli
<5% Ut (>95% spadek Ut)
przez 5 sekund

Pole magnetyczne o
częstotliwości sieci
elektroenergetycznej
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Pojedyncza faza: przy 0°
Przerwy: 0% Ut
przez 250 cykli przy 50 Hz
lub przez 300 cykli przy
60 Hz
30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

Jeżeli użytkownik urządzenia
terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™
wymaga ciągłości pracy podczas przerw
w zasilaniu sieciowym, zaleca się, aby
zasilać urządzenie z użyciem zasilacza
bezprzerwowego lub akumulatora.

Natężenia pól magnetycznych
o częstotliwości sieci
elektroenergetycznej powinny być
na poziomie określonym dla typowej
lokalizacji w typowym środowisku
szpitalnym lub komercyjnym.

UWAGA: Ut jest napięciem sieci zasilania prądem przemiennym (AC) przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Tabela 3
Zalecenia i deklaracja producenta odnośnie do odporności elektromagnetycznej
Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej.
Klient lub użytkownik końcowy urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.
Test odporności

Poziom testowy wg
normy IEC 60601

Poziom zgodności

Zalecenia dotyczące środowiska
elektromagnetycznego
Przenośna i mobilna aparatura nadawczo-odbiorcza
wykorzystująca częstotliwości radiowe (RF) powinna
być stosowana w odległości nie mniejszej względem
którejkolwiek z części urządzenia terapeutycznego
V.A.C. SIMPLICITY™, w tym przewodów, niż zalecany
odstęp obliczony na podstawie równania mającego
zastosowanie do danej częstotliwości nadajnika.

Przewodzone RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
Od 150 kHz do 80 MHz

3 Vrms
Od 150 kHz do
80 MHz
6 Vrms w pasmach
ISM
i radiostacji
amatorskich
między 150 kHz
a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz

Promieniowane RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
Od 80 MHz do 2,5 GHz

10 V/m
Od 80 MHz do
2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

Zalecany odstęp
d = 1,2√P

d = 0,35√P od 80 MHz do 800 MHz
d = 0,7√P od 800 MHz do 2,5 GHz
gdzie „P” jest maksymalną wyjściową mocą znamionową
nadajnika w watach (W), podaną przez jego
producenta, natomiast „d” jest zalecanym minimalnym
odstępem w metrach (m).
Natężenia pól generowanych przez nieruchome
nadajniki radiowe, określone metodą badania
elektromagnetycznego danego miejscaa, powinny
być niższe od poziomu zgodności dla każdego z
zakresów częstotliwościb.
Zakłócenia mogą występować w bezpośrednim
sąsiedztwie urządzeń oznaczonych symbolem:

UWAGA 1: W przypadku wartości 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma
wpływ ich pochłanianie i odbicie od przedmiotów, obiektów i ludzi.
a

b

Natężeń pól generowanych przez nieruchome nadajniki, takie jak stacje bazowe lub radiotelefony (komórkowe,
bezprzewodowe) i radia stosowane w komunikacji lądowej, radiostacje amatorskie oraz radiostacje krótkofalowe i FM, a także
stacje telewizyjne, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska elektromagnetycznego generowanego
przez nieruchome nadajniki radiowe należy wziąć pod uwagę przeprowadzenie badania elektromagnetycznego danego
miejsca. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu stosowania urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ przekracza
określony powyżej poziom zgodności RF, działanie urządzenia należy monitorować w celu potwierdzenia prawidłowości jego
funkcjonowania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości konieczne może być przedsięwzięcie dodatkowych środków, takich
jak zmiana ustawienia lub położenia urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™.
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić poniżej 3 V/m.
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Przenośna i mobilna aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości radiowe (RF) (w tym urządzenia peryferyjne,
takie jak przewody anteny lub anteny zewnętrzne) nie powinna być używana w odległości bliższej niż 30 cm (12 cali) od
jakiejkolwiek części urządzenia terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™, w tym także określonych przez producenta przewodów.
W innym przypadku może to skutkować pogorszeniem funkcjonowania tego urządzenia. Dokładniej mówiąc, minimalny
zalecany odstęp powinien zostać obliczony za pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, co zawarto
w tabeli 4.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń medycznych zgodnie z normą IEC 60601-1-2: 2014
wyd. 4. Te ograniczenia i poziomy testowe służą do zapewnienia racjonalnego poziomu bezpieczeństwa pod względem zakłóceń
elektromagnetycznych, kiedy urządzenie jest stosowane w typowej instalacji medycznej.
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Tabela 4
Zalecany odstęp między przenośną i mobilną aparaturą nadawczo-odbiorczą wykorzystującą częstotliwości radiowe (RF)
a urządzeniem terapeutycznym V.A.C. SIMPLICITY™
Urządzenie terapeutyczne V.A.C. SIMPLICITY™ jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w
którym promieniowane zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF) są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzenia
terapeutycznego V.A.C. SIMPLICITY™ może przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez
utrzymywanie minimalnego odstępu pomiędzy przenośną i mobilną aparaturą nadawczo-odbiorczą wykorzystującą częstotliwości
radiowe (nadajnikami) a urządzeniem, przestrzegając poniższych zaleceń, stosownie do maksymalnej mocy wyjściowej aparatury
nadawczo-odbiorczej.
Znamionowa maksymalna moc
wyjściowa nadajnika w watach
(W)

