V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPİ SİSTEMİ

Kullanıcı Kılavuzu
Hastalar ve Klinisyenler için

GARANTİ VE YASAL HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI FERAGATNAMESİ
KCI, İŞBU BELGEDE AÇIKLANAN KCI ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN, HERHANGİ BİR ZIMNİ
PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, TÜM AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER.
KCI TARAFINDAN SUNULAN TÜM YAZILI GARANTİLER BU YAYIN İÇİNDE AÇIKÇA
BELİRTİLECEK VEYA ÜRÜNE EKLENECEKTİR. KCI NE KOŞULDA OLURSA OLSUN, KİŞİLERE
YA DA MALA GELECEK ZARARLAR VEYA YARALANMALAR DAHİL OLMAK ÜZERE, ÜRÜNÜN
TAMAMEN VEYA KISMEN AÇIK, GEÇERLİ KANUNLAR TARAFINDAN GARANTİ REDDİ
VE YASAL HAKLARIN SINIRLANDIRILMASININ YASAKLANDIĞI KULLANIMLAR DIŞINDA
KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ VEYA BİR FİİL SONUCUNDA
MEYDANA GELEN ZARAR VE MASRAFLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.HİÇ KİMSE KCI'YI BU
PARAGRAFTA BELİRTİLENLERİN DIŞINDA HERHANGİ BİR YAPTIRIMA VEYA GARANTİYE
ZORLAYAMAZ.

Bu basım dahil KCI basılı materyalinde yer alan tanımlar ve özellikler sadece ürünü üretim
tarihinde tanımlamaya yarar ve bu ürün içinde bulunan yazılı sınırlı garanti dışında hiç bir
açıklanan garanti sunmaz. Bu yayının içindeki bilgiler herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
Güncellemeler için KCI ile irtibat kurun.

V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPİ SİSTEMİ
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UYARI: Bu Cihaz ile Sağlanan Önemli Güvenlik Bilgileri
Bu kılavuz, güvenliğiniz için önemli uyarılar içerir. V.A.C. SIMPLICITY™
Terapi Sistemi'ni kullanmadan önce:

HASTA

• Bu el kitabını doktorunuz veya hemşirenizle birlikte inceleyin.
• Hızlı referans kılavuzunu inceleyin. Bu kılavuzu terapi ünitesinin
taşıma çantasında bulunan cepte saklayın.
• Güvenlik bilgi formunu doktorunuz veya hemşirenizle birlikte
inceleyin. Bu formu da terapi ünitesinin taşıma çantasında bulunan
cepte saklayın.
Doktorunuzun talimatı olmadan terapi ünitesi ayarlarında değişiklik
yapmayın. Pansuman sadece doktorunuz tarafından uygulanmalıdır
veya onun tavsiyesiyle çıkarılmalıdır. V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi
hakkında sorularınız varsa lütfen doktorunuzu arayın.
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Uyarılar: Kullanıcılar için Önemli Bilgiler

HASTA

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi tıbbi bir cihazdır; oyuncak değildir. Çocuklardan, evcil
hayvanlardan ve böceklerden uzak tutun; aksi takdirde pansuman ve terapi ünitesi
zarar görebilir ve performans etkilenebilir. Terapi ünitesini toz ve tiftiklerden uzak tutun,
aksi takdirde pansuman ve terapi ünitesi zarar görebilir ve performans etkilenebilir.
• Güç kablosu, güç kaynağı veya priz hasar görmüşse bu ürünü çalıştırmayın. Bu
bileşenler aşınmış veya hasarlıysa KCI ile irtibat kurun.
• Bu ürünün açıklık veya hortumuna herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
• Terapi ünitesi veya pansuman üzerinde değişiklik yapmayın. Kullandığınız diğer
cihazlara bu ürünü veya ürün bileşenlerini bağlamayın.
• Terapi ünitesini sıcak yüzeylerden uzak tutun.
• Bu ürünün hiçbir parçasına sıvı dökmeyin. Sıvı dökülmesi halinde ünite prize takılıysa
derhal prizden çıkarın. Terapi ünitesindeki sıvıyı temizleyin. Tekrar prize takmadan
önce ünitede ve güç kaynağında nem kalmadığından emin olun. Ünite doğru şekilde
çalışmazsa KCI'yı arayın.
• Terapi ünitesini banyo veya duşta kullanmayın. Terapi ünitesini küvet, duş teknesi,
lavabo veya klozet içerisine düşebileceği ya da çekilebileceği yerlere koymayın.
• Su içerisine düşen terapi ünitesine dokunmayın. Ünite prize takılıysa derhal prizden
çıkarın. Ünitenin pansumanla bağlantısını kesin ve KCI'yı arayın.
• Cep telefonları veya benzer ürünler terapi ünitesini etkileyebilir. Girişim olduğundan
şüpheleniyorsanız terapi ünitesini bu cihazlardan uzaklaştırın.
• Küçük Parçalar - Boğulma Tehlikesi.
• Alerjik Reaksiyon - Akrilik yapışkanlara ya da gümüşe hassasiyetiniz varsa V.A.C.®
Pansuman alerjik reaksiyona neden olabilir. Aşağıdaki belirtiler bir alerjik reaksiyon
yaşadığınıza işaret edebilir. Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda derhal
doktorunuzu arayın:
-- kızarıklık
-- şişme
-- döküntü
-- kabartı
-- kaşıntı
• Nefesiniz kesiliyorsa alerjik reaksiyonunuz çok daha ciddi olabilir. Derhal bölgenizdeki
acil servisi arayın ve terapi ünitesini kapatın.
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Giriş

• Terapiyi başlatma ve durdurma.
• Uyarılara ve alarmlara yanıt verme.
V.A.C.® Terapisi bir doktor veya reçeteleme lisansı olan diğer kişiler
tarafından reçetelenir. Tüm receteli tıbbi cihazlarda olduğu gibi, doktorun
talimatlarına ve ürün kullanım yönergelerine uyulması önemlidir. Eğitimli
bir klinik hastabakıcının belirttiği yönergeleri ve/veya gözetimi olmaksızın
terapi uygulaması gerçekleştirmeyin.
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V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi reçete ile verilen bir tıbbi cihazdır. Ürünün kullanım sırasında
uygun şekilde çalışması için lütfen bu kullanıcı el kitabındaki tüm talimatları okuyun ve
bunlara uyun. Bu el kitabında aşağıdaki işlemleri nasıl gerçekleştireceğiniz açıklanır:

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi

HASTA

￼

Kanister

Sadece KCI
Tarafından
Onaylanmış
Bakım Erişimi

Güç Bağlantısı

Pil Şarj Işığı

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli
￼

LED'li Güç ve
Terapi Açma /
Kapatma Düğmesi

AC Güç LED'i

Tıkanma LED'i

Pil Seviyesi LED'i

Sızıntı LED'i

LED'li Ses
Duraklatma Düğmesi
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Kontrol Düğmeleri
Güç ve Terapi Açma / Kapatma Düğmesi

Sesi Duraklat
Sesli uyarı tonunu susturmak için Sesi Duraklat düğmesini basıp bırakın.
Düğmeyi basılı tutmayın. LED sarı yanar.
Uyarı durumu düzeltilmezse sesli uyarı tonu 60 dakika içinde tekrar verilir.
Uyarı durumu düzeltilmezse sesli uyarı tonu iki dakika içinde tekrar verilir.

Pil / Güç Simgeleri
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi, AC güce düzgün bir şekilde bağlandığında
LED yeşil yanar.
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi'nin pil şarj durumunu göstermek için
LED'ler yeşil veya sarı yanar.

Alarm Simgeleri
Terapi ünitesi bir engel algıladığında LED sürekli yanar veya yanıp söner.
Alarmlar ve nasıl giderildikleriyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzun Uyarılar ve
Alarmlar bölümüne (sayfa 21) bakın.
Terapi ünitesi bir sızıntı algıladığında LED sürekli yanar veya yanıp söner.
Alarmlar ve nasıl giderildikleriyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzun Uyarılar ve
Alarmlar bölümüne (sayfa 21) bakın.
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HASTA

Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak üniteyi açın
ve tedaviyi başlatın. LED yeşil yanar. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini
üç saniye basılı tutarak üniteyi kapatın ve tedaviyi durdurun. LED söner.

