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A .مقدمه:  

پزشكي براي شركت طب تجهيز پايا با همكاري پزشكان و مهندسان ايراني با هدف توليد تجهيزات و فرآورده هاي 

 .بيماران تأسيس شده است  دادن يك زندگي بهتر به

  . مي باشد پيچيده زخم هايپيشرفته براي درمان   NPWTيكي از محصوالت اين شركت سيستم 

اين فشار . ، يك تكنيك درماني است كه از فشار منفي كنترل شده براي ترميم زخم ها استفاده مي كندNPWTسيستم 

، محفظه   Vac Simplex IIIل دستگاه هوشمند ، شامNPWTسيستم . توسط يك سيستم هوشمند كنترل مي گردد

و طرف ديگر لوله به آماده زخم پانسمان  بهيك طرف لوله  .و پانسمان آماده زخم مي باشدجمع آوري ترشحات، 

  .متصل مي گردد Vac Simplex IIIدستگاه 

محفظه (تم بسته ترشحات عفوني را از سطح زخم جدا كرده و در يك سيس NPWTتحقيقات باليني نشان داده كه 

به علت ايجاد فشار منفي در سطح زخم، مايع بين سلولي را كاهش  NPWT. نگهداري مي كند) جمع آوري ترشحات

 يداده و منجر به كاهش تورم در سطح زخم شده كه به نوبه خود باعث افزايش جريان خون و تسريع در بهبود

  .زخم مي گردد

  .مراجعه فرماييد omp.c-w.vacwwجهت كسب اطالعات بيشتر به سايت 

 

1تصوير   



٣ 

 

قسمت اطالعاتي  در. )2تصوير ( باشدحاوي دو قسمت اطالعاتي و عملياتي مي  Simplex III دستگاه  "Home"تصوير 

  . دهد ميزان فشار منفي، نوع فشار، دياگرام نوع فشار، ميزان شارژ باطري را نشان مي

و دو دكمه براي  /Stop Start/Ok و  Mute/ Back  Menu /لمسيدكمه ي تنظيم فشار  صفحهدر قسمت عملياتي 

 .ن تعبيه شده استاضافه و كاهش براي تغيير ميزان فشار و زما ي هاي مختلف و دو دكمه انتقال به گزينه

  

   2تصوير

  

B . دستورالعمل استفاده از دستگاهVac Simplex III :  

 .آماده كنيد Vacزخم را بر اساس دستورالعمل پانسمان  - 1

در صورت عدم اتصال . متصل كنيد  Vac Simplex IIIهدستگا به 1تصوير  آوري ترشحات را طبق جمع ي محفظه - 2

  .كند شروع به مكش نمي Vac Simplex IIIآوري ترشحات دستگاه  جمع ي صحيح محفظه

 .است اكيدا ممنوعآوري ترشحات  جمع ي محفظهبدون  Vac Simplex IIIاستفاده از دستگاه 

وصل  Vac Simplex IIIآوري ترشحات دستگاه  جمع ي را به محفظهSPP (Synchronized Pressure Pad) لوله  - 3

 .كنيد

 .ها باز هستند هاي لوله مطمئن شويد كه گيره - 4

 .فقط بر روي سطوح مسطح و سخت قرار داده شود Vac Simplex IIIدستگاه  - 5

 .روشن كنيد)  ON/OFF،  ( روشن و خاموش  دكمهرا توسط Vac Simplex III دستگاه  - 6



  ي روشن بودن دستگاه

ي كابل  به وسيله Vac Simplex III زمانيكه دستگاه

روي بدنه )  220v ( نشانگر آبي رنگچراغ 

به  ي تنظيم فشار صفحهي سمت راست 

  .آيد زن به حالت ثابت در مي روي بدنه از حالت چشمك

Vac Simplex III  در بروز يك مشكل ي  نشان دهنده

 8ي  ها در صفحه به قسمت راهنمايي(. شده است

  در اين حالت دستگاه . استفاده نمود

بسته به نوع (  ساعت 6 - 12با باطري كامال پر از شارژ در حالت وكيوم تراپي زخم به مدت تقريبي 

