V.A.C. SIMPLICITY™
SISTEMUL DE TERAPIE

Manual de utilizare
Pentru pacienți și clinicieni

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU GARANȚIE ȘI LIMITAREA
DESPĂGUBIRILOR
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ÎN NICIO ÎMPREJURARE, KCI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ ȘI CHELTUIALĂ
INDIRECTĂ, OCAZIONALĂ SAU APĂRUTĂ PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV PENTRU DAUNE
SAU VĂTĂMĂRI CARE AFECTEAZĂ PERSOANE SAU BUNURI, REZULTATE INTEGRAL SAU
PARȚIAL DINTR-O UTILIZARE A PRODUSULUI DIFERITĂ DE CELE PENTRU CARE DECLINAREA
RESPONSABILITĂȚII PENTRU GARANȚIE SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ESTE INTERZISĂ
ÎN MOD EXPLICIT DE CĂTRE LEGISLAȚIA SPECIFICĂ APLICABILĂ. NICIO PERSOANĂ NU ARE
AUTORITATEA DE A OBLIGA KCI FAȚĂ DE NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE, EXCEPTÂND
SITUAȚIILE MENȚIONATE ÎN MOD SPECIFIC ÎN ACEST PARAGRAF.

Descrierile sau specificațiile din materialele tipărite ale KCI, inclusiv din această publicație,
au exclusiv rolul de descrieri generale ale produsului în momentul fabricării și nu constituie
garanții exprese, exceptând situațiile specificate în garanția limitată scrisă, furnizată împreună
cu acest produs. Informațiile din această publicație pot face obiectul modificării în orice
moment. Contactați KCI pentru actualizări.
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AVERTISMENT: Acest dispozitiv este însoțit de informații importante despre
siguranță
PACIENT

Acest ghid include și avertismente importante privind siguranța
dumneavoastră. Înainte de a utiliza sistemul de terapie
V.A.C. SIMPLICITY™:
• Citiți acest manual împreună cu medicul sau asistenta.
• Citiți ghidul de referință rapidă. Ghidul este păstrat în buzunarul
casetei de transport a unității de terapie.
• Citiți fișa cu informații de siguranță împreună cu medicul sau
asistenta. Această fișă este păstrată, de asemenea, în buzunarul
casetei de transport a unității de terapie.
Nu modificați setările unității de terapie fără a fi primit de la medic
instrucțiuni în acest sens. Pansamentul trebuie să fie aplicat sau îndepărtat
numai de către un medic sau la recomandarea acestuia. Contactați medicul
dacă aveți întrebări privind sistemul de terapie V.A.C. SIMPLICITY™.
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Avertismente: Informații importante pentru utilizatori

PACIENT

Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este un dispozitiv medical, nu o jucărie. A nu se
lăsa la îndemâna copiilor, a animalelor de companie și a dăunătorilor, deoarece acestea
pot deteriora pansamentul și unitatea de terapie și pot afecta performanța. Preveniți
acumularea prafului și scamelor pe unitatea de terapie, deoarece acestea pot deteriora
pansamentul și unitatea de terapie, afectând performanțele acesteia.
• Nu utilizați acest produs în cazul în care cablul de alimentare, sursa de alimentare
sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă aceste componente sunt uzate sau deteriorate,
contactați KCI.
• Nu scăpați pe jos și nu introduceți niciun obiect în niciun orificiu sau tub al acestui produs.
• Nu modificați unitatea de terapie sau pansamentul. Nu conectați acest produs sau
componentele sale la alte dispozitive utilizate.
• Păstrați unitatea de terapie la distanță de suprafețele încălzite.
• Nu vărsați lichide pe nicio parte a acestui produs. În caz de vărsare a unui lichid,
deconectați imediat unitatea de la priză, dacă este conectată. Îndepărtați lichidul
de pe unitatea de terapie. Asigurați-vă că nu există umezeală în unitate și sursa de
alimentare înainte de a reconecta unitatea la priză. Dacă unitatea nu funcționează
corect, contactați KCI.
• Nu utilizați unitatea de terapie în baie sau sub duș. Nu așezați unitatea de terapie în
locuri de unde poate cădea sau poate fi trasă într-o cadă, o cabină de duș, o chiuvetă
sau o toaletă.
• Nu încercați să recuperați o unitate de terapie care a căzut în apă. Deconectați
imediat unitatea de la priză, dacă este conectată. Deconectați unitatea de la
pansament și contactați KCI.
• Telefoanele celulare sau produsele similare pot afecta unitatea de terapie. Mutați
unitatea de terapie la distanță de aceste dispozitive dacă este suspectată o interferență.
• Componente mici – Pericol de sufocare.
• Reacție alergică – Pansamentul V.A.C.® poate cauza reacții alergice dacă sunteți
sensibil(ă) la adezivi acrilici sau la argint. Următoarele simptome pot arăta că aveți
o reacție alergică. Apelați imediat medicul dacă:
-- observați roșeață;
-- observați umflătură;
-- dezvoltați o erupție;
-- aveți urticarie;
-- aveți prurit.
• Dacă aveți dispnee, reacția dumneavoastră alergică poate fi mai gravă. Apelați
imediat serviciul local de urgență și opriți unitatea de terapie.
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Introducere

PACIENT

Sistemul de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este un dispozitiv medical de prescriere. Citiți
și respectați toate instrucțiunile din acest manual de utilizare pentru ca produsul să
funcționeze corespunzător în timpul utilizării. Acest manual cuprinde instrucțiuni de:
• pornire și oprire a terapiei;
• gestionare a alertelor și alarmelor.
Terapia V.A.C.® este prescrisă de către medici sau alte persoane cu drept
de emitere a rețetelor. Ca regulă generală aplicabilă tuturor dispozitivelor
medicale de prescriere, este important să urmați instrucțiunile medicului
și cele furnizate împreună cu produsul. Nu administrați terapia în
absența instrucțiunilor explicite și/sau a supravegherii personalului
clinic de îngrijire care a beneficiat de instruire corespunzătoare.
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Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™

PACIENT

￼

Este permis
numai accesul
autorizat de
KCI pentru
întreținere

Recipientul

Conexiune de alimentare

Lampa indicatoare pentru
încărcarea bateriei
Panoul de control

Panoul de control
￼

Buton cu LED indicator
pentru pornirea/oprirea
unității și terapiei

LED-ul indicator pentru
alimentarea cu CA

LED-ul indicator
pentru blocare

LED-ul indicator
pentru nivelul bateriei

LED-ul indicator
pentru scurgeri

Buton de pauză
audio cu LED
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Butoanele de control
Pornirea/oprirea unității și terapiei

Pauză audio
Apăsați și eliberați butonul Pauză audio pentru a suprima semnalul sonor.
Nu mențineți acest buton apăsat. LED-ul se va aprinde continuu în culoarea
galbenă.
Semnalul sonor va reveni în 60 de minute în cazul în care cauza alertei nu a
fost remediată.
Semnalul sonor va reveni în două minute în cazul în care cauza alarmei nu a
fost remediată.

Pictogramele bateriei/alimentării
LED-ul se aprinde continuu în culoarea verde atunci când unitatea de terapie
V.A.C. SIMPLICITY™ este conectată corect la o sursă de alimentare cu CA.
LED-urile vor fi verzi sau galbene pentru a indica starea de încărcare a
bateriei unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™.

Pictogramele de alarmă
LED-ul se va aprinde continuu sau intermitent atunci când unitatea de
terapie detectează un blocaj.
Consultați capitolul Alerte și alarme din acest manual (pagina 21) pentru
detalii privind alarmele și modurile de remediere a cauzelor acestora.
LED-ul se va aprinde continuu sau intermitent atunci când unitatea de
terapie detectează o scurgere.
Consultați capitolul Alerte și alarme din acest manual (pagina 21) pentru detalii
privind alarmele și modurile de remediere a cauzelor acestora.
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PACIENT

Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp de trei
secunde pentru a porni unitatea și a începe terapia. LED-ul se va aprinde
continuu în culoarea verde. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și
terapie apăsat timp de trei secunde pentru a opri unitatea și terapia. LED-ul
se va stinge.