Pil Şarj Talimatları

HASTA

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi bir adet yeniden şarj edilebilir pil içerir. Bu pil, yalnızca
üniteyle birlikte verilen güç kaynağıyla ve kablosuyla şarj edilir.
Pil kullanıcının erişebileceği veya servis uygulayabileceği bir parça değildir.
Terapi ünitesinin hasar görmesini önlemek için yalnızca üniteyle birlikte verilen güç
kaynağını ve kablosunu kullanın.
Statik Elektrik
Ünite taşıma çantasının dışındayken ve duvar prizine takılıyken ünitede statik elektrik
oluşabilir. Bu durum çoğunlukla çok düşük nem seviyelerinde gerçekleşir.
Statik deşarj nedeniyle:
• Ekran kararabilir.
• Terapi ünitesi sıfırlanabilir.
• Terapi ünitesi kapanabilir.
Böyle bir durumda üniteyi kapatıp tekrar açın. Ünite açılmazsa KCI'yı arayın.
UYARI: Terapi ünitesi herhangi bir nedenle kapanırsa hemen
doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Terapi ünitesine güç
verilmediğinde pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
Güç kablosu, takılma tehlikesi oluşturabilir. Tüm kabloların insanların
yürüdükleri alanların dışında olduklarından emin olun.
Üniteyi ana güç kaynağından ayırmak için güç kablosunu duvar prizinden
çıkarın. Fişe veya duvar prizine olan erişimi bloke etmeyin.
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Pili şarj etmek için:
1. Güç kablosunu güç kaynağına takın.
2. Güç kablosunu AC duvar prizine takın.

HASTA

3. Şarj kablosunu terapi ünitesine gösterildiği gibi takın.
4. Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için mümkün olduğunca üniteyi prizde takılı tutun.
Ünite prize takılı olduğunda dokunmatik ekranda bu priz simgesi
görünür.
Pilin tamamen şarj olması yaklaşık altı saat sürmelidir.

Pil Seviyesi
LED’i
Pil Şarj Işığı

DC Güç
Kaynağı
Kablosu

DC Güç
Kaynağı

Şarj Kablosu
Bağlantısı

AC Güç
Kablosu

Güç Kablosu Uyarı Etiketleri
AC Duvar Prizi
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Pil Şarj Işığı

HASTA

Ünite şarj olurken pil şarj ışığı sarı renkte yanar. Ünite tamamen şarj olduğunda ışık yeşil
renge döner.

Pil Seviyesi
Pil seviyesi, kontrol panelinin sol alt kısmında gösterilir (bkz. sayfa 10 veya sayfa 13). Pil
seviyesi, terapi ünitesi güç kaynağına takılı DEĞİLKEN görüntülenir.
Tam şarj - iki yeşil LED yanar.
Yarım şarj - bir yeşil LED yanar.
Düşük şarj - bir sarı LED yanar. Pili kısa süre içinde şarj edin.
Kritik şarj - bir sarı LED yanıp söner. Pili derhal şarj edin.

14

Kanister
￼￼￼

Kanister Mandalı
Serbest Bırakma Pimi

Kanister
Hortumu Klempi

Kanister
Tamponları

Kanister Hortumu
Konnektörü

Terapi ünitesinde bulunan kanister mandalı kılavuzu keskin kenarlara
sahip olabilir. Terapi ünitesini kanister mandalı kılavuzundan tutmayın.
Kanisteri terapi ünitesine yerleştirirken veya üniteden çıkarırken daima
düz konumda tutun. Kanisteri takarken veya sökerken çevirmeyin veya
bükmeyin.
Kullanılmadığı durumlarda terapi ünitesini kanister çıkarılmış şekilde
taşıma çantasında saklayın.
Silikon sızdırmazlık öğeleri, kanister mandalı kılavuzu veya kanister
tamponları hasarlıysa ya da terapi ünitesinde mevcut değilse KCI ile
irtibat kurun.

Kanister Değişimi
Kanister aşağıdaki durumlarda değiştirilmelidir:
• dolduğunda (alarm çalar ve terapi durur)
• kokuyu kontrol etmek için haftada en az bir kez
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
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Kanister
Hortumu

Silikon
Sızdırmazlık
Öğeleri
Kanister
Mandalı
Kılavuzu

Kanister Değişimi (devam)

HASTA

1. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak
üniteyi kapatın ve tedaviyi durdurun.
2. Her iki hortum klempini hortum bağlantısı yönünde kaydırın.

Şek. 1

3. Hortum içeriğinin dökülmesini önlemek için her iki hortum
klempini sıkıca kapatın (Şek. 1).

4. Pansuman hortumunu kanister hortumundan ayırmak için:
Şek. 2a

• Bağlantıları birbirlerine doğru itin.
• Bağlantıların kilidini açmak için çevirin (Şek. 2a).

Şek. 2b

• Bağlantıları çekerek birbirinden ayırın (Şek. 2b).
5. Kanisteri çıkarmak için:
• Kanister mandalı serbest bırakma pimini aşağı doğru bastırın
(Şek. 3).

Şek. 3

Şek. 4
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• Kanisteri doğruca çekerek terapi ünitesinden çıkarın (Şek. 4).
Kanisterin atılması konusunda doktorunuzu veya
hemşirenizi arayın. Kanisteri ev çöpleriyle birlikte
atmayın. Bu, tehlikeli atıklara ilişkin yerel yasalara
aykırı olabilir.

Kanister Değişimi (devam)
6. Yeni kanister takmak için:

HASTA

• Kanisteri, kanister mandalı kılavuzu üzerinde kaydırın.
• Takarken kanisteri çevirmeyin veya bükmeyin.
Şek. 5a

Şek. 5b

• Kanisteri sıkıca terapi ünitesine doğru bastırın. Kanister doğru
şekilde takıldığında nazik bir şekilde üniteden çekilerek
çıkarılması mümkün olmaz.
• Kanister uygun şekilde takıldığında işitilebilir bir "klik" sesi
duyulmalıdır.
7. Yeni kanister hortumunu pansuman hortumuna bağlayın￼￼￼
• Bağlantıları birbirlerine doğru itin.
• Bağlantıları çevirerek kilitleyin (Şek. 5a ve 5b).

Şek. 6

8. Her iki hortum klempini açın (Şek. 6).
9. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak
üniteyi açın ve tedaviyi yeniden başlatın.
10. Pansumanın çöktüğünden emin olun.
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Taşıma Çantası

Cırt Bantlı Tutturuculu
Erişim Flepi
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi
Hızlı Referans Kılavuzu ve V.A.C.®
Terapi Sistemi Güvenlik Bilgi
Formu için Saklama Cebi
Kopçalar (birleştirilmiş halde gösterilmektedir)
(bazı çantalarda bulunabilir)

Hortum
Saklama
Kayışları

Kemer Askısı
(bazı çantalarda
bulunabilir)

Terapi ünitesini taşıma çantasına
kontrol paneli açık pencereden
görülecek şekilde yerleştirin.

Terapi ünitesini dik konumda tutun.
Kullanımdayken terapi ünitesini taşıma çantasında tutun.
Terapi ünitesini masa gibi düz bir yüzeye koyarken kontrol
paneli yukarı doğru bakıyor olmalı.
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Taşıma Çantası Seçenekleri
Taşıma çantasını göğsünüzün etrafına takmak için ayarlanabilir askıyı kullanın. Taşıma
çantasını kemerinize de takabilirsiniz.

HASTA

Çantanın kopçalarının birbirlerine sıkı şekilde takıldıklarından emin
olun (varsa).
Taşıma çantası askısını, güç kablosunu ya da pansuman hortumunu
boynunuzun etrafına sarmayın.
Takılma tehlikesi oluşturmamak için kablo ve / veya hortum fazlalığı
oluşturmadığınızdan emin olun.
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Terapi Ünitesinin Ayrılması

HASTA

Banyo yapmak gibi kısa sürekli aktivitelerde terapi ünitesi ile pansuman
hortumunun bağlantısını sökebilirsiniz.
Terapi ünitesini duşa veya küvete sokmayın. Daha fazla bilgi için bkz.
sayfa 30, Sık Sorulan Sorular.
UYARI: Terapi ünitesi iki saatten uzun süre kapatılacaksa derhal
doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Terapi ünitesine güç verilmediğinde
pansumanınızın değiştirilmesi gerekir.
1. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak
üniteyi kapatın ve tedaviyi durdurun.
2. Prize takılıysa üniteyi prizden çıkarın.
3. Her iki hortum klempini hortum bağlantısı yönünde kaydırın.