توان از  مي  كند و همزمان سيستم شارژ داخلي باطري را به صورت هوشمند قطع مي

در هنگام شارژ شدن استفاده كرد، در ضمن زمان شارژ كامل نسبت به عمر باطري و 

۴ 

ي روشن بودن دستگاه به منزلهروي بدنه )  ONبا نشانه (  زن سبز رنگ

  

Vac Simplex III  220با برق شهرVAc زمانيكه دستگاه. كند كار مي

چراغ  همزمان صداي بوق شنيده شده و شود به برق شهر متصل مي

  .كند ن مي

  .در حال شارژ شدن است  Vac Simplex IIIدر اين حالت دستگاه 

ي سمت راست  باطري در گوشهنشانگر  نوار ،Vac Simplex III  بعد از اتمام شارژ دستگاه

روي بدنه از حالت چشمك)  220v( آبي رنگ  نشانگر آيد، و چراغ

 Vac Simplex IIIدستگاه  ي روي بدنه)   (چراغ نشانگر قرمز رنگ 

Vac Simplex III شده است هي هشدار تعبي است كه به منزله

استفاده نمود  Vac Simplex IIIتوان از شارژ باطري دستگاه  براي مواقع ضروري مي

با باطري كامال پر از شارژ در حالت وكيوم تراپي زخم به مدت تقريبي 

  .كند

Vac Simplex III  سيستم شارژ داخلي باطري را به صورت هوشمند قطع مي

Vac Simplex III  در هنگام شارژ شدن استفاده كرد، در ضمن زمان شارژ كامل نسبت به عمر باطري و

  .مدت استفاده از باطري متفاوت است

Vac Simplex III   از جنس پالستيكABS ساخته شده است.  

 

زن سبز رنگ چشمكچراغ نشانگر -٧

 Vac simplex III است.  

Vac Simplex IIIدستگاه  - 8

Power به برق شهر متصل مي

ن ميدز شروع به چشمك

در اين حالت دستگاه : توجه

بعد از اتمام شارژ دستگاه - 9

آيد، و چراغ ثابت در مي حالت

چراغ نشانگر قرمز رنگ  -10

Vac Simplex IIIدستگاه عملكرد 

  .)مراجعه شود

براي مواقع ضروري مي -11

Vac Simplex III   با باطري كامال پر از شارژ در حالت وكيوم تراپي زخم به مدت تقريبي

كند كار مي) فشار تجويزي

 Vac Simplex IIIدستگاه  -12

Vac Simplex IIIدستگاه 

مدت استفاده از باطري متفاوت است

 Vac Simplex IIIبدنه دستگاه 

  

  

  

  



۵ 

 

  

  

را فشار  Start ي براي شروع درمان فشار منفي دكمه -الف 

 .دهيد

  .را لمس كنيد  "Menu"ي تنظيم فشار گزينهدر صورت نياز به 

  )3تصوير ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  3تصوير                                                                                                

  

  

  

  

  

 Therapy(وارد قسمت  Menuي  با فشار دادن دكمه - ب 

Mode (براي انتخاب . انتخاب نوع درمان فشار منفي شويد

ي باال و يا پايين استفاده كنيد،  گزينه هاي نوع درمان از دكمه

ي  دو گزينه. كادر قرمز رنگ نمايانگر فعال بودن گزينه است

Continuous Pressure  وVariable Pressure  نوع درمان

 "OK"با . مورد نظرتان را انتخاب كنيد) فشار ثابت و يا متغير(

  )4تصوير (  .كنيدرا تاييد  انتخاب خود

 

  4تصوير                               



۶ 

 

  

 continuous(در صورت انتخاب درمان با فشار ثابت  -پ 

pressure (ي گزينه  ي باال و دكمه ي گزينه با استفاده از دكمه

توان ميزان فشار را به صورت پنج واحدي افزايش و  ي پايين مي

توان به  تر مي دقيق رنجيا كاهش داد و نيز براي داشتن 

هاي كاهش و افزايش ميزان فشار را به صورت  ي دكمه وسيله

  "Start"يك واحدي افزايش ويا كاهش داد و با فشار دادن 

  ) 6و  5تصوير (  .درمان را شروع كنيد

  .)باشد قابل تغيير مي 200mmHgتا   0اين ميزان فشار از(

 

 

 

 

 

                                                                                  

   5تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 تصوير                           



٧ 

 

  

 variable(در صورت انتخاب درمان با فشارمتغير -ت 

pressure(, توان فشار را به صورت متناوب اعمال نمود مي.  