Odstęp zależnie od częstotliwości nadajnika w metrach (m)
Od 150 kHz do 80 MHz
d = 1,2√P

Od 80 MHz do 800 MHz
d = 0,35√P

Od 800 MHz do 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

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej, której nie podano powyżej, zalecany odstęp
„d” w metrach (m) można oszacować, stosując równanie odpowiednie do częstotliwości nadajnika, gdzie „P” to maksymalna
znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W), zgodnie z deklaracją producenta nadajnika.
UWAGA 1: W przypadku wartości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odstęp przewidziany dla wyższego zakresu
częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma
wpływ ich pochłanianie i odbicie od powierzchni, przedmiotów i ludzi.

Dołączone akcesoria zasilające
Opis

Producent

Długość maks.

413708

Przewód międzynarodowy, stacjonarny, ACTIV.A.C.™ —
zasilanie zewnętrzne

ICC

3,05 m

413625

Przewód zasilania, V.A.C.®, UK 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

413992

Przewód zasilania, V.A.C.®, CH

Consolidated Wire

2,05 m

413628

Przewód zasilania, V.A.C.®, Stany Zjednoczone

Consolidated Wire

2,05 m

413627

Przewód zasilania, V.A.C.®, AZ/NZ 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

419084

Przewód zasilania, V.A.C.®, EU 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

414165

Przewód zasilania, V.A.C.®, Chiny

Consolidated Wire

2,05 m

414655

Assy, przewód zasilania, ACTIV.A.C.™, Japonia

Consolidated Wire

1m

414961

Przewód zasilania, V.A.C.®, RPA

Consolidated Wire

2,09 m

415569

Przewód zasilania, V.A.C.®, KR 240 V

Consolidated Wire

2,09 m

415572

Przewód, INFOV.A.C.™ / ACTIV.A.C.™, TW, uziemiony

Consolidated Wire

2,06 m

413626

Przewód zasilania, V.A.C.®, EU 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

LEKARZ

Nr katalogowy

Stosowanie przewodów innych niż wymienione powyżej może
powodować wzrost emisji promieniowania elektromagnetycznego lub
obniżenie odporności elektromagnetycznej.
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Dane kontaktowe dla klientów
W przypadku stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej należy
wezwać pogotowie ratunkowe. W kwestiach medycznych dotyczących stanu
zdrowia pacjenta, leczenia lub innych zagadnień należy kontaktować się z lekarzem
prowadzącym.
W przypadku pytań dotyczących niniejszego produktu, materiałów eksploatacyjnych
lub konserwacji, a także w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów i
usług firmy KCI należy skontaktować się z firmą KCI, autoryzowanym przedstawicielem
firmy KCI lub:
Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: należy zadzwonić pod
numer 1-800-275-4524 lub odwiedzić stronę internetową
www.acelity.com.
Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych: należy odwiedzić stronę
internetową www.kci-medical.com.

LEKARZ
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KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, Texas 78249 USA
www.acelity.com

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