Şek. 1

4. Hortum içeriğinin dökülmesini önlemek için her iki hortum
klempini sıkıca kapatın (Şek. 1).
Şek. 2a

5. Pansuman hortumunu kanister hortumundan ayırmak için:
• Bağlantıları birbirlerine doğru itin.
Şek. 2b

• Bağlantıların kilidini açmak için çevirin (Şek. 2a).
• Bağlantıyı çekerek ayırın (Şek. 2b).
6. Hortumdan dökülme olmaması için hortumun uçlarını gazlı bezle
kapatın.

Terapi Ünitesini Açma veya Kapama
Güç ve Terapi Açma / Kapama düğmesi, kontrol panelinin üst orta kısmında yer almaktadır
(resim için bkz. sayfa 10).
1. Terapiye başlamadan önce pansumanın yerinde, kanisterin bağlı ve tüm klemplerin
açık olduğundan emin olun.
2. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak
üniteyi açın/kapatın ve tedaviyi başlatın/durdurun.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
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Uyarılar ve Alarmlar
Terapi ünitesi belirli koşulları tespit ettiğinde bir uyarı veya alarm etkinleştirir.

HASTA

Düşük Öncelikli Uyarı
• Hasta veya hastabakıcının ilgilenmesini gerektirir.
• Tek bir sesli uyarı tonu ve sarı LED ile belirtilir.
Orta Öncelikli Alarm
• Reçetelenen terapinizin uygulandığından emin olmak için derhal ilgilenilmesi gerekir.
• Tekrarlayan sesli uyarı tonu ve yanıp sönen sarı LED ile belirtilir.
Her bir uyarıyı veya alarmı düzeltmek için aşağıdaki sayfalarda bulunan talimatlara bakın.

Sesi Duraklat
Sesli uyarı tonunu susturmak için Sesi Duraklat düğmesini basıp bırakın. Düğmeyi basılı
tutmayın. LED sarı yanar.
• Uyarı durumu düzeltilmezse sesli uyarı tonu 60 dakika içinde tekrar verilir.
• Uyarı durumu düzeltilmezse sesli uyarı tonu iki dakika içinde tekrar verilir.
Alarm durumu düzeltilemezse derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.

Düşük Pil Uyarısı (Düşük Öncelikli)
Bu uyarı, pil bitmeden yaklaşık iki saat önce görünür. Tek bir sesli uyarı tonu
ve sürekli yanan sarı LED ile belirtilir.
Bu uyarı sırasında terapi devam eder.

Bu uyarıyı düzeltmek için pili yeniden şarj edin.
Güç kaynağını kullanarak terapi ünitesini bir duvar prizine bağlayın. Pil şarj olurken pil şarj
ışığı sarı renkte yanar. Daha fazla bilgi için Pil Şarj Talimatları bölümüne (sayfa 12) bakın.
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Kritik Pil Alarmı (Orta Öncelikli)

HASTA

Bu alarm, pil bitmeden yaklaşık bir saat önce görünür. Tekrarlayan bir sesli uyarı tonu
ve yanıp sönen sarı LED ile belirtilir.
Sesli uyarı tonunu iki dakika süreyle susturmak için Sesi Duraklat düğmesine
basıp bırakın. Düğmeyi basılı tutmayın.
Bu alarm sırasında terapi devam eder. Ancak ünite bir saat içinde güç
kaynağına takılmazsa terapi kapanır.
Bu alarmı düzeltmek için pili yeniden şarj edin.
1. Güç kaynağını kullanarak terapi ünitesini bir duvar prizine bağlayın. Pil şarj olurken
pil şarj ışığı sarı renkte yanar. Daha fazla bilgi için Pil Şarj Talimatları bölümüne
(sayfa 12) bakın.
2. Terapinin açık olduğundan emin olun. Güç düğmesinde yeşil LED yanar.
3. LED yanmazsa Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye boyunca basılı
tutun. Bu durum üniteyi açar ve terapiyi yeniden başlatır.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
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Tıkanma Uyarısı (Düşük Öncelikli)
Aşağıdaki üç durumdan biri gerçekleştiğinde bu uyarı belirir:

HASTA

• Terapi basıncına ulaşılamadığında. Terapi, ideal basınçtan daha düşük bir değerde
uygulandığında.
• Tıkanma olduğunda. Terapi ünitesi, terapi uygulamaya devam etmeye çalışır.
• Kanister dolu ve değiştirilmesi gerekiyor.
Bu uyarı, tek bir sesli uyarı tonu ve sürekli yanan sarı LED ile belirtilir.
Bu uyarı sırasında terapi devam eder.
Bu uyarıyı düzeltmek için:
1. Hortumdaki her iki klempin açık olduğundan emin olun.
2. Hortumların bükülmemiş, kırılmamış veya herhangi bir şekilde tıkanmamış
olduğundan emin olun.
3. 1 ve 2. adımların tamamlanmasının ardından Tıkanma Uyarısı devam ediyorsa terapi
ünitesini ve hortumları yara bölgesi ile aynı ya da yara bölgesinden daha düşük bir
seviyeye yerleştirin.
4. Ünitenin alçaltılmasıyla uyarı gideriliyorsa normal kullanıma devam edilebilir.
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Tıkanma Alarmı (Orta Öncelikli)
Aşağıdaki üç durumdan biri gerçekleştiğinde bu alarm belirir:

HASTA

• Terapi basıncına ulaşılamadığında. Terapi, ideal basınçtan daha düşük bir değerde
uygulandığında.
• Tıkanma olduğunda. Terapi ünitesi, terapi uygulamaya devam etmeye çalışır.
• Kanister dolu ve değiştirilmesi gerekiyor.
Bu alarm, tekrarlayan bir sesli uyarı tonu ve yanıp sönen sarı LED ile belirtilir.
Sesli uyarı tonunu iki dakika süreyle susturmak için Sesi Duraklat düğmesine
basıp bırakın. Düğmeyi basılı tutmayın.
Bu alarmı düzeltmek için:
1. Hortumdaki her iki klempin açık olduğundan emin olun.
2. Hortumların bükülmemiş, kırılmamış veya herhangi bir şekilde tıkanmamış
olduğundan emin olun.
3. 1 ve 2. adımların tamamlanmasının ardından Tıkanma Alarmı devam ediyorsa terapi
ünitesini ve hortumları yara bölgesi ile aynı ya da yara bölgesinden daha düşük bir
seviyeye yerleştirin.
4. Alarm, ünitenin alçaltılması ile giderildiyse normal kullanıma devam edilebilir.
5. Sıvı düzeyini kontrol etmek için kanister üzerindeki kademe
çizgilerini kullanın.
İşaretler

24

Tam dolu kanister yaklaşık 300 ml hacmindedir.

Tıkanma Alarmı (Orta Öncelikli) (devam)
6. Kanister dolu değilse terapi ünitesinin dik konumda olduğundan emin olun. Terapi
ünitesi masa gibi düz bir yüzeye konmuşsa kontrol panelinin yukarı doğru bakıyor
olduğundan emin olun.

HASTA

7. Kanister dolu değilse ve alarm devam ediyorsa:
• Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı
tutarak üniteyi kapatın ve tedaviyi durdurun.
• Beş saniye bekleyin ve ardından Güç ve Terapi Açma /
Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak üniteyi açın ve
tedaviyi yeniden başlatın.
8. Kanister doluysa kanisteri değiştirin (bkz. sayfa 15).
9. Kanister değiştirildikten sonra Güç ve Terapi Açma / Kapatma
düğmesini üç saniye basılı tutarak üniteyi açın ve tedaviyi
yeniden başlatın.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
Yanlış alarmları engellemek için terapi ünitesini dik konumda tutun.
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Sızıntı Alarmı (Orta Öncelikli)
Aşağıdaki üç durumdan biri gerçekleştiğinde bu alarm belirir:

HASTA

• Kanister düzgün takılmadığında.
• Terapi ünitesi bir sızıntı tespit ettiğinde.
• Herhangi bir pansuman sızıntısı düzeltilmediğinde ve terapi kesildiğinde.
Bu alarm, tekrarlayan bir sesli uyarı tonu ve yanıp sönen sarı LED ile belirtilir.
Sesli uyarı tonunu iki dakika süreyle susturmak için Sesi Duraklat düğmesine
basıp bırakın. Düğmeyi basılı tutmayın.
Bu alarmı düzeltmek için:
• Kanisteri yeniden takın veya.
• Sızıntıyı bulun ve düzeltin.
Bu alarm beş dakika içerisinde düzeltilmezse terapi durdurulur.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.