Instrucțiuni de încărcare a bateriei

PACIENT

Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ conține o baterie reîncărcabilă. Bateria este încărcată
de la priză, cu ajutorul sursei și cablului de alimentare furnizate împreună cu unitatea.
Bateria nu poate fi accesată sau depanată de către utilizator.
Pentru a evita deteriorarea unității de terapie, utilizați numai sursa și cablul de alimentare
furnizate împreună cu unitatea.
Electricitatea statică
Electricitatea statică se poate acumula în unitate dacă aceasta se află în afara casetei de
transport și este conectată la o priză de perete. Acest lucru are loc cel mai adesea atunci
când nivelul de umiditate este foarte scăzut.
O descărcare electrostatică poate cauza:
• întunecarea ecranului;
• resetarea unității de terapie;
• oprirea unității de terapie.
În acest caz, opriți și reporniți unitatea. Dacă unitatea nu mai pornește, contactați KCI.
AVERTISMENT: Dacă unitatea de terapie se oprește singură din orice motiv,
contactați imediat medicul sau asistenta. Dacă unitatea de terapie nu
este alimentată cu electricitate, pansamentul trebuie înlocuit în termen
de două ore.
Cablul de alimentare poate implica riscul de împiedicare. Asigurați-vă că
toate cablurile se află în afara zonelor de trecere.
Deconectați cablul de alimentare de la priză pentru a întrerupe alimentarea
electrică a unității. Nu blocați accesul la ștecăr sau la priza de perete.
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Pentru a încărca bateria:
1. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.

PACIENT

2. Conectați cablul de alimentare la priza de CA.
3. Conectați cablul de încărcare la unitatea de terapie, în modul indicat în imagine.
4. Păstrați unitatea conectată la priză oricând este posibil pentru a prelungi durata
de viață a bateriei.
Pictograma ștecherului apare pe ecranul tactil atunci când unitatea
este conectată la priză.
În mod normal, încărcarea completă a bateriei va dura aproximativ
șase ore.

LED-ul indicator
pentru nivelul
bateriei

Sursa de
alimentare
cu CC
Conectarea
la sursa de
alimentare cu CC

Lampa indicatoare
pentru încărcarea
bateriei

Conectorul cablului
de încărcare

Cablul de
alimentare
cu CA

Etichetele de avertizare de pe cablul de alimentare
Ștecherul de CA
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PACIENT

Lampa indicatoare pentru încărcarea bateriei
Lampa indicatoare pentru încărcarea bateriei se aprinde în culoarea chihlimbar în
timpul încărcării unității. Lampa se aprinde în culoarea verde atunci când unitatea
este încărcată complet.

Nivelul bateriei
Nivelul bateriei este indicat în partea din stânga jos a panoului de control (a se vedea
pagina 10 sau pagina 13). Nivelul bateriei este indicat numai atunci când unitatea de
terapie NU este conectată la sursa de alimentare.
Încărcare completă – sunt aprinse două LED-uri verzi.
Încărcare medie – este aprins un LED verde.
Nivel scăzut – este aprins un LED galben. Încărcați bateria cât mai curând.
Nivel extrem de scăzut – un LED se aprinde intermitent în culoarea galbenă.
Încărcați imediat bateria.
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Recipientul

Tubul
recipientului
Clema tubului
recipientului

Garnituri
de silicon
Șina de
blocare a
recipientului
Tampoanele
recipientului

Conectorul tubului
recipientului

Șina de blocare a recipientului de pe unitatea de terapie poate avea muchii
ascuțite. Nu prindeți unitatea de terapie de șina de blocare a recipientului.
Introduceți și scoateți întotdeauna recipientul din unitatea de terapie
trăgându-l și împingându-l în linie dreaptă. Nu rotiți și nu înclinați
recipientul atunci când îl introduceți sau când îl scoateți.
Atunci când unitatea de terapie nu este utilizată, depozitați-i în caseta
de transport fără recipient.
Contactați KCI dacă garniturile din silicon, șina de blocare a recipientului
sau tampoanele recipientului sunt deteriorate sau lipsesc din unitatea
de terapie.

Înlocuirea recipientului
Recipientul trebuie schimbat:
• atunci când este plin (va fi emisă o alarmă sonoră, iar terapia se va opri);
• cel puțin o dată pe săptămână pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice motiv,
contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei terapii active,
pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
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PACIENT

Mecanismul
de deblocare
a recipientului
￼￼￼

Înlocuirea recipientului (continuare)

PACIENT

1. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp
de trei secunde pentru a opri unitatea și terapia.
2. Glisați ambele cleme ale tuburilor spre conectorul tuburilor.
Fig. 1

3. Închideți strâns ambele cleme ale tubului pentru a evita vărsarea
conținutului tubului (Fig. 1).
4. Pentru a deconecta tubul pansamentului de la tubul recipientului:

Fig. 2a

• Apăsați conectorii pentru a-i apropia.
• Rotiți conectorii pentru a îi debloca (Fig. 2a).

Fig. 2b

• Desprindeți conectorii (Fig. 2b).
5. ￼ Pentru a scoate recipientul:
• Apăsați în jos mecanismul de deblocare a recipientului (Fig. 3).
• Scoateți direct recipientul din unitatea de terapie (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4
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Contactați medicul sau asistenta pentru informații
privind eliminarea la deșeuri a recipientului. Nu
aruncați recipientul împreună cu deșeurile menajere.
Această operație poate încălca legile locale cu privire
la deșeurile periculoase.

Înlocuirea recipientului (continuare)
6. Pentru a instala un recipient nou:

• Nu răsuciți și nu rotiți recipientul atunci când îl instalați.
Fig. 5a

Fig. 5b

• Împingeți ferm recipientul în unitatea de terapie. Odată ce
recipientul este instalat corect, acesta nu va putea fi scos dacă
încercați să îl trageți ușor afară din unitate.
• În momentul fixării corecte a recipientului, veți auzi un clic.
7. Conectați tubul noului recipient la tubul pansamentului￼￼￼
• Presați conectorii unul pe celălalt.
• Rotiți conectorii pentru a îi bloca (Fig. 5a și 5b).

Fig. 6

8. Deschideți ambele cleme ale tubului (Fig. 6).
9. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp
de trei secunde pentru a porni unitatea și a relua terapia.
10. Asigurați-vă că pansamentul se restrânge.

17

PACIENT

• Glisați recipientul pe șina de blocare a recipientului.

PACIENT

Caseta de transport

Clapetă de acces cu dispozitiv
de fixare cu cârlig și buclă

Buzunarul de depozitare pentru
ghidul de referință rapidă
al sistemului de terapie
V.A.C. SIMPLICITY™ și fișa
cu informații de siguranță a
sistemului de terapie V.A.C.®
Cataramele (închise în imagine)
(pot fi disponibile la anumite casete)

Curelele
de fixare a
tuburilor

Bucla curelei (poate
fi disponibilă la
anumite casete)

Introduceți unitatea de terapie în caseta
de transport astfel încât panoul de control
să fie vizibil prin fereastra casetei.

Păstrați unitatea de terapie în poziție verticală.
Păstrați unitatea de terapie în caseta de transport atunci
când o utilizați.
Păstrați panoul de control orientat în sus dacă unitatea de
terapie este așezată pe o suprafață dreaptă, de exemplu o
masă.
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Opțiuni pentru caseta de transport
Utilizați cureaua reglabilă pentru a purta caseta de transport pe piept. Puteți purta caseta
de transport și la curea.