و در مدت  150mmHgبه طور مثال اگر فشار اوليه را بر روي 

در  50mmHgقرار دهيم ،و فشار ثانويه را روي  60minزمان 

روي  60minتنظيم كنيم،دستگاه به مدت  25minمدت زمان 

بر روي فشار  25minفشار اوليه كار كرده و سپس به مدت 

 Vacكند، بعد از اتمام زمان فوق دستگاه  ثانويه كار مي

Simplex III   مجددا به صورت خودكار به همان حالت اوليه

گردد و اين روند ادامه پيدا  برمي 150mmHgيعني همان 

  .كند مي

هاي فوق اعم از ميزان فشار و مدت زمان  حال تمامي حالت

ي باال و  هاي گزينه ي دكمه اعمال آن به صورت دستي به وسيله

  .افزايش قابل تغيير استهاي كاهش و  ي پايين و دكمه گزينه

 7تصوير ( .درمان را شروع كنيد  "Start"و سپس با فشار دادن 

  ) 8و

  7تصوير              

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8تصوير                        

 



  9تصوير                                                                                               

  

  

  

   :مسدود شدگيتشخيص يستم كنترل هوشمند 

Vac  مجهز به سيستم تشخيص مسدود

بوده و انسداد در مسيرفشار  و پانسمان

روي )  ( قرمز رنگ  و چراغ نشانگر

شروع به چشمك زدن كرده و هشدار به صورت 

كه روي صفحه تنظيم فشار قرار دارد  

نيز از رنگ آبي به رنگ صفحه تنظيم فشار 

 ت برطرف نشدن انسداد، در صورخواهد كرد

) ثانيه  4الي  2به مدت تقريبي ( دقيقه يكبار

Vac Simplex III آالرم موزيكال خواهد زد. 

٨ 

 :ي دستگاه

  سيستم كنترل هوشمند تشخيص نشتي

 (Leakage: 

مجهز به سيستم تشخيص نشتي بوده و  

Vac دهد مي تشخيص ها و يا اتصال دهنده. 

 قرمز چراغ نشانگر آن، نميزانشتي بسته به 

شروع به چشمك زدن كرده و هشدار روي بدنه 

Leakage Error صفحه تنظيم فشار روي 

از  نيز دستگاه ي تنظيم فشار صفحهو  

، در صورت برطرف خواهد كردبه رنگ قرمز تغيير 

تقريبي به مدت (دقيقه يكبار  30الي  25

Vac Simplex lll  آالرم موزيكال خواهد

در صورت وجود نشتي دائم و نرسيدن فشار منفي به مقدار 

 Vacبعد از كاركرد، دستگاه  دقيقه 

) ثانيه  4الي  2به مدت تقريبي ( آالرم موزيكال

Vac Simplex III 9تصوير( .قطع خواهد شد(  

                                                                                              

يستم كنترل هوشمند س

 ) Block Error!(  

Vac Simplex IIIدستگاه 

و پانسمان بودن اتصال دهنده

و چراغ نشانگرمنفي را تشخيص داده 

شروع به چشمك زدن كرده و هشدار به صورت بدنه 

 !Block Errorنوشتاري 

صفحه تنظيم فشار و نمايان گشته 

خواهد كردقرمز تغيير 

دقيقه يكبار 30الي 25هرتقريبا 

Vac Simplex IIIدستگاه 

  )10تصوير(

  10تصوير 

 

ي دستگاهها راهنمايي

سيستم كنترل هوشمند تشخيص نشتي

 )Leakage Error!