Kanister Kontrolü
1. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak
üniteyi kapatın ve tedaviyi durdurun.
2. Kanister mandalı serbest bırakma pimine bastırarak kanisteri çıkarın (bkz. sayfa 16).
3. Kanisterde ve terapi ünitesinde aşağıdakileri inceleyin:
• Kanister ile terapi ünitesi arasında kir.
• İki adet silikon yalıtım başlığı (çizim için bkz. sayfa 15).
• İki adet kanister tamponu (çizim için bkz. sayfa 15).
4. Sızdırmazlık öğeleri veya tamponlar eksik ya da hasarlıysa KCI ile irtibat kurun.
5. Kanisteri yeniden takın. Tamamen yerine oturduğundan ve kilitlendiğinden emin
olun. Kanister doğru şekilde takıldığında işitilebilir bir "klik" sesi çıkar.
6. Hasta Modu ana sayfa ekranına dönmek için Sıfırla düğmesine basın.
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7. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak
üniteyi açın ve tedaviyi yeniden başlatın.
8. Pansumanın çöktüğünden emin olun.

HASTA

9. Alarm devam ederse yeni bir kanister takın (bkz. sayfa 17).
10. Alarm düzeltilemezse KCI'yı veya doktorunuzu ya da hemşirenizi arayın.

Sızıntı Kontrolü
Bu alarm, gevşek veya arızalı bir kanister nedeniyle oluşmadıysa önemli bir negatif basınç
sızıntısı nedeniyle oluşmuştur.
Sızıntıların büyük bölümü şu alanlarda oluşur:
• drepin ciltle temas ettiği yerde.
• SENSAT.R.A.C.™ Pedin drepe yapıştığı yerde.
• hortum bağlantılarında.
Sızıntıyı düzeltmek için:
1. Pansuman ile kanister arasındaki hortum bağlantılarını kontrol edin. Uygun şekilde
kilitlendiklerinden emin olun.
2. Hafif baskı uygulayarak elinizi ve parmaklarınızı yavaşça drep ve SENSAT.R.A.C.™
Pedin kenarları etrafında gezdirin. Pompa sesini dinleyin; sızıntı bulunduğunda
pompa sesi azalacaktır.
3. Sızıntı alanını kapatmak için ilave V.A.C.® Drep materyalinin kullanımıyla ilgili bilgi
için V.A.C.® Pansumanlarıyla birlikte verilen Uygulama Talimatlarına başvurun.
Gerekirse yardım için doktorunuzu veya hemşirenizi arayın.
4. Sızıntı giderildikten sonra terapinin çalıştığından emin olmak
için üniteyi kapatın. 15 saniye bekleyin ve üniteyi yeniden açın.
Pansumanın çöktüğünden emin olun.
5. Sızıntı alarmı devam ederse veya sızıntıyı bulamazsanız KCI'yı veya doktorunuzu ya
da hemşirenizi arayın.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
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HASTA

Sistem Alarmı (Orta Öncelikli)

Bu alarm, terapi ünitesi dahili bir hata algıladığında belirir. Tekrarlayan bir sesli uyarı tonu
ve yanıp sönen birçok LED ile belirtilir.
Sesli uyarı tonunu iki dakika süreyle susturmak için Sesi Duraklat düğmesine
basıp bırakın. Düğmeyi basılı tutmayın.
Bu alarmı düzeltmek için üniteyi yeniden başlatın.
1. Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesini üç saniye basılı tutarak
üniteyi kapatın ve tedaviyi durdurun.
2. Üniteyi açıp terapiyi yeniden başlatmak için 15 saniye bekleyin ve ardından Güç ve
Terapi Açma / Kapama düğmesine basın ve yaklaşık üç saniye süreyle basılı tutun.
3. Pansumanın çöktüğünden emin olun.
4. Üniteyi yeniden başlattıktan sonra alarm çalmaya devam ederse KCI'yi veya
doktorunuzu/hemşirenizi arayın.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
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Bakım ve Temizlik
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi için KCI tarafından önerilen temizlik yönergeleri aşağıdaki
gibidir.

HASTA

Atma
Pansuman ve diğer tüm tek kullanımlık malzemeler (hortum, bağlantılar, klempler ve
kullanılmış kanisterler) doktorunuz veya hemşireniz tarafından çıkarılmalıdır. Bu öğeleri
evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu, tehlikeli atıklara ilişkin yerel yasalara aykırı olabilir.

Terapi Ünitesinin Temizlenmesi
1. Terapi ünitesini prizden çıkarın.
2. Terapi ünitesini ve taşıma çantasını nemli bir bez kullanarak yumuşak sabun ve su
çözeltisiyle gerektiği kadar temizleyin. Çamaşır suyu kullanmayın.
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Sık Sorulan Sorular
S: Terapi ünitesinin ağırlığı nedir?
HASTA

C: Terapi ünitesinin ağırlığı, boş bir kanister takılı halde yaklaşık 1,04 kg'dır (2,3 lb).

S: Pilin şarj olması ne kadar sürer?
C: Pilin tamamen şarj olması yaklaşık altı saat sürer.

S: Tam şarjlı bir pil ne kadar dayanır?
C: Pil şarjı sekiz saate kadar dayanır.

S: Terapi ünitesi bazen sesli çalışıyor. Bunun nedeni nedir ve bu konuda
ne yapabilirim?
C: Terapi ünitesi zaman zaman çok sessiz çalışsa da yaraya doğru şekilde negatif
basınç uygulanmasını sağlamak için zaman zaman sesli de çalışır. Ortamdaki seslerin
büyük oranda azaldığı gece saatlerinde gürültü daha yüksek gibi gelebilir. Bir sızıntı
olduğunda üniteden gelen gürültü artabilir ve ünite alarm vermeye başlar. Sızıntı
düzeltildiğinde ünite alarm vermeyi keser ve daha sessiz hale gelir. Ayrıca ünite
zaman zaman geğirme benzeri bir ses de çıkarabilir.
Terapi ünitesini yara seviyesinden alta yerleştirmek sistemin daha verimli ve sessiz
şekilde çalınmasını sağlayabilir. Terapi ünitesinden zaman zaman başlayıp kesilen
gürültülerin gelmesi normaldir.

S: Terapi ünitesi alarm verirse ne olur?
C: Terapi ünitesi güvenliğiniz düşünülerek üretilmiştir. Terapi ünitesi sizi potansiyel bir
sorunla ilgili uyarmak üzere duyabileceğiniz ve görebileceğiniz alarmlar verir. Çoğu
zaman alarmlar kolaylıkla düzeltilebilir (bkz. sayfa 21 - 27). Bu alarm sistemiyle ilgili
rahat hissetmek için bu bilgileri doktorunuz veya hemşirenizle birlikte inceleyin.

S: Terapi ünitesinin düzgün çalıştığını nasıl anlarım?
C: Güç ve Terapi Açma / Kapatma düğmesinin yanındaki LED yeşil renkte yanar.
Negatif basıncın aktif olduğunu anlamanın diğer bir yolu da köpük pansumanın
çökmesidir. Hortumda yara sıvısının hareket ettiğini görebilirsiniz.

S: Terapi ünitesine kanister takılırken klik sesi duymazsam ne yapmalıyım?
C: Kanister takılırken klik sesi duyulmalıdır. Klik sesi duymazsanız kanisteri nazikçe
terapi ünitesinden çekin. Doğru şekilde takılmışsa yerinden çıkmaz.