PACIENT

Verificați cataramele casetei (dacă există) pentru a vă asigura că sunt
fixate corect.
Nu înfășurați cureaua casetei de transport, cablul de alimentare sau tubul
pansamentului în jurul gâtului.
Asigurați-vă că nimeni nu se poate împiedica de cablu și/sau tuburi.
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Deconectarea unității de terapie

PACIENT

Puteți deconecta unitatea de terapie de la tubul pansamentului pe
perioade scurte de timp, de exemplu atunci când faceți baie.
Nu luați cu dvs. unitatea de terapie în cadă sau cabina de duș. Pentru mai
multe informații, consultați Întrebările frecvente de la pagina 30.
AVERTISMENT: Dacă unitatea de terapie urmează a rămâne oprită timp de
peste două ore, contactați imediat medicul sau asistenta. Dacă unitatea de
terapie nu este alimentată cu electricitate, pansamentul va trebui înlocuit.
1. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp
de trei secunde pentrua opri unitatea și terapia.
2. Deconectați unitatea de la priză, dacă este conectată.
3. Glisați ambele cleme ale tuburilor spre conectorul tuburilor.

Fig. 1

4. Închideți strâns ambele cleme ale tubului pentru a evita vărsarea
conținutului tubului (Fig. 1).
Fig. 2a

5. Pentru a deconecta tubul pansamentului de la tubul recipientului:
• Presați conectorii unul pe celălalt.
Fig. 2b

• Rotiți conectorii pentru a îi debloca (Fig. 2a).
• Desprindeți conectorii (Fig. 2b).
6. Acoperiți capetele tubului cu tifon pentru a colecta orice lichid
vărsat din tub.

Pornirea și oprirea unității de terapie
Butonul Pornire/oprire unitate și terapie este amplasat în partea din centru sus a panoului
de control (pentru imagine, consultați pagina 10).
1. Înainte de a începe terapia, asigurați-vă că pansamentul este instalat, recipientul
este conectat și toate clemele sunt deschise.
2. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp
de trei secunde pentru a porni sau opri unitatea și terapia.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice motiv,
contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei terapii active,
pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
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Alerte și alarme
Atunci când unitatea de terapie detectează anumite situații, aceasta va activa o alertă sau o alarmă.

PACIENT

Alertă de prioritate scăzută
• Necesită atenția pacientului sau a personalului de îngrijire.
• Indicată de un singur semnal sonor și un LED galben, aprins continuu.
Alarmă de prioritate medie
• Necesită atenție imediată pentru a se asigura administrarea terapiei prescrise.
• Indicată de un semnal sonor repetat și un LED galben care se aprinde intermitent.
Consultați paginile de mai jos pentru instrucțiuni de remediere a cauzei fiecărei alerte sau alarme.

Pauză audio
Apăsați și eliberați butonul Pauză audio pentru a suprima semnalul sonor. Nu mențineți
acest buton apăsat. LED-ul se va aprinde continuu în culoarea galbenă.
• Semnalul sonor va reveni în 60 de minute în cazul în care cauza alertei nu a fost remediată.
• Semnalul sonor va reveni în două minute în cazul în care cauza alarmei nu a fost remediată.
În cazul în care cauza alarmei nu poate fi remediată, contactați imediat
medicul sau asistenta.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice motiv,
contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei terapii active,
pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.

Alertă de nivel scăzut al bateriei (prioritate redusă)
Această alertă apare cu aprox. două ore înainte ca bateria să se descarce complet.
Este indicată de un singur semnal sonor și un LED galben, aprins continuu.
Terapia va continua în timpul acestei alerte.
Pentru a remedia cauza acestei alerte, încărcați bateria.
Conectați unitatea de terapie la o priză de perete, prin intermediul sursei de alimentare.
Lampa indicatoare pentru încărcarea bateriei se aprinde în culoarea chihlimbar în timpul
încărcării bateriei. Consultați capitolul Instrucțiuni de încărcare bateriei (pagina 12)
pentru informații suplimentare.
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Alarmă de nivel foarte scăzut al bateriei (prioritate medie)

PACIENT

Această alarmă apare cu aprox. o oră înainte ca bateria să se descarce complet. Este indicată
de un semnal sonor repetat și un LED galben care se aprinde intermitent.
Apăsați și eliberați butonul Pauză audio pentru a suprima semnalul sonor
timp de două minute. Nu mențineți acest buton apăsat.
Terapia va continua în timpul acestei alarme. Dacă unitatea nu este
conectată la o priză în interval de o oră, terapia va fi întreruptă.
Pentru a remedia cauza acestei alarme, reîncărcați bateria.
1. Conectați unitatea de terapie la o priză de perete, prin intermediul sursei de
alimentare. Lampa indicatoare pentru încărcarea bateriei se aprinde în culoarea
chihlimbar în timpul încărcării bateriei. Consultați capitolul Instrucțiuni de încărcare
bateriei (pagina 12) pentru informații suplimentare.
2. Asigurați-vă că terapia este pornită. LED-ul verde de pe butonul de alimentare va fi
aprins.
3. În caz contrar, mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp de
trei secunde. Acest lucru va porni unitatea și va relua terapia.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice
motiv, contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei
terapii active, pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
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Alertă de blocare (prioritate redusă)
Această alertă apare în următoarele trei situații:

PACIENT

• Presiunea de terapie nu a fost atinsă. Terapia continuă să fie administrată,
însă la o presiune mai mică decât cea optimă.
• Poate exista un blocaj. Unitatea de terapie continuă să încerce să administreze
terapia.
• Recipientul este plin și trebuie înlocuit.
Această alertă este indicată de un singur semnal sonor și un LED galben,
aprins continuu.
Terapia va continua în timpul acestei alerte.
Pentru a remedia cauza acestei alerte:
1. Asigurați-vă că ambele cleme ale tubului sunt deschise.
2. Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, strangulat sau blocat în niciun mod.
3. Dacă alerta de blocaj persistă după parcurgerea pașilor 1 și 2, coborâți unitatea
de terapie și tubul pentru a fi la același nivel sau mai jos cu poziția plăgii.
4. Dacă alerta este eliminată prin coborârea unității, poate fi reluată utilizarea
normală.
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Alarmă de blocare (prioritate medie)
Această alarmă apare în următoarele trei situații:

PACIENT

• Presiunea de terapie nu este atinsă. Terapia continuă să fie administrată, însă la
o presiune mai mică decât cea optimă.
• Poate exista un blocaj. Unitatea de terapie continuă să încerce să administreze
terapia.
• Recipientul este plin și trebuie înlocuit.
Această alarmă este indicată de un semnal sonor repetat și un LED galben
care se aprinde intermitent.
Apăsați și eliberați butonul Pauză audio pentru a suprima semnalul sonor
timp de două minute. Nu mențineți acest buton apăsat.
Pentru a remedia cauza acestei alarme:
1. Asigurați-vă că ambele cleme ale tubului sunt deschise.
2. Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, strangulat sau blocat în niciun mod.
3. Dacă alerta de blocare persistă după parcurgerea pașilor 1 și 2, coborâți unitatea
de terapie și tubul la nivelul plăgii sau sub nivelul acesteia.
4. Dacă alerta este eliminată prin coborârea unității, poate fi reluată utilizarea
normală.
5. Utilizați gradațiile de pe recipient pentru a verifica nivelul de lichid.
Un recipient plin va conține aprox. 300 ml de lichid.
Marcajele
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Alarmă de blocare (prioritate medie) (continuare)

PACIENT

6. Dacă recipientul nu este plin, asigurați-vă că unitatea de terapie rămâne în poziție
verticală. Asigurați-vă că panoul de control este orientat în sus dacă unitatea de
terapie este așezată pe o suprafață dreaptă, de exemplu o masă.
7. Dacă recipientul nu este plin, însă alarma continuă:
• Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat
timp de trei secunde pentru a opri unitatea și terapia.
• Așteptați cinci secunde, apoi apăsați și mențineți apăsat
butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp de trei
secunde pentru a porni unitatea și a relua terapia.
8. Dacă recipientul este plin, înlocuiți-l (consultați pagina 15).
9. După înlocuirea recipientului, apăsați și mențineți butonul
Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp de trei secunde
pentru a porni unitatea și a relua terapia.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice motiv,
contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei terapii active,
pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
Pentru a evita alarmele false, mențineți unitatea de terapie în poziție
verticală.
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Alarmă de scurgere (prioritate medie)
Această alarmă apare în următoarele trei situații:

PACIENT

• Recipientul nu este instalat corect.
• Atunci când unitatea de terapie detectează o scurgere semnificativă.
• O scurgere de la nivelul pansamentului nu a fost remediată, iar terapia este întreruptă.
Această alarmă este indicată de un semnal sonor repetat și un LED galben
care se aprinde intermitent.
Apăsați și eliberați butonul Pauză audio pentru a suprima semnalul sonor
timp de două minute. Nu mențineți acest buton apăsat.
Pentru a remedia cauza acestei alarme, luați una din măsurile de mai jos:
• Reinstalați recipientul.
• Găsiți și remediați scurgerea.
Dacă această alarmă nu este rezolvată în cinci minute, terapia va fi întreruptă.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice motiv,
contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei terapii active,
pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.