  

 Vac Simplex lllدستگاه 

Vacنشتي را در پانسمان 

نشتي بسته به وجود در صورت 

روي بدنه )  (  رنگ

!Leakage Errorبه صورت نوشتاري 

 نمايان گشتهقرار دارد 

به رنگ قرمز تغيير  رنگ آبي

25هر تقريبا نشدن نشتي 

Vac Simplex lll دستگاه) ثانيه  4الي  2

در صورت وجود نشتي دائم و نرسيدن فشار منفي به مقدار  .زد

 5الي  3انتخاب شده 

Simplex lll  آالرم موزيكاليك

Vac Simplex III زده و مكش دستگاه

                                                                                              

  

تصوير                                



  11تصوير                                                                   

 ي سيستم كنترل هوشمند تشخيص پر شدن محفظه

Full Canister (  

مجهز به سيستم تشخيص پر شدن 

 ي باشد، زماني كه محفظه آوري ترشحات مي

 Vac Simplexدستگاه  موزيكال آوري ترشحات پر شود، آالرم

 همچنين ثانيه بصدا در خواهد آمد و

شروع به چشمك زدن روي بدنه )  

Vac Simplex III   به منظور سر ريز نكردن

  آسيب رسيدن به دستگاهآوري ترشحات و 

 !Full Canisterقطع خواهد شد، و آالرم نوشتاري 

صفحه د و همچنين رنگ نمايان مي شو

همچنين در  .از آبي به قرمز تغيير رنگ خواهد داد

 Vac Simplex IIIدستگاه  آالرم موزيكال

به ) ثانيه 4الي  2به مدت تقريبي ( دقيقه يكبار

12 (  

٩ 

سيستم كنترل هوشمند تشخيص عدم وجود 

No Canister (  

Vac Simplex  مجهز به سيستم تشخيص عدم

آوري ترشحات  جمع باشد، زمانيكه محفظه

Vac Simplex III  قرمز نشانگر متصل نباشد چراغ

و آالرم شروع به چشمك زدن كرده 

 No به صورت ي تنظيم فشار صفحه

 Vac نيز نمايان خواهد شد، مكش دستگاه

 Vac Simplex IIIدستگاه قطع شده و همچنين 

و رنگ خواهد زد آالرم موزيكال ثانيه 

از رنگ آبي به رنگ قرمز تغيير رنگ 

به  آوري ترشحات جمع ي در اين حالت تا زماني كه محفظه

 Vacدستگاه  Startدرستي متصل نشود با انتخاب گزينه 

الي  2كند و به مدت تقريبي  شروع به مكش نمي

  ) 11تصوير (  .آالرم موزيكال خواهد زد

                                                                                                   

سيستم كنترل هوشمند تشخيص پر شدن محفظه

! Full Canister( :آوري ترشحات جمع

مجهز به سيستم تشخيص پر شدن  Vac Simplex IIIدستگاه 

آوري ترشحات مي جمع ي محفظه

آوري ترشحات پر شود، آالرم عجم

III  ثانيه بصدا در خواهد آمد و 4الي  2به مدت تقريبي

(ز رنگ قرم چراغ نشانگر

 Vac Simplex IIIكند و مكش دستگاه  مي

آوري ترشحات و  جمع ي محفظه

 Vac Simplex III  قطع خواهد شد، و آالرم نوشتاري

نمايان مي شو تنظيم فشار ي روي صفحه

از آبي به قرمز تغيير رنگ خواهد دادتنظيم فشار 

آالرم موزيكالخطا صورت برطرف نشدن 

دقيقه يكبار 30الي  25تقريبا هر 

12تصوير (  .صدا در خواهد آمد

 

سيستم كنترل هوشمند تشخيص عدم وجود 

No Canister !: (محفظه

Vac Simplex IIIدستگاه 

باشد، زمانيكه محفظه وجود محفظه مي

Vac Simplex IIIبه دستگاه 

شروع به چشمك زدن كرده روي بدنه )   ( رنگ

صفحهنوشتاري بر روي 

Canister! نيز نمايان خواهد شد، مكش دستگاه

Simplex III  قطع شده و همچنين

ثانيه  4الي  2به مدت تقريبي 

از رنگ آبي به رنگ قرمز تغيير رنگ  تنظيم فشار ي صفحه

  .خواهد داد

در اين حالت تا زماني كه محفظه

درستي متصل نشود با انتخاب گزينه 

Simplex III شروع به مكش نمي

آالرم موزيكال خواهد زد ثانيه 4

                                               