S: Banyo yapmadan önce hangi adımları izlemeliyim?
C: Terapi ünitesini duşa veya küvete sokmayın. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun
Terapi Ünitesinin Ayrılması bölümüne (sayfa 20) bakın. Şeffaf drep su
geçirmezdir; üzerinizde pansumanlar varken duşa veya küvete girebilirsiniz. Banyo
yaparken drepin kenarlarını kıvırmamaya dikkat edin.
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S: Ne zaman pansuman ve kanister siparişi vermeliyim?
C: Sadece bir set pansumanınız VEYA beş kanisteriniz kaldığında ek sarf malzemesi
sipariş edin. Malzemelere ihtiyaç duyacağınız zamandan en az üç ila beş iş günü
önce KCI'yı arayarak siparişinizi verin.

HASTA

S: V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi ile seyahat edebilir miyim?
C: Seyahat etmenin sizin için güvenli olup olmadığını belirlemek için seyahatten önce
doktorunuz veya hemşirenizle konuşun. Aşağıdaki hallerde seyahat etmeyin:
• Tıbbi onay almadıysanız.
• Tıbbi durumunuzla ilgili tüm riskleri tamamen anlamadıysanız.
• V.A.C.® Terapi ile ilgili tüm riskleri tamamen anlamadıysanız.
Seyahat sırasında kanama riskinin ciddi ve ölümcül olma potansiyeline sahip
sonuçları olabilir.
Tıbbi onay aldıktan sonra seyahat sırasında aşağıdaki malzemeleri yanınızda
bulundurmalısınız:
• Terapi ayarları ve pansuman malzemeleri de dahil olmak üzere V.A.C.® Terapi reçeteniz.
• Önerilen zaman aralıklarında veya gerektiğinde yapılacak pansuman ve kanister
değişimleri için yeterli miktarda malzeme (köpük pansuman, drep, hortum,
kanister gibi).
• Pansuman haftada en az üç defa değiştirilmelidir.
• Kanisterler dolduğunda veya en az haftada bir değiştirilmelidir.
• Doktorunuz veya hemşireniz tarafından önerilen alternatif bir pansuman.
V.A.C.® Terapinin sonlandırılması gerekirse bu pansuman kullanılır.
• Tamamen şarj olmuş terapi ünitesi ve güç kablosu.
• V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi Kullanıcı El Kitabı ve Hızlı Referans Kılavuzu.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
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S: Tanı işlemleri uygulanırken V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi
kullanılabilir mi?

HASTA

C: Belirli prosedürler esnasında terapinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğinin
belirlenmesi için aşağıdaki çizelgeyi kullanın.
Tanı
Prosedürler
MRI
HBO
Röntgen
CAT Taraması (BT)
Boya Testleri
Floroskopi
Ultrason

Terapi Ünitesi
Uyumlu

X
X
X
X
X

Terapi Ünitesi
Uyumlu DEĞİL
X
X

Pansuman
Uyumlu
X

Pansuman
Uyumlu DEĞİL
X

X
X
X
X
X

Şunlara ihtiyacınız varsa:
• Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), doktorunuz ya da hemşireniz terapi ünitesini
çıkarmalıdır. Pansuman yerinde kalabilir.
• Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO), doktorunuz ya da hemşireniz terapi ünitesini
ve pansumanı çıkarmalıdır.
Bu tanı işlemleri hakkında önemli bilgiler için doktorunuz veya hemşireniz güvenlik
bilgi formunu incelemelidir. Bu belgeyi terapi ünitesinin taşıma çantasında bulunan
cepte saklayın.
UYARI: Herhangi bir nedenle terapi durur veya terapi ünitesi kapanırsa
derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Aktif terapi olmadığında
pansumanınızın iki saat içinde değiştirilmesi gerekir.
Görüntülenmesi gereken bölge köpük pansumanın altındaysa
gölgelendirme (shadow casting) olasılığı vardır. V.A.C.® GRANUFOAM™
Köprü Pansuman HBO terapisi sırasında risk teşkil edebilecek ilave
sentetik malzemeler içerir. Diğer V.A.C.® Pansumanlar tüm görüntüleme
yöntemleriyle uyumludur. V.A.C.® pansumanının yerinde bırakılıp
bırakılmaması kararı, radyolog, radyoloji teknisyeni ve/veya yara
bakım doktoru tarafından verilmelidir.
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Müşteri İrtibat Bilgisi

Bu ürünle ilgili sorularınız, sarf malzemeleri, bakım ya da KCI ürün ve hizmetleri
hakkında ek bilgiler için KCI ya da bir KCI yetkili temsilcisi ile temas geçin:
ABD'de 1-800-275-4524'ü arayın veya www.acelity.com adresini
ziyaret edin.
ABD dışında www.kci-medical.com adresini ziyaret edin.
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Tıbbi bir acil durumda bölgenizdeki acil durum numarasıyla (112) irtibat
kurun. Durumunuz, tedaviniz veya herhangi başka bir tıbbi içerikli konudaki
sorularınız için doktorunuz veya hemşirenizle iletişime geçin.

V.A.C. SIMPLICITY™
TERAPİ SİSTEMİ

Yalnızca Klinisyen Kullanımı İçin
Hastalar: Bu Kılavuzun Daha Önceki Bölümüne Bakın
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UYARI: Bu Cihaz ile Sağlanan Önemli Güvenlik Bilgileri
V.A.C.® Terapi Sistemi Güvenlik Bilgi Formu'nda Endikasyonlar,
Kontrendikasyonlar, Uyarılar, Önlemler ve Diğer Güvenlik Bilgileri
yer almaktadır. Bu bilgi formu, terapi ünitesi ile ve ayrıca V.A.C.® Pansuman
kutuları ile birlikte verilir. V.A.C.® Terapi uygulamadan önce V.A.C.® Terapi
Sistemi Kullanıcı Kılavuzunu ve Güvenlik Bilgi Formu'nu inceleyin.
Sorularınız varsa ya da bu bilgi formu yoksa derhal yerel KCI temsilciniz ile
irtibat kurun.
İlave bilgi www.acelity.com (ABD) veya www.kci-medical.com (ABD dışında)
adresinde bulunabilir.
Reçeteli tüm tıbbi cihazlarda olduğu gibi ürün talimatlarına
uyulmaması veya eğitimli klinik hastabakıcınızın açık direktifi ve/
veya denetimi olmaksızın terapi uygulanması, uygun olmayan ürün
performansına ve ciddi veya ölümcül yaralanma tehlikesine yol açabilir.
Tıbbi sorularınız için lütfen bir sağlık kuruluşuna danışın. Acil durumda,
derhal bölgenizdeki acil tıp hizmeti veren kurumlarla irtibat kurun.
DİKKAT: Federal yasa (ABD) uyarınca bu cihaz sadece bir doktorun
tavsiyesiyle veya talimatıyla satılabilir/kiralanabilir.

KLINISYEN
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Uyarılar: Kullanıcılar için Önemli Bilgiler
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi tıbbi bir cihazdır; oyuncak değildir. Çocuklardan, evcil
hayvanlardan ve böceklerden uzak tutun; aksi takdirde pansuman ve terapi ünitesi zarar
görebilir ve performans etkilenebilir.
Terapi ünitesini toz ve tiftiklerden uzak tutun, aksi takdirde pansuman ve terapi ünitesi zarar
görebilir ve performans etkilenebilir.
KCI, ürünlerinin uygun şekilde çalışması için aşağıdaki koşulları önerir. Bu koşullara
uyulmaması ilgili tüm garantileri geçersiz kılar.
• Bu ürünü sadece bu kılavuz ve geçerli ürün etiketi ile uyumlu şekilde kullanın.
• Montaj, çalışma, ek parçalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar, teknik bakım veya
onarımlar KCI'ın yetkilendirdiği kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. KCI, onarımlar
sırasında ihtiyaç duyulan devre şemaları, bileşen parçalar listesi vb. bilgileri, talep
üzerine bu yetkili personel ile paylaşır. Lütfen daha fazla bilgi için KCI ile irtibata geçin.
• Odadaki elektrik tesisatı, ulusal elektrik tesisatı standartlarına uygun olmalıdır.
• Güç kablosu, güç kaynağı veya priz hasar görmüşse bu ürünü çalıştırmayın. Bu
bileşenler aşınmış veya hasarlıysa KCI ile irtibat kurun.
• Bu ürünün açıklık veya hortumuna herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
• Terapi ünitesi veya pansuman üzerinde değişiklik yapmayın. Bu ürünü veya
bileşenlerini KCI'nın önermediği cihazlara bağlamayın.
• Bu ürünle birlikte sadece V.A.C.® Pansumanları kullanın.
• Bu ürünü sıcak yüzeylerden uzak tutun.
• Ürünün herhangi bir kısmına sıvı dökülmesini önleyin.