Verificarea recipientului
1. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp
de trei secunde pentru a opri unitatea și terapia.
2. Apăsați mecanismul de deblocare a recipientului pentru a scoate recipientul
(consultați pagina 16).
3. Inspectați recipientul și unitatea de terapie pentru a verifica dacă:
• Există resturi între recipient și unitatea de terapie.
• Două sigilii din silicon (consultați pagina 15 pentru ilustrație).
• Două amortizoare ale recipientului (consultați pagina 15 pentru ilustrație).
4. Dacă garniturile sau tampoanele lipsesc sau sunt deteriorate, contactați KCI.
5. Reinstalați recipientul. Asigurați-vă că acesta este introdus corect și blocat în poziție.
În momentul fixării corecte a recipientului, veți auzi un clic.
6. Apăsați Resetare pentru a reveni la ecranul inițial al modului Pacient.
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7. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp
de trei secunde pentru a porni unitatea și a relua terapia.
8. Asigurați-vă că pansamentul se restrânge.

PACIENT

9. Dacă alarma continuă, instalați un recipient nou (consultați pagina 17).
10. În cazul în care cauza alarmei nu poate fi remediată, contactați KCI,
medicul sau asistenta.

Verificați dacă există scurgeri
Dacă această alarmă nu a fost cauzată de un recipient introdus incomplet sau incorect,
alarma a fost cauzată de o scurgere semnificativă de presiune negativă.
Majoritatea scurgerilor apar:
• în locul în care compresa intră în contact cu pielea;
• în locul în care electrodul SENSAT.R.A.C.™ este conectat la compresă;
• la conectorii tubului.
Pentru a remedia scurgerea:
1. Verificați conectorii tubului dintre pansament și recipient. Asigurați-vă că aceștia
sunt fixați corect.
2. Aplicând presiune ușoară, deplasați-vă ușor mâna și degetele în jurul marginilor
compresei și ale electrodului SENSAT.R.A.C.™. Ascultați sunetul pompei; la atingerea
punctului de scurgere, acesta își va reduce intensitatea.
3. Consultați instrucțiunile de aplicare a pansamentului furnizate împreună
cu pansamentele V.A.C.® pentru informații referitoare la utilizarea unor bucăți
de compresă V.A.C.® pentru etanșarea zonelor cu scurgeri. Dacă aveți nevoie de
asistență, contactați medicul sau asistenta.
4. Pentru a vă asigura că terapia este pornită după eliminarea
scurgerii, opriți unitatea. Așteptați 15 secunde, apoi reporniți
unitatea. Asigurați-vă că pansamentul se restrânge.
5. Dacă alarma de scurgere persistă sau dacă nu puteți detecta scurgerea, contactați
KCI, medicul sau asistenta.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice
motiv, contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei
terapii active, pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
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PACIENT

Alarmă de sistem (prioritate medie)

Această alarmă apare atunci când unitatea de terapie detectează o eroare internă.
Alarma este indicată de un semnal sonor repetat și de aprinderea intermitentă a
mai multor LED-uri.
Apăsați și eliberați butonul Pauză audio pentru a suprima semnalul sonor
timp de două minute. Nu mențineți acest buton apăsat.
Pentru a remedia cauza acestei alarme, reporniți unitatea.
1. Mențineți butonul Pornire/oprire unitate și terapie apăsat timp
de trei secunde pentru a opri unitatea și terapia.
2. Așteptați 15 secunde, apoi apăsați și mențineți butonul Pornire/oprire unitate
și terapie apăsat timp de trei secunde pentru a porni unitatea și a relua terapia.
3. Asigurați-vă că pansamentul se restrânge.
4. Dacă alarma persistă după repornirea unității, contactați KCI, medicul sau asistenta.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice
motiv, contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei
terapii active, pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
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Îngrijirea și curățarea
Mai jos sunt prezentate procedurile recomandate de KCI pentru curățarea unității de
terapie V.A.C. SIMPLICITY™.

Pansamentul și celelalte articole de unică folosință (tuburile, conectorii, clemele și
recipientele utilizate) trebuie îndepărtate de medic sau asistentă. Nu aruncați aceste
obiecte împreună cu gunoiul menajer. Această operație poate încălca legile locale cu privire
la deșeurile periculoase.

Curățarea unității de terapie
1. Deconectați unitatea de terapie de la priză.
2. Curățați unitatea de terapie și caseta de transport folosind o lavetă umezită
cu o soluție de săpun neagresiv și apă. Nu utilizați înălbitor.
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PACIENT

Eliminarea

Întrebări frecvente
Î: Cât cântărește unitatea de terapie?
PACIENT

R: Unitatea de terapie cântărește aprox. 1,04 kg (aprox. 2,3 lb) având instalat un recipient gol.

Î: Cât durează încărcarea bateriei?
R: Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ șase ore.

Î: Cât durează o baterie complet încărcată?
R: O baterie complet încărcată asigură funcționarea unității timp de până la opt ore.

Î: Unitatea de terapie este uneori zgomotoasă. De ce și ce pot face pentru
a rezolva această problemă?
R: Deși unitatea de terapie poate fi foarte silențioasă uneori, aceasta poate face uneori
zgomot pentru a asigura administrarea precisă a presiunii negative la nivelul plăgii.
Zgomotul poate părea mai puternic noaptea, atunci când nivelul de zgomot ambiant
este mult redus. Atunci când există o scurgere, nivelul de zgomot al unității poate
crește, iar unitatea va emite o alarmă. După eliminarea scurgerii, alarma va înceta,
iar unitatea va funcționa mai silențios. De asemenea, unitatea poate emite uneori
un zgomot de eructație.
Amplasarea unității de terapie sub nivelul plăgii poate permite sistemului
să funcționeze mai eficient și mai silențios. Este normal să auziți zgomote
intermitente la unitatea de terapie.

Î: Ce se întâmplă în timpul unei alarme a unității de terapie?
R: Siguranța dvs. a reprezentat un aspect esențial la proiectarea unității de terapie.
Unitatea de terapie are alarme vizuale și sonore care vă vor alerta în cazul unor
potențiale probleme. În majoritatea cazurilor, alarmele pot fi remediate cu ușurință
(consultați paginile 21-27). Citiți aceste informații împreună cu medicul sau asistenta
pentru a vă familiariza cu acest sistem de alarmă.

Î: Cum pot ști dacă unitatea de terapie funcționează corect?
R: LED-ul din dreptul butonului Pornire/oprire unitate și terapie se va aprinde în
culoarea verde. De asemenea, activarea presiunii negative este indicată și de
restrângerea pansamentului din material spongios. Puteți vedea lichidul din plagă
circulând prin tub.

Î: Ce se întâmplă dacă nu aud un clic atunci când instalez un recipient în
unitatea de terapie?
R: În mod normal, atunci când instalați recipientul, veți auzi un clic. Dacă nu auziți un
clic, trageți ușor recipientul afară din unitatea de terapie. Acesta nu va ieși dacă este
instalat corect.