  12تصوير                       



  13صوير ت                                                                                             

  : مراحل زير را بررسي كنيد

  .به برق اطمينان حاصل كنيد

  ) 14و  

  ،250VAC  را با فيوز سوخته جايگزين

  

١٠ 

سيستم كنترل هوشمند تشخيص ميزان شارژ باطري 

مجهز به سيستم تشخيص ضعيف شدن 

شارژ باطري مي باشد، زماني كه باطري ضعيف شود، چراغ 

شروع به چشمك زدن مي روي بدنه 

ي تنظيم فشار به صورت  و آالرم نوشتاري بر روي صفحه

صفحه و همچنين رنگ  نيز نمايان خواهد شد

 .به رنگ قرمز تغيير رنگ خواهد داد

دستگاه  موزيكال همچنين در صورت برطرف نشدن خطا آالرم

به مدت ( دقيقه يكبار 30الي 25تقريبا هر 

توجه داشته باشيد ( .به صدا در خواهد آمد

به محض ظاهر شدن آالرم نوشتاري بر روي صفحه ي تنظيم 

Low Battery!  كابل برق دستگاهVac Simplex 

  ) 13تصوير (  .)ديتر متصل نماي

  

  

                                                                                             

مراحل زير را بررسي كنيد  Vac Simplex IIIدر صورت شارژ نشدن دستگاه 

Power  دستگاهVac Simplex III به برق اطمينان حاصل كنيد

 1تصوير . ( اطمينان حاصل كنيد  Vac Simplex IIIاز سالم بودن فيوز دستگاه 

  :تعويض فيوز

 0.5Aرا بيرون كشيده و فيوز يدك  ) برق شهري ( 

  14تصوير 

 

  

سيستم كنترل هوشمند تشخيص ميزان شارژ باطري 

:(Low Battery!) 

مجهز به سيستم تشخيص ضعيف شدن  Vac Simplex IIIدستگاه 

شارژ باطري مي باشد، زماني كه باطري ضعيف شود، چراغ 

)  ( قرمز رنگنشانگر 

و آالرم نوشتاري بر روي صفحه كند

Low Battery! نيز نمايان خواهد شد

به رنگ قرمز تغيير رنگ خواهد داداز رنگ آبي  تنظيم فشار

همچنين در صورت برطرف نشدن خطا آالرم

Vac Simplex III  تقريبا هر

به صدا در خواهد آمد) ثانيه 4الي  2تقريبي 

به محض ظاهر شدن آالرم نوشتاري بر روي صفحه ي تنظيم 

!Low Batteryفشار به صورت 

III تر متصل نماي را براي عملكرد صحيح

                                                                                             

در صورت شارژ نشدن دستگاه 

Powerاز اتصال صحيح كابل - 1

از سالم بودن فيوز دستگاه - 2

  

تعويض فيوز ي نحوه

(  قسمت كشويي جك پاور 

  )14تصوير (  .كنيد
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C . پانسماندستور العمل نصب Vac:  

a(  پانسمان  آماده كردن زخم برايVac: 

 )lقسمت  11صفحه ( Vacپانسمان روي سطح زخم وجود دارد به قسمت برداشتن  از قبل Vacپانسمان اگر - 1

 .مراجعه كنيد

بايد عكس برداري شود و سير درمان با عكس هاي ديجيتال در پرونده بيمار  ،از زخم ها قبل از شروع درمان - 2

 .ثبت گردد

 .دبريدمان انجام دهيد  هاي نكروتيك، بافت وجوددر صورت  - 3

 .در صورت لزوم هموستاز انجام دهيد - 4

 .بشوئيد )سرم شستشو(نرمال سالين  سطح زخم را تميز كرده و با - 5

(b      آماده كردن ناحيه دور زخم:  

 .زخم را تميز كرده و خشك نماييد سانتي متر اطراف 5-3  - 1

و به ي محافظت پوست حساس آغشته كنيد برا Proskinsafeدر صورت لزوم پوست اطراف زخم را با محلول   - 2

 .را به كار ببريد صبر كنيدVacپانسمان دقيقه قبل از اينكه  3- 4مدت 

 زخم دارند يا فاقد پوست در محيط دور زخم مي باشند بايد اين قسمت اطرافبراي بيماراني كه پوست حساس   - 3