KLINISYEN

Elektronik kontrollerde kalan sıvılar korozyona yol açarak elektronik
bileşenlerin arızalanmasına neden olabilir. Bileşen arızaları, ünitenin
hatalı çalışmasına neden olarak hasta ve personel için potansiyel
tehlikeler oluşturabilir. Sıvı dökülmesi halinde üniteyi derhal prizden
çıkarın ve emici bir bezle silin. Tekrar güç vermeden önce güç
bağlantısı ve güç kaynağı bileşenlerinde veya bunların yakınında nem
bulunmadığından emin olun. Ürün uygun şekilde çalışmazsa KCI ile
temasa geçin.
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• Bu ürünü, banyo yaparken/duş alırken veya cihazın küvet, duş teknesi, lavabo veya
klozet içerisine düşebileceği ya da düşürülebileceği yerlerde kullanmayın. Suya düşen
ürüne dokunmayın. Elektrik kaynağına bağlıysa üniteyi derhal prizden çekin. Ünitenin
pansumanla bağlantısını kesin ve KCI ile irtibat kurun.
• Suya düşen ürüne dokunmayın. Elektrik kaynağına bağlıysa üniteyi derhal prizden
çekin. Ünitenin pansumanla bağlantısını kesin ve KCI ile irtibat kurun.
• Cep telefonları veya benzer ürünler terapi ünitesini etkileyebilir. Girişim olduğundan
şüpheleniyorsanız terapi ünitesini bu cihazlardan uzaklaştırın.
• Küçük Parçalar - Boğulma Tehlikesi.
• Alerjik Reaksiyon - Hastanın akrilik yapışkanlara ya da gümüşe hassasiyeti varsa
V.A.C.® Pansuman alerjik reaksiyona neden olabilir. Aşağıdaki belirtiler bir alerjik
reaksiyona işaret edebilir:
-- kızarıklık
-- şişme
-- döküntü
-- kabartı
-- kaşıntı
• Hastanın nefesi kesiliyorsa alerjik reaksiyonu çok daha ciddi olabilir. Derhal
bölgenizdeki acil servisleri arayın ve terapi ünitesini kapatın.

Uyarı
Bu ürün, üretici tarafından spesifik voltaj gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde
ayarlanmıştır.
Spesifik voltaj için ürün bilgi etiketine bakın.

KLINISYEN
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Giriş
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi, farklı kronik ve akut yara çeşitlerinde kullanılmak üzere
Negatif Basınçlı Yara Terapisi (NPWT) ve Terapötik Düzenlemeli Akut Bakım (SENSAT.R.A.C.™)
sağlar. Bu yara iyileştirme terapisi, sağlık kuruluşunun yara iyileştirme yöntemi içerisine
kolaylıkla entegre edilerek hasta bakımını ve yönetim maliyetlerini optimize etmeye
yardımcı olur. Bu yara iyileştirme teknolojisi, mikroişlemci kontrollü terapi üniteleri ve
24 saat müşteri hizmeti ve desteği sunar.
Bu kullanıcı kılavuzunun hasta bölümü; hasta, hastabakıcı ve sağlık uzmanı için
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Sistemi ile ilgili temel çalışma talimatlarını içerir. Üniteyi etkinleştirme,
pili şarj etme, uyarı ve alarmları düzeltme ile ilgili bilgiler için hasta bölümüne bakın. Ayrıca hasta
bölümünde, sorun giderme ile ilgili bilgiler bulunan sık sorulan sorular mevcuttur.
Ek uyarılar, enfeksiyon kontrolü, teknik özellikler, EMU uyarıları ve müşteri iletişim
bilgileri içeren bu klinisyen bölümünde özellikle sağlık uzmanları için sunulan bilgiler
bulunmaktadır.
V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) Terapi aşağıdakileri sağlayarak yara iyileşmesini
hızlandıran bir ortam yaratmak üzere kontrollü negatif basınç (vakum) kullanan entegre
bir yara yönetimi sistemidir:
• yara yatağının kapanmaya hazırlanması
• ödemin hafifletilmesi
• granülasyon dokusu oluşumu ve perfüzyonunun hızlandırılması
• eksuda ve enfeksiyöz materyallerin uzaklaştırılması

KLINISYEN

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi, birçok yara çeşidi için sağlık kuruluşları tarafından verilen
tek basınç ayarı ve terapi seçeneği modu (sürekli - 125 mmHg) sağlamak için tasarlanmıştır.
Tedaviyi gerçekleştiren doktorun kararı doğrultusunda, bireysel hastanın koşulu veya
durumu, farklı bir basınç ayarı veya terapi seçeneği modu gerektirirse lütfen uygun
olabilecek diğer seçenekleri görüşmek üzere tedarikçinizle iletişime geçin.
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Bakım ve Temizlik
Aşağıda V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi için KCI tarafından önerilen günlük ve haftalık
temizlik ve enfeksiyon kontrol prosedürleri bulunmaktadır.

Standart Önlemler
Daima Standart Önlemleri izleyin.
Standart Önlemler bilinen ve bilinmeyen enfeksiyon kaynaklarından mikroorganizma
bulaşması riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Bu önlemler tanısı veya muhtemel enfeksiyon
durumu dikkate alınmaksızın tüm hastalara uygulanabilir ve kan ve vücut sıvılarıyla
temas edilmesinin beklendiği durumlarda kullanılmalıdır. Bunlar kanın gözle görülür
olup olmadığı, sağlam olmayan deri (örneğin açık yaralar) ve müköz membranlar dikkate
alınmaksızın ter hariç diğer sekresyonlar ve ekskresyonları da içermektedir.

Atık Kontrolü
Tek kullanımlık tüm malzemeleri (tüm hortumlar, bağlantılar, klempler, kullanılmış kanister,
kullanılmış pansuman vb.) yerel tıbbi atık imha yönetmeliklerine göre atın.

KLINISYEN
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V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nin Temizlenmesi
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu tüm sert
yüzeyli bileşenlerin silinmesini de içerir. Diğer sert yüzeyli elektronik tıbbi cihazların
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için kullanılan kurumunuzun prosedürlerini takip edin.
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi aşağıdaki durumlarda temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir:
• Hasta kullanımı sırasında kirlenmişse.
• En az haftada bir.
Herhangi bir türde temizleme sıvısı kullanırken V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi
Ünitesi’nin kapalı olduğundan ve AC gücüne bağlı olmadığından emin olun.
KCI, KCI V.A.C.® Terapi cihazlarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için aşağıdakileri önerir:
• Enfeksiyon ile kan ve vücut sıvıları ile temas riskini azaltmaya yardımcı olması için
tıbbi prosedür eldivenleri gibi kişisel koruma ekipmanları (KKE) kullanın.
• Dezenfeksiyon öncesinde terapi ünitesindeki tüm organik maddeleri (görünür kir
veya vücut sıvıları) temizleyin.
• Hastane sınıfı temizleyici ve kuaterner amonyum bileşenleri içeren dezenfektan ya da
benzer dezenfektan ürünü kullanın.
• Cihazdaki elektronik sistemlere hasar vermekten kaçınmak için terapi ünitesini sıvılara
batırmayın veya ıslatmayın.

KLINISYEN

• Alkol bazlı solüsyonlar küçük boşluklara kolayca girebildiği ve ekipmanda arıza
oluşturabildiği için kontrol paneli köşelerinde alkol bazlı solüsyonlar kullanmayın.
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Kullanılan Sembollerin Açıklaması
Sistem, hasta veya personel
açısından olası tehlikeye ilişkin
Uyarı veya Dikkat notu

Seri Numarası

Önemli Çalıştırma Bilgileri

Bu ürün uygun bir toplama
noktasında ayrı olarak
toplanmalıdır. Evsel atıklarla
birlikte atmayın.