Î: Cum trebuie să procedez înainte de baie?
R: Nu luați cu dvs. unitatea de terapie în cadă sau cabina de duș. Consultați capitolul
Deconectarea unității de terapie din acest manual (pagina 20) pentru informații
suplimentare. Compresa este impermeabilă; puteți face baie sau duș atunci când
această compresă este aplicată. Procedați cu atenție pentru a nu desprinde marginile
compresei atunci când faceți baie.
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Î: Când trebuie să comand pansamente și recipiente?
R: Comandați consumabilele atunci când mai aveți o singură cutie de pansamente SAU
cinci recipiente. Contactați KCI pentru a plasa comanda cu cel puțin trei-cinci zile
lucrătoare înainte ca aceste consumabile să devină necesare.

PACIENT

Î: Pot lua cu mine sistemul de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ în călătorii?
R: Discutați cu medicul sau asistenta înainte de a călători pentru a determina dacă
puteți face acest lucru în siguranță. Nu călătoriți dacă:
• nu aveți permisiunea medicului;
• nu înțelegeți pe deplin toate riscurile asociate stării dvs. de sănătate;
• nu înțelegeți pe deplin toate riscurile asociate terapiei V.A.C.®.
Sângerarea în timpul călătoriilor poate avea consecințe grave sau chiar fatale.
Odată ce ați primit permisiunea medicului, trebuie să aveți cu dvs. următoarele
elemente în timpul călătoriei:
• Rețeta pentru terapia V.A.C.®, care va include setările de terapie și consumabilele
(pansamentele).
• Suficiente consumabile (pansament din material spongios, comprese, tuburi
și recipiente) pentru înlocuirea pansamentului și recipientului la intervalele
recomandate sau atunci când este necesar.
• Înlocuirea pansamentului trebuie efectuată de cel puțin trei ori pe săptămână.
• Recipientele trebuie înlocuite atunci când sunt pline sau cel puțin o dată pe
săptămână.
• Un pansament alternativ recomandat de medic sau asistentă. Acest pansament
trebuie utilizat în caz de întrerupere a terapiei V.A.C.®.
• O unitate de terapie complet încărcată și un cablu de alimentare.
• Manualul de utilizare și ghidul de referință rapidă ale unității de terapie
V.A.C. SIMPLICITY™.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice
motiv, contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei
terapii active, pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
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Î: Sistemul de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ poate fi utilizat în timpul
procedurilor de diagnosticare?

PACIENT

R: Consultați tabelul de mai jos pentru a determina dacă terapia poate continua în
timpul anumitor proceduri.
Proceduri de
diagnosticare
IRM
HBO
Raze X
Scanare de
tomografie
computerizată (TC)
Teste de colorare

Unitate
de terapie
compatibilă

Unitate
de terapie
INCOMPATIBILĂ
X
X

Pansament
compatibil

Pansament
INCOMPATIBIL

X
X

X

X

X

X

X

X

Fluoroscopie

X

X

Ultrasunete

X

X

Dacă aveți nevoie de:
• Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM), medicul sau asistenta dumneavoastră
trebuie să îndepărteze unitatea de terapie. Pansamentul poate să rămână în poziție.
• Terapie cu oxigen hiperbaric (HBO), medicul sau asistenta dumneavoastră trebuie
să îndepărteze unitatea de terapie și pansamentul.
Medicul sau asistenta trebuie să consulte fișa de informații de siguranță pentru informații
importante privind aceste proceduri de diagnosticare. Acest document este păstrat într-un
buzunar al casetei de transport a unității de terapie.
AVERTISMENT: dacă terapia sau unitatea se oprește singură din orice motiv,
contactați imediat medicul sau asistenta. În absența unei terapii active,
pansamentul trebuie înlocuit în termen de două ore.
Dacă zona care trebuie expusă procedurii de imagistică se află sub
pansamentul din material spongios, există posibilitatea apariției unei
umbre în imagine. Pansamentul punte V.A.C.® GRANUFOAM™ conține
materiale sintetice suplimentare, care pot reprezenta un risc în timpul
terapiei HBO. Alte pansamente V.A.C.® sunt compatibile cu toate
modalitățile de imagistică. Decizia de a menține sau nu pansamentul
V.A.C.® aplicat trebuie luată de medicul radiolog, tehnicianul de
radiologie și/sau cadrul medical care îngrijește plaga.
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Informații de contact pentru clienți

Pentru întrebări referitoare la acest produs, consumabile, întreținere sau pentru
informații suplimentare despre produsele și serviciile KCI, contactați KCI, un
reprezentant autorizat al KCI sau:
În SUA, apelați numărul 1-800-275-4524 sau accesați site-ul
www.acelity.com.
În afara SUA, accesați site-ul www.kci-medical.com.
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PACIENT

În cazul unei urgențe medicale, apelați numărul local de servicii de urgență
(112). Pentru informații medicale privind starea dvs. de sănătate, tratamentul
sau orice altă problemă, contactați medicul sau asistenta.

V.A.C. SIMPLICITY™
SISTEMUL DE TERAPIE

Exclusiv pentru uzul clinicienilor
Pacienți: consultați secțiunea anterioară a acestui manual

Cuprins pentru clinicieni
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AVERTISMENT: Acest dispozitiv este însoțit de informații importante despre
siguranță
Indicațiile, contraindicațiile, avertismentele, precauțiile și alte informații
despre siguranță sunt cuprinse în Fișa de informații despre siguranța
sistemului de terapie V.A.C.®. Această fișă de informații este inclusă
cu unitatea de terapie și, de asemenea, în cutiile bandajelor V.A.C.®.
Vă rugăm să consultați Manualul de utilizare al sistemului de terapie
V.A.C.® și Fișa de informații despre siguranță înainte de a aplica terapia
V.A.C.®. Dacă aveți întrebări sau dacă această fișă cu informații lipsește,
contactați imediat reprezentantul KCI local.
Puteți găsi informații suplimentare referitoare la produs la adresa
www.acelity.com (SUA) sau www.kci-medical.com (în afara SUA).
Ca regulă generală în cazul tuturor dispozitivelor medicale de prescriere,
nerespectarea instrucțiunilor privitoare la produs și efectuarea aplicațiilor
terapeutice în absența indicației explicite și/sau a supravegherii de către
personalului clinic de îngrijire instruit poate conduce la o funcționare
necorespunzătoare a produsului și la posibile vătămări grave sau fatale.
Pentru informații medicale, contactați unitatea dvs. sanitară. În cazul unei
urgențe medicale, contactați-vă imediat furnizorul local de servicii de
urgență.
ATENȚIE: Legislația federală (SUA) restricționează vânzarea sau închirierea
acestui dispozitiv numai de către un medic sau la comanda unui medic.

CLINICIAN
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Avertismente: Informații importante pentru utilizatori
Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este un dispozitiv medical, nu o jucărie. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor, a animalelor de companie și a dăunătorilor, deoarece acestea pot
deteriora pansamentul și unitatea de terapie și pot afecta performanța.
Preveniți acumularea prafului și scamelor pe unitatea de terapie, deoarece acestea pot
deteriora pansamentul și unitatea de terapie, afectând performanțele acesteia.
Pentru ca produsele KCI să funcționeze corespunzător, KCI vă recomandă următoarele
condiții. Nerespectarea acestor condiții va anula orice garanții aplicabile.
• Utilizați acest produs numai în conformitate cu acest manual și cu etichetele
aplicabile ale produsului.
• Asamblarea, operațiile, adăugirile, reajustările, modificările, întreținerea tehnică și
reparațiile trebuie realizate de către personal calificat autorizat de KCI. Pentru acest
personal autorizat, KCI va pune la dispoziție la cerere scheme electrice, liste cu părțile
componente etc., în funcție de cerințele pentru reparații. Contactați KCI pentru
informații suplimentare.
• Asigurați-vă că instalația electrică a camerei corespunde cu standardele naționale
corespunzătoare privitoare la instalațiile electrice.
• Nu utilizați acest produs în cazul în care cablul de alimentare, sursa de alimentare
sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă aceste componente sunt uzate sau deteriorate,
contactați KCI.
• Nu scăpați pe jos și nu introduceți niciun obiect în niciun orificiu sau tub al acestui produs.
• Nu modificați unitatea de terapie sau pansamentul. Nu conectați acest produs
sau componentele sale la dispozitive nerecomandate de către KCI.
• Utilizați numai bandaje V.A.C.® cu acest produs.
• Feriți acest produs de suprafețele încălzite.
• Evitați scurgerea de lichide pe orice parte a produsului.