Kullanım Kılavuzuna Başvurun

Yabancı katı cisim ve sıvı girişine
karşı koruma seviyesi

Takılma Tehlikesi

Sınıf II

Banyo Yapmayın veya Duş Almayın

BF Tipi Uygulamalı Parça

Güç Açma / Kapatma

Kuru Tutun

Üretici

Katalog Numarası

Sıcaklık Sınırlamaları

DİKKAT: Federal yasa (ABD)
uyarınca bu cihaz sadece bir
doktorun tavsiyesiyle veya
talimatıyla satılabilir / kiralanabilir.

Avrupa Topluluğundaki Yetkili
Temsilcisi

Nem Sınırlamaları

KLINISYEN
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Özellikler
Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Boyutlar:....................................................................................................................... 19,3 cm G x 15,2 cm Y x 6,4 cm D
(7,6 x 6 x 2,5 inç)
Ağırlık (boş kanister ile):............................................................................................ yaklaşık 1,04 kg (yaklaşık 2,3 Ib)
Basınç:................................................................................................................................................-125 mmHg (16,6 kPa)
Terapi Uygulama Modu:............................................................................................................................................ Sürekli
Kanister Hacmi:............................................................................................................................................yaklaşık 300 mL
Elektriksel:
Pil Ömrü:.................................................................................................................... ayarlara bağlı olarak yaklaşık sekiz
saat
Pil Şarj Süresi:............................................................................................................ tamamen boşaldığında yaklaşık 6
saat
Harici Güç Kaynağı Girişi :...................................................................................................................100-240 VAC, 0,8 A
50-60 Hz
Harici Güç Kaynağı Çıkışı:....................................................................................................................................12 V, 3,3 A
Hasta ve Muhafaza Sızıntı Akımı:......................................................................................................<100 Mikroamper
Çevresel Koşullar:
Saklama Koşulları
Sıcaklık Aralığı:................................................................................................................... -25°C (-13°F) - 70°C (158°F)
Bağıl Nem Aralığı:............................................................................................................................%0-93, yoğuşmasız
Çalıştırma Koşulları
Sıcaklık Aralığı:.........................................................................................................................5°C (41°F) - 40°C (104°F)
Bağıl Nem Aralığı:.......................................................................................................................... %15-93 yoğuşmasız
Yükseklik Aralığı:.........................................................................................................................0 - 4267 m (0 - 14.000 ft)
Optimum Performans:................................................................................................................ 0 - 2438 m (0 - 8000 ft)
Atmosfer Basıncı: .................................................................................................................................1060 hpa - 700 hpa
Beklenen Servis Ömrü:.....................................................................................................................................................3 yıl
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IEC Sınıfı
Tıbbi Ekipman;
hava, oksijen veya nitröz oksitle karıştırılan yanıcı anestezik karışımın varlığında kullanıma uygun değildir.
Tip BF, Uygulanmış
Parça Sınıfı II
IP22 - 12,5 mm'den büyük katı cisimlere karşı ve kısa süreli sıvı dökülmelerine karşı koruma.
V.A.C.® Terapi Sistemi’nin pansuman bileşenleri IEC 60601-1 Üçüncü Basım altında Uygulama Parçaları
olarak kabul edilir.
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Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Aşağıda, V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi için EMU ile ilgili kılavuz ve üretici beyanları
bulunmaktadır.

•• V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi, EMU ile ilgili özel önlemler alınmasını gerektirir ve
kurulumu ile kullanıma alınması aşağıdaki sayfalarda verilen EMU bilgilerine uygun
şekilde yapılmalıdır.
Bu ekipman yalnızca sağlık uzmanları tarafından kullanıma
yöneliktir. Tüm elektrikli tıbbi ekipmanda olduğu gibi bu ekipman
radyo girişimine neden olabilir veya yakındaki ekipmanın çalışmasını
bozabilir. Etkiyi azaltmak için V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi'nin
yönünün değiştirilmesi veya ünitenin yeniden konumlandırılması ya
da konumun korumaya alınması gibi önlemlerin alınması gerekebilir.
•• Taşınabilir ve Mobil RF iletişim ekipmanları, RFID okuyucular, elektronik ürün koruma
(hırsızlığı önleme) ekipmanları ve metal dedektörleri V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi
Ünitesi’nin performansını etkileyebilir. Lütfen Tablo 2 ve 4’te belirtilen yönerge ve
önerileri kullanın.
•• Diğer tıbbi ekipman veya sistemler elektromanyetik emisyona neden olarak
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nin çalışmasında girişime neden olabilir.
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi diğer ekipmanla bitişik veya üst üste konumda
kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Bitişik veya üst üste kullanımın gerekli olması
durumunda öncelikle V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nin ve diğer ekipmanın,
kullanılacakları konfigürasyonda normal şekilde çalıştıkları gözlemlenerek doğrulanmalıdır.
•• Bu kılavuzda listelenen veya referans verilen elektrik kabloları, harici güç kaynakları
ve aksesuarların aşağıdaki tablolarda listelenen test gerekliliklerine uygun olduğu
belirlenmiştir. V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi ile yalnızca üretici tarafından önerilen
kablolar, güç kaynakları ve aksesuarların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Üçüncü
taraf bir tedarikçinin, V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi ile kullanım için bu kılavuzda
listelenmeyen veya referans verilmeyen kablolar, harici güç kaynakları ve elektrik
aksesuarları önermesi halinde aşağıdaki tablolarda bulunan standartlara ve testlere
uygunluğu belirlemek, ilgili üçüncü taraf tedarikçinin sorumluluğundadır.
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•• Bu kılavuzda veya referans verilen belgelerde belirtilenler dışındaki elektrik kabloları
ve aksesuarların kullanılması V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nden kaynaklanan
elektromanyetik emisyonun artmasına veya V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nin
elektromanyetik bağışıklığının zayıflamasına neden olabilir.

Tablo 1
Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Emisyonlar
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. Müşteri veya son kullanıcı,
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi'nin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Emisyon testi

Uygunluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF Emisyonları - CISPR 11
(Işınan ve İletilen)

Grup 1

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi, yalnızca dahili fonksiyonlar için
RF enerjisi kullanır. Dolayısıyla, RF emisyonları son derece düşüktür
ve bu emisyonların yakındaki elektronik ekipmanda girişime
neden olma olasılığı düşüktür.

RF Emisyonları - CISPR 11
(Işınan ve İletilen)

B Sınıfı

Harmonik Emisyonlar
IEC 61000-3-2

Uygulanabilir değil

V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi, konut binaları ve konut amaçlı
kullanılan binalara güç sağlayan alçak gerilimli düşük voltajlı kamu
elektrik şebekesine doğrudan bağlı binalar dahil tüm yapılarda
kullanıma uygundur.

Gerilim dalgalanmaları / Titreşim
Emisyonları

Uygulanabilir değil

IEC 61000-3-3

Tablo 2
Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. Müşteri veya son kullanıcı,
ünitenin yalnızca böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi

IEC 60601 Test Seviyesi

Uygunluk Seviyesi

Amaçlanan
Elektromanyetik Ortam

Elektromanyetik
Deşarj (ESD)

± 6 kV kontak

± 8 kV kontak

± 8 kV hava

± 15 kV hava

Zemin; ahşap, beton veya
seramik karo olmalıdır.
Zemin sentetik malzeme ile
kaplanmışsa bağıl nem en az
%30 olmalıdır.

Elektriksel hızlı akım
geçişi / patlaması

Güç kaynağı hatları
için ± 2 kV

IEC 61000-4-4

Giriş / çıkış hatları için ± 1 kV

Güç kaynağı hatları
için ± 2 kV
100 kHz tekrarlama
frekansı

IEC 61000-4-2

Şebeke elektriği kalitesi tipik
ticari ortam veya hastane
ortamı kalitesinde olmalıdır.