CLINICIAN

Lichidele rămase pe comenzile electronice pot cauza coroziune și, în
cele din urmă, defectarea componentelor electronice. Defecțiunile
componentelor pot avea drept rezultat funcționarea inconsecventă a
unității, antrenând posibilitatea producerii de potențiale pericole pentru
pacient și personal. În cazul apariției unor scurgeri, deconectați unitatea
imediat și curățați-o cu o lavetă absorbantă. Înainte de reconectarea
alimentării, asigurați-vă că nu există umiditate în sau în apropierea
conexiunii de alimentare și a componentelor sursei de alimentare. Dacă
produsul nu funcționează corespunzător, contactați KCI.
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• Nu utilizați acest produs în timp ce faceți baie/duș sau în situațiile în care acesta poate
cădea sau poate fi tras într-o cadă, cabină de duș, chiuvetă sau toaletă. Nu încercați
să recuperați un produs care a căzut în apă. Deconectați unitatea imediat în cazul în
care este conectată la o sursă de electricitate. Deconectați unitatea de la pansament
și contactați KCI.
• Nu încercați să recuperați un produs care a căzut în apă. Deconectați unitatea imediat
în cazul în care este conectată la o sursă de electricitate. Deconectați unitatea de la
pansament și contactați KCI.
• Telefoanele celulare sau produsele similare pot afecta unitatea de terapie. Mutați
unitatea de terapie la distanță de aceste dispozitive dacă este suspectată o
interferență.
• Componente mici – Pericol de sufocare.
• Reacție alergică – Pansamentul V.A.C.® poate cauza reacții alergice dacă pacientul
este sensibil la adezivi acrilici sau la argint. Următoarele simptome pot indica
o reacție alergică:
-- observați roșeață;
-- observați umflătură;
-- prezintă o erupție;
-- prezintă urticarie;
-- prezintă prurit.
• Dacă pacientul are dispnee, reacția alergică poate fi mai gravă. Apelați imediat
serviciul local de urgență și opriți unitatea de terapie.

Notă
Acest produs a fost configurat de producător pentru a corespunde unor cerințe de tensiune
specifice.
Consultați eticheta de informații a produsului pentru tensiunea specifică.

CLINICIAN
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Introducere
Sistemul de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ asigură terapia cu presiune negativă la nivelul
plăgilor (NPWT – Negative Pressure Wound Therapy) și îngrijirea terapeutică acută regulată
(Therapeutic Regulated Acute Care – SENSAT.R.A.C.™) pentru o varietate de tipuri de plăgi
cronice și acute. Această terapie de vindecare a plăgilor poate fi integrată cu ușurință în
practicile de vindecare a plăgilor ale unității sanitare, contribuind la optimizarea îngrijirii
pacienților și la gestionarea costurilor. Această tehnologie de vindecare a plăgilor oferă
unități de terapie controlate de microprocesoare și service/asistență clienți 24/7.
Secțiunea destinată pacienților a acestui manual de utilizare include instrucțiuni de utilizare
de bază a sistemului de terapie V.A.C. SIMPLICITY™, care pot fi utile pacienților, îngrijitorilor
fără specializare medicală sau specialiștilor în domeniul sanitar. Consultați secțiunea
destinată pacienților pentru informații privind activarea unității, încărcarea bateriei și
rezolvarea alertelor și alarmelor. Secțiunea destinată pacienților conține, de asemenea,
întrebări frecvente, care includ informații privind depanarea.
Această secțiune destinată clinicienilor conține informații suplimentare pentru specialiștii în
domeniul sanitar, inclusiv avertismente suplimentare, informații privind controlul infecțiilor,
specificații, măsuri de precauție privind compatibilitatea electromagnetică și informații de
contact care pot fi utilizate de către clienți.
Terapia V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) este un sistem integrat de management al
plăgilor care utilizează presiunea negativă (vid) controlată pentru a crea un mediu ce
facilitează vindecarea plăgilor prin:
• pregătirea patului plăgii pentru închidere;
• reducerea edemului;
• promovarea formării și perfuziei țesutului de granulație;
• îndepărtarea exsudatului și a materialului infecțios.
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Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este concepută astfel încât să ofere o singură setare
de presiune și un singur mod de opțiuni terapeutice (continuu la -125 mmHg), acestea
fiind cel mai adesea prescrise de către unitățile sanitare pentru numeroase tipuri de plăgi.
Dacă starea unui pacient sau circumstanțele particulare impun, în opinia medicului curant,
o setare diferită de presiune sau un alt mod de opțiuni terapeutice, contactați furnizorul
pentru a discuta despre disponibilitatea altor opțiuni care ar putea fi adecvate.
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Îngrijirea și curățarea
În continuare sunt prezentate procedurile recomandate de KCI cu privire la curățarea și
controlul infecțiilor pentru unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™.

Precauții standard
Respectați întotdeauna precauțiile standard.
Precauțiile standard sunt concepute pentru a reduce riscul de transmitere a
microorganismelor, atât din surse de infecție cunoscute, cât și necunoscute. Aceste
precauții pot fi aplicate tuturor pacienților, indiferent de diagnosticul acestora sau de starea
de infecție presupusă și trebuie utilizate atunci când este anticipat contactul cu sânge și cu
toate fluidele corpului. Acest lucru include de asemenea secrețiile și excrețiile (exceptând
transpirația), indiferent dacă sângele este vizibil sau nu, dacă pielea nu este intactă (adică
plăgi deschise) și pentru membranele mucoase.

Eliminarea deșeurilor
Eliminați toate componentele de unică folosință (toate tuburile, conectorii, clemele,
recipientele utilizate, pansamentele folosite etc.) în conformitate cu reglementările
locale privitoare la eliminarea deșeurilor medicale.

CLINICIAN
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Curățarea unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™
Procedurile de curățare și dezinfectare a unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ presupun
ștergerea tuturor componentelor cu suprafețe dure. Respectați procedurile utilizate în
instituția dvs pentru curățarea și dezinfectarea altor echipamente medicale electronice
durabile cu suprafețe dure. Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ trebuie curățată
și dezinfectată:
• Dacă devine murdară în timpul utilizării pentru pacient.
• Cel puțin săptămânal.
Asigurați-vă că unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ nu este conectată
la rețeaua de alimentare cu c.a. în timpul utilizării lichidelor de curățare de
orice natură.
KCI recomandă următoarele cu privire la curățarea și dezinfectarea dispozitivelor
de terapie V.A.C.® ale KCI:
• Pentru a contribui la reducerea riscului de infecție și de contact cu sângele și cu alte
fluide ale corpului, utilizați echipament individual de protecție (EIP), cum ar fi mănuși
pentru proceduri medicale.
• Înainte de dezinfecție curățați toate materialele organice (murdărire vizibilă sau
secreții ale corpului) de pe unitatea de terapie.
• Utilizați agenți de curățare și dezinfectanți de uz spitalicesc, care conțin compuși
ai amoniului cuaternar sau alte dezinfectante similare.
• Nu scufundați în și nu saturați unitatea de terapie cu fluide pentru a evita deteriorarea
componentelor electronice din dispozitiv.
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• Nu utilizați soluții pe bază de alcool în apropierea marginilor panoului de control,
deoarece aceste soluții pot pătrunde cu ușurință în spațiile mici, cauzând apoi
defectarea echipamentului.
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Explicarea simbolurilor utilizate
Avertisment sau atenționare privind
posibilele pericole pentru sistem,
pacient sau personal

Număr de serie

Informații importante referitoare
la operare

Acest produs este conceput
pentru colectarea separată la
un punct de colectare adecvat.
A nu se elimina ca deșeuri
casnice.