Giriş / çıkış hatları için ± 1 kV
100 kHz tekrarlama
frekansı
Ani akım
IEC 61000-4-5
Gerilim düşüşleri,
kısa kesintiler ve güç
kaynağı giriş hatlarındaki
gerilim değişiklikleri

KLINISYEN

IEC 61000-4-11

± 1 kV diferansiyel mod
(hattan hata)
± 2 kV ortak mod
(hattan toprağa)

± 1 kV diferansiyel mod
(hattan hata)
± 2 kV ortak mod
(hattan toprağa)

Şebeke elektriği kalitesi tipik
ticari ortam veya hastane
ortamı kalitesinde olmalıdır.

0,5 döngü için <%5 Ut (>%95
Ut düşüşü)

Düşüşler: 1 döngü için %0 Ut
25 döngü için %70 Ut
50 Hz veya 30 döngüde
60 Hz’de

Ürün, dahili yedek pile sahiptir.

5 döngü için %40 Ut
(%60 Ut düşüşü)
25 döngü için %70 Ut
(%30 Ut düşüşü)
5 saniye için <%5 Ut
(>%95 Ut düşüşü)

Güç frekansı (50 Hz/60 Hz)
manyetik alan

3 A/m

Tek faz: 0˚’de
Kesintiler: %0 Ut
50 Hz’de 250 döngü
veya 60 Hz’de 300 döngü için
30 A/m
50 Hz veya 60 Hz

IEC 61000-4-8
NOT: Ut, test seviyesi uygulamasından önce AC şebeke gerilimidir.
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Kullanıcı, V.A.C. SIMPLICITY™
Terapi Ünitesi'ni elektrik
ebekesindeki kesintiler
sırasında da kullanmaya
ihtiyaç duyuyorsa ünitenin
kesintisiz güç kaynağına veya
pile bağlanması önerilir.

Güç frekansı manyetik alanları,
tipik ticari ortam veya hastane
ortamındaki tipik bir konum
ile aynı düzeyde olmalıdır.

Tablo 3
Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. Müşteri veya son kullanıcı
ünitenin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi

IEC 60601 Test
Seviyesi

Uygunluk Seviyesi

Amaçlanan Elektromanyetik Ortam
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları,
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi'nin
kabloları dahil herhangi bir parçasına
verici frekansı için geçerli olan denklem ile
hesaplanmış önerilen ayrım mesafesinden
daha yakında kullanılmamalıdır.

letimli RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 Vrms
150 kHz ila 80 MHz
150 kHz ve 80 MHz
arasındaki ISM ve amatör
radyo bantları için
6 Vrms
1 kHz’de %80 AM

Işımalı RF
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz - 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz ila 2,7 GHz
1 kHz’de %80 AM

Önerilen mesafe
d = 1,2√P

d = 0,35√P
d = 0,7√P

80 MHz - 800 MHz
800 MHz - 2,5 GHz

Burada P, verici üreticisine göre vericinin
watt (w) cinsinden maksimum çıkış gücüdür
ve d, metre (m) cinsinden önerilen minimum
ayrım mesafesidir.
Sabit RF vericilerinin alan kuvvetleri,
elektromanyetik alan araştırmasıyla belirlenen
şekildea, her bir frekans aralığındaki uygunluk
seviyesinden düşük olmalıdırb.
Üzerinde aşağıdaki sembol bulunan ekipmanın
yakınında girişim meydana gelebilir:

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2: Bu kılavuzdaki bilgiler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım nesneler, yapılar ve kişilerin neden
olduğu emilim ve yansımadan etkilenir.
Telsiz telefonlar (hücresel / kablosuz) ve karasal mobil radyolar, amatör radyolar, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını baz
istasyonları gibi sabit vericilerin alan kuvveti teorik olarak doğru şekilde öngörülemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan
elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik alan araştırması yapılması düşünülmelidir. V.A.C. SIMPLICITY™
Terapi Ünitesi'nin kullanıldığı konumda ölçülen alan kuvveti yukarıdaki RF uygunluk seviyesini aşıyorsa ünitenin gözlenerek
normal şekilde çalıştığı doğrulanmalıdır. Anormal performans gözlenirse V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nin yönünün
veya yerinin değiştirilmesi gibi ilave önlemler düşünülebilir.
b	
150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında alan kuvvetleri 3 V/m'den az olmalıdır.
a	

KLINISYEN

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), üretici tarafından
belirtilen kabloları da dahil olmak üzere V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi’nin herhangi bir parçasına 30 cm’den (12 inç)
yakında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansı bozulabilir. Daha kesin bir ifadeyle, önerilen minimum
ayırma mesafesi, vericinin frekansı için geçerli olan ve Tablo 4’te belirtilen denklem ile hesaplanmalıdır.
NOT: Bu ekipman test edilmiş ve IEC 60601-1-2: 2014 4. baskıdaki tıbbi cihazlara yönelik limitlere uyumlu olduğu
bulunmuştur. Bu limitler ve test seviyeleri, cihaz normal bir tıbbi ortamda kullanıldığında oluşabilecek elektromanyetik
bozulmalara karşı makul bir güvenlik sağlamaya yöneliktir.
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Tablo 4
Taşınabilir ve hareketli RF iletişim ekipmanı ile V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi arasındaki önerilen uzaklık
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi salınan RF dalgalarının kontrol edildiği elektromanyetik ortamda kullanılmaya yöneliktir.
V.A.C. SIMPLICITY™ Terapi Ünitesi müşterisi veya kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile ünite
arasında iletişim ekipmanı maksimum çıkış gücüne göre önerilen minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik girişimin
engellenmesine katkıda bulunabilir.
Vericinin watt (W) cinsinden
nominal maksimum çıkış gücü

Vericinin frekansına göre metre (m) cinsinden ayrım mesafesi
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

Nominal maksimum çıkış gücü yukarıda listelenmemiş ileticiler için metre (m) cinsinden önerilen ayrım mesafesi d, verici
frekansı için geçerli olan denklem kullanılarak hesaplanabilir; burada P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden
maksimum çıkış gücüdür.
NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığına ait ayrım mesafesi geçerlidir.
NOT 2: Bu kılavuzdaki bilgiler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım
yapılar, nesneler ve kişilerin neden olduğu emilim ve yansımadan etkilenir.

Sağlanan Güç Kaynakları
Parça Numarası

Tanım

Üretici

Maks. Uzunluk

413708

ACTIV.A.C.™ Uluslararası Masaüstü - Harici Güç Kaynağı
Kablosu

ICC

3,05 m

413625

V.A.C.® Güç Kablosu, İngiltere 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

413992

V.A.C.® Güç Kablosu, İsviçre

Consolidated Wire

2,05 m

413628

V.A.C.® Güç Kablosu, ABD

Consolidated Wire

2,05 m

413627

V.A.C.® Güç Kablosu, Azerbaycan/Yeni Zelanda 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

419084

V.A.C.® Güç Kablosu, AB 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

414165

V.A.C.® Güç Kablosu, Çin

Consolidated Wire

2,05 m

414655

ACTIV.A.C.™ Güç Kablosu Tertibatı, Japonya

Consolidated Wire

1m

414961

V.A.C.® Güç Kablosu, Güney Afrika

Consolidated Wire

2,09 m

415569

V.A.C.® Güç Kablosu, Güney Kore 240 V

Consolidated Wire

2,09 m

415572

INFOV.A.C.™ / ACTIV.A.C.™ Topraklı Kablo, Tayvan

Consolidated Wire

2,06 m

413626

V.A.C.® Güç Kablosu, AB 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

KLINISYEN

Yukarıda listelenenler dışındaki kabloların kullanılması elektromanyetik
emisyonların artmasına veya elektromanyetik bağışıklığın zayıflamasına
neden olabilir.
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Müşteri İrtibat Bilgisi
Tıbbi bir acil durumda bölgenizdeki acil durum servisiyle irtibat kurun. Hastanın
durumu, tedavisi veya diğer sorunları ile ilgili tıbbi sorularınız varsa tedaviyi
gerçekleştiren doktorla iletişime geçin.
Bu ürünle ilgili sorularınız, sarf malzemeleri, bakım ya da KCI ürün ve hizmetleri
hakkında ek bilgiler için KCI ya da bir KCI yetkili temsilcisi ile temas geçin:
ABD'de 1-800-275-4524'ü arayın veya www.acelity.com adresini ziyaret
edin.
ABD dışında www.kci-medical.com adresini ziyaret edin.

KLINISYEN
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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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