Consultați manualul de utilizare

Nivel de protecție împotriva
pătrunderii corpurilor străine
solide și a lichidelor

Pericol de împiedicare

Clasa II

Baia și dușul interzise

Piesă aplicată de tip BF

Pornire/oprire

A se feri de umezeală

Producător

Număr de catalog

Limite de temperatură

ATENȚIE: Legislația federală
(SUA) restricționează vânzarea/
închirierea acestui dispozitiv
numai de către un medic sau la
comanda unui medic.

Reprezentant autorizat în
Comunitatea Europeană

Limite de umiditate

CLINICIAN
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Specificații
Specificații care pot face obiectul modificării fără notificare prealabilă.
Dimensiuni:................................................................................................................... 19,3 cm L x 15,2 cm Î x 6,4 cm A
(7,6 in x 6 in x 2,5 in)
Greutate (cu recipient gol instalat):.............................................................................aprox. 1,04 kg (aprox. 2,3 lb)
Presiune:............................................................................................................................................-125 mmHg (16,6 kPa)
Mod administrare terapie:....................................................................................................................................continuu
Volum recipient:..............................................................................................................................................aprox. 300 ml
Date electrice:
Durată de viață baterie:........................................................................................aprox. opt ore, în funcție de setări
Durată de încărcare baterie:...............................................................................aprox. șase ore din starea complet
descărcată
Intrare de alimentare de la sursă externă:.................................................................................. 100-240 V CA, 0,8 A
50-60 Hz
Ieșire de alimentare sursă externă:..................................................................................................................12 V, 3,3 A
Curent de scurgere la pacient și incintă:.......................................................................................<100 microamperi
Condiții de mediu:
Condiții de depozitare
Interval de temperatură:................................................................................... de la -25°C (-13°F) la 70°C (158°F)
Interval de umiditate relativă:................................................................................................ 0–93%, fără condens
Condiții de funcționare
Interval de temperatură:.........................................................................................de la 5°C (41°F) la 40°C (104°F)
Interval de umiditate relativă:...............................................................................................15–93%, fără condens
Interval de altitudine:.................................................................................................................0–4267 m (0–14.000 ft)
Performanțe optime:.................................................................................................................... 0–2438 m (0–8.000 ft)
Presiune atmosferică:...................................................................................................................................700–1060 hPa
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Durată preconizată de viață:........................................................................................................................................ 3 ani
Clasificare IEC
Echipament medical
Echipament inadecvat pentru utilizarea în prezența amestecurilor anestezice inflamabile care conțin
aer, oxigen sau oxid de azot.
Tip BF, componentă aplicată
Clasa II
IP22 = protecție împotriva obiectelor solide mai mari de 12,5 mm și împotriva căderii de apă lichidă
pe perioade scurte de timp.
Componentele pansamentului sistemului de terapie V.A.C.® sunt considerate componente aplicate
conform IEC 60601-1, ediția a treia.
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Compatibilitatea electromagnetică (EMC)
În cele ce urmează se prezintă indicații și declarații ale producătorului referitoare la
compatibilitatea electromagnetică pentru unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™.
• U
 nitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ necesită precauții speciale referitoare la
compatibilitatea electromagnetică (EMC) și trebuie instalată și pusă în funcțiune în
conformitate cu informațiile referitoare la EMC furnizate în următoarele pagini.
Acest echipament este destinat utilizării numai de către specialiștii din
domeniul sanitar. La fel ca toate echipamentele medicale electrice,
acest echipament poate cauza interferențe radio sau poate perturba
funcționarea echipamentelor din vecinătate. Se recomandă măsuri de
atenuare a interferențelor, ca de exemplu reorientarea sau reamplasarea
unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ sau ecranarea locației.
• E chipamentele de comunicații RF portabile și mobile, cititoarele RFID, echipamentele
electronice de supraveghere (antifurt) și detectoarele de metale pot afecta
funcționarea unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™. Vă rugăm să respectați indicațiile
și recomandările specificate în Tabelele 2 și 4.
• A
 lte echipamente sau sisteme medicale pot produce emisii electromagnetice și, ca atare,
pot afecta funcționalitatea unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™. Trebuie să procedați
cu atenție sporită atunci când utilizați unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ lângă alte
echipamente sau stivuită peste acestea. Dacă unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™
trebuie utilizată lângă alte echipamente sau stivuită peste acestea, unitatea de terapie și
celelalte echipamente trebuie inițial observate pentru a li se verifica funcționarea normală
în configurația în care vor fi utilizate.
• S -a demonstrat că toate cablurile electrice, sursele de alimentare externe și accesoriile
specificate sau la care se face referire în acest manual respectă cerințele de testare
prezentate în următoarele tabele. Utilizați unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™
numai împreună cu cablurile, sursele de alimentare și accesoriile recomandate de
fabricant. Dacă un furnizor terț oferă cabluri, surse de alimentare externe și accesorii
electrice destinate utilizării cu unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ și acestea nu
sunt specificate sau menționate în acest manual, furnizorul terț are responsabilitatea
de a determina conformitatea cu standardele și testele din tabelele de mai jos.
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 tilizarea altor cabluri și accesorii electrice decât cele specificate în acest manual sau
• U
în documentele la care se face referire poate avea drept rezultat creșterea emisiilor
electromagnetice ale unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ sau scăderea imunității
electromagnetice a unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™.

Tabelul 1
Indicații și declarații ale producătorului – Emisii electromagnetice
Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul final al unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.
Test de emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic - îndrumări

Emisii RF - CISPR 11
(radiate și propagate)

Grupa 1

Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ utilizează energie RF
numai pentru funcțiile sale interne. De aceea, emisiile sale RF
sunt foarte scăzute și este improbabil ca acestea să cauzeze vreo
interferență în apropierea echipamentelor electronice.

Emisii RF - CISPR 11
(radiate și propagate)

Clasa B

Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Nu se aplică

Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este adecvată pentru
utilizarea în toate clădirile, inclusiv cele rezidențiale și cele
conectate direct la rețeaua publică de alimentare cu curent de
joasă tensiune care alimentează clădirile de uz rezidențial.

Fluctuații de tensiune / emisii de tip licărire

Nu se aplică

IEC 61000-3-3

Tabelul 2
Indicații și declarații ale producătorului – Imunitatea electromagnetică
Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul final al unității trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare
IEC 60601

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic
destinat utilizării

Descărcare
electromagnetică (ESD)

± 6 kV contact

± 8 kV contact

± 8 kV aer

± 15 kV aer

Podelele trebuie să fie din lemn,
beton sau dale ceramice. Dacă
podelele sunt acoperite cu material
sintetic, umiditatea relativă trebuie
să fie de cel puțin 30%.

Tranziție explozie electrică
rapidă/rafală

± 2 kV pentru linii de
alimentare cu energie

IEC 61000-4-4

± 1 kV pentru linii de
intrare / ieșire

± 2 kV pentru linii de
alimentare cu energie
100 kHz frecvență de
repetiție

IEC 61000-4-2

Supratensiune tranzitorie
IEC 61000-4-5
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Căderi de tensiune,
întreruperi scurte și variații
de tensiune la liniile de
intrare ale alimentării cu
energie
IEC 61000-4-11

Câmp magnetic de
frecvența alimentării
(50/60 Hz)

± 1 kV mod diferențial
(linie-linie)
± 2 kV mod comun (liniepământ)

± 1 kV pentru linii de intrare
/ ieșire
100 kHz frecvență de
repetiție
± 1 kV mod diferențial (linielinie)
± 2 kV mod comun (liniepământ)

<5% Ut (>95% cădere în Ut) Căderi: 0% Ut pentru 1 ciclu
pentru 0,5 cicluri
70% Ut pentru 25 cicluri
la 50 Hz sau 30 cicluri
40% Ut (60% cădere în Ut)
la 60 Hz
pentru 5 cicluri
Fază unică: la 0°
70% Ut (30% cădere în Ut)
pentru 25 de cicluri
Întreruperi: 0% Ut
pentru 250 cicluri la 50 Hz
<5% Ut (>95% cădere în Ut) sau 300 cicluri la 60 Hz
pentru 5 secunde
3 A/m

30 A/m
50 Hz sau 60 Hz

IEC 61000-4-8
NOTĂ: Ut este tensiunea rețelei de CA înainte de aplicarea nivelului de test.
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Calitatea alimentării de la rețea
trebuie să fie aceea a unui mediu
comercial sau spitalicesc tipic.

Calitatea alimentării de la rețea
trebuie să fie aceea a unui mediu
comercial sau spitalicesc tipic.
Produsul are baterie internă de
rezervă.
Dacă utilizatorul unității de terapie
V.A.C. SIMPLICITY™ necesită
continuarea funcționării în timpul
întreruperilor alimentării cu
energie de la rețea, se recomandă
alimentarea unității de la o sursă
de alimentare neîntreruptibilă
sau de la o baterie.
Câmpurile magnetice de
frecvența alimentării trebuie să
fie la nivelurile caracteristice ale
unei locații tipice dintr-un mediu
comercial sau spitalicesc.

Tabelul 3
Indicații și declarații ale producătorului – Imunitatea electromagnetică
Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul final al unității trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare
IEC 60601

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic destinat utilizării
Echipamentele de comunicații RF portabile și
mobile nu trebuie utilizate mai aproape de orice
parte a unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™,
inclusiv cablurile, decât distanța de separare
recomandată, calculată cu ajutorul ecuației
aplicabile pentru frecvența transmițătorului.

RF propagată
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz
6 Vrms în benzile ISM și
pentru radioamatori
între 150 kHz și 80 MHz
80% AM la 1 kHz

RF radiată
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,5 GHz

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

Distanță de separare recomandată
d = 1,2√P

d = 0,35√P

de la 80 MHz la 800 MHz

d = 0,7√P

de la 800 MHz la 2,5 GHz

unde P este valoarea nominală maximă
a puterii de ieșire exprimată în wați (W)
a transmițătorului în conformitate cu
producătorul transmițătorului și d este
distanța de separare minimă recomandată
exprimată în metri (m).
Intensitățile câmpurilor de la transmițătoarele
RF fixe, determinate printr-o examinare
electromagnetică a amplasamentuluia, trebuie
să aibă o valoare mai mică decât nivelul de
conformitate din fiecare interval de frecvențăb.
Interferența se poate produce în vecinătatea
echipamentelor marcate cu următorul simbol:

NOTA 1: la 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai ridicat.
NOTA 2: este posibil ca aceste indicații să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de
absorbția și reflecția realizate de obiecte, structuri și oameni.
a

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (inclusiv echipamente periferice precum cabluri de antenă și antene
externe) trebuie utilizate la o distanță de minimum 30 cm (12 in) față de orice piesă a unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™,
inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, se poate cauza funcționarea defectuoasă a acestui echipament.
Mai precis, distanța de separare minimă recomandată trebuie calculată pe baza ecuației aplicabile frecvenței transmițătorului,
după cum se precizează în Tabelul 4.
NOTĂ: Acest echipament a fost testat și este considerat în conformitate cu limitele pentru dispozitive medicale specificate
în IEC 60601-1-2: 2014, ediția a 4-a. Aceste limite și niveluri de test sunt concepute pentru a oferi o siguranță acceptabilă cu
privire la perturbările electromagnetice atunci când dispozitivul este utilizat într-un mediu medical tipic.
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Intensitățile câmpurilor emise de transmițătoarele fixe, precum stațiile de bază pentru radio-telefoane (celulare / fără fir)
și stațiile radio terestre mobile, stațiile radio de amatori, transmisiile radio AM și FM și transmisiile TV, nu se pot prevedea
teoretic cu exactitate. Pentru evaluarea mediului electromagnetic corespunzător transmițătoarelor RF fixe, trebuie luată
în considerare o examinare electromagnetică a amplasamentului. Dacă intensitatea câmpului măsurată în locația în care
este utilizată unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ depășește valoarea nivelului de conformitate RF aplicabil de mai sus,
unitatea trebuie observată pentru a se verifica funcționarea normală a acesteia. Dacă se observă o funcționare anormală,
pot fi necesare măsuri suplimentare, precum reorientarea sau reamplasarea unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™.
Peste intervalul de frecvență de la 150 kHz la 80 MHz, intensitățile câmpurilor trebuie să fie mai mici decât 3 V/m.

Tabelul 4
Distanțele de separare recomandate dintre echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și unitatea de terapie
V.A.C. SIMPLICITY™
Unitatea de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ este destinată utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt
controlate. Clientul sau utilizatorul unității de terapie V.A.C. SIMPLICITY™ poate ajuta la prevenirea interferenței electromagnetice
prin menținerea unei distanțe minime între≈echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (transmițătoare) și unitate așa
cum se recomandă mai jos, în conformitate cu puterea generată maximă a echipamentelor de comunicații.
Valoare nominală maximă
exprimată în wați (W) a puterii de
ieșire a transmițătorului

Distanța de separare exprimată în metri (m) în conformitate cu frecvența
transmițătorului
150 kHz - 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz - 800 MHz
d = 0,35√P

800 MHz - 2,5 GHz
d = 0,7√P

0,01

0,12

0,04

0,07

0,1

0,38

0,11

0,22

1

1,2

0,35

0,7

10

3,8

1,1

2,2

100

12

3,5

7,0

Pentru transmițătoarele cu valori nominale maxime ale puterii de ieșire nespecificate mai sus, distanța de separare
recomandată d în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului, unde P este valoarea
nominală maximă a puterii de ieșire exprimată în wați (W) a transmițătorului în conformitate cu producătorul transmițătorului.
NOTA 1: la 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență mai ridicat.
NOTA 2: este posibil ca aceste indicații să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de
absorbția și reflexia realizate de suprafețe, obiecte și oameni.

Surse de alimentare incluse
Număr de piesă

Descriere

Producător

Lungime maximă

413708

Cablu, ACTIV.A.C.™ Desktop internațional –
sursă de alimentare externă

ICC

3,05 m

413625

Cablu, V.A.C.® Alimentare, UK-240V

Consolidated Wire

2,05 m

413992

Cablu, V.A.C.® Alimentare, CH

Consolidated Wire

2,05 m

413628

Cablu, V.A.C.® Alimentare, SUA

Consolidated Wire

2,05 m

413627

Cablu, V.A.C.® Alimentare, AZ / NZ 240V

Consolidated Wire

2,05 m

419084

Cablu, V.A.C.® Alimentare, EU-240V

Consolidated Wire

2,05 m

414165

Cablu, V.A.C.® Alimentare, China

Consolidated Wire

2,05 m

414655

Assy, cablu de alimentare, ACTIV.A.C.™ Japonia

Consolidated Wire

1m

414961

Cablu, V.A.C.® Alimentare, Africa de Sud

Consolidated Wire

2,09 m

415569

Cablu, V.A.C.® Alimentare, KR-240V

Consolidated Wire

2,09 m

415572

Cablu, INFOV.A.C.™ / ACTIV.A.C.™ TW cu împământare

Consolidated Wire

2,06 m

413626

Cablu, V.A.C.® Alimentare, EU-240V

Consolidated Wire

2,05 m

CLINICIAN

Utilizarea de cabluri altele decât cele specificate mai sus poate avea ca
rezultat creșterea emisiilor electromagnetice sau scăderea imunității
electromagnetice.
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Informații de contact pentru clienți
În cazul unei urgențe medicale, apelați numărul local de servicii de urgență. Pentru
informații medicale privind starea pacientului, tratamentul sau orice altă problemă,
contactați medicul curant.
Pentru întrebări referitoare la acest produs, consumabile, întreținere sau pentru
informații suplimentare despre produsele și serviciile KCI, contactați KCI, un
reprezentant autorizat al KCI sau:
În SUA, apelați numărul 1-800-275-4524 sau accesați site-ul
www.acelity.com.
În afara SUA, accesați site-ul www.kci-medical.com.

CLINICIAN
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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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