هاي نامناسب است مي  ها در نواحي با برجستگي و همچنين بيماراني كه زخم آن محافظت شود Exucareبا پانسمان 

 .استفاده كنيد Exucareنيز از پانسمان  ) Leakage(  نشتي رفعتوانيد جهت 

(c  فوم گذاشتنVac:  

  .از جنس پلي اورتان ساخته شده است  Vacفوم 

را موقع برش روي سطح  Vacفوم  .ببريد را به شكل زخم با قيچي Vacفوم سطح و فرم زخم را تعيين كرده و  - 1

 .زخم قرار ندهيد

را با انگشتان تحت كشش قرار دهيد تا قطعه هاي  Vacفوم ي لبه ها ،دوشمي به شكل زخم فرم داده  Vacفوم  - 2

  .كوچك صدمه ديده از آن جدا شود

  .به شكلي انجام دهيد كه قطعه هاي كوچك روي سطح زخم ريخته نشوند Vacفوم روي  اين عمل را - 3

  .را بزرگتر از سطح زخم تهيه نكنيد، زيرا به پوست اطراف زخم صدمه مي زند Vacفوم  - 4

 .را با احتياط روي سطح و يا داخل زخم بگذاريد Vacفوم  - 5

 .استفاده نمود Vacفوم بيشتر از يك بزرگتر است بنابراين بايد  Vacفوم اگر سطح زخم از بزرگترين  - 6

. فاده مي كنيد بايد دقت كنيد كه كنار هر فومي در تماس با كنار فوم بعدي قرار گيردتاس Vacفوم اگر بيش از يك  

 .براي تقسيم كردن فشار منفي در سطح زخم به طور مساوي مهم مي باشد   اين نكته 

 .بايد شمرده شود و در پرونده بيمار ثبت گردد Vac  يتعداد فوم ها - 7

بيش از اندازه فشرده شده از كوچك شدن  Vacفوم  فشار روي سطح زخم قرار ندهيد، زيرا را با Vacفوم  - 8

  .سطح زخم جلوگيري مي كند
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 (d  چسبآماده كردن   Vac:  

  .از جنس پلي اورتان ساخته شده است  Vacچسب 

سانتي متر اطراف زخم را  3 -5و همينطور  Vacفوم برش بزنيد كه روي  يطور را اندازه بگيريد و Vacچسب  - 1

 .بپوشاند

خشك و تميز  ، Vacچسب بايد اين قسمت ها قبل از گذاشتن  ، باشد ر پوست اطراف زخم چرب يا مرطوب اگ - 2

 .گردد

قرار  Vacفوم به آرامي روي  از كشش آن خودداري نمود و آن رابايد  Vacفوم روي  Vacچسب گذاشتن هنگام  - 3

  .داد

 را روي سطح پوست سالم  Vacچسب گذاشته و زماني كه  Vacفوم را روي  Vacچسب  - 4

 . انيد از كشيدن آن خودداري كنيدچسبمي 

(e  آماده كردن SPP :  

 . سانتي متر ايجاد كنيد 2يك سوراخ به قطر  يباال كشيده و با قيچ Vacفوم ت مركزي را در قسمVac  چسب - 1

فشار دهيد به طوري كه  Vacفوم روي با احتياط را چسب اين . را مستقيما روي اين سوراخ قرار دهيد SPP چسب  - 2

سانتي متر كمتر مي باشد بايد از تكنيك به  4براي زخم هايي كه قطر آنها از . دچسبب  Vacچسب كامال روي 

 .استفاده شودVac پانسمان براي  ) nقسمت  6صفحه ( خصوصي

اين نكته باعث . به پوست متصل كنيد Vacچسب با كمك يك Vac پانسمان را چند سانتي متر خارج از    SPPلوله  - 3

  .مي گردد  نشتيكاهش كشش روي سطح زخم مي شود و مانع 

(f اگر فوم به سطح زخم فشرده نشد به نكات زير توجه كنيد :  

 .را چك كنيد Vac Simplex III خاموش يا روشن بودن دستگاه - 1

 .را چك كنيد اتصال دهنده - 2

مي Vac پانسمان براي كشف سوراخ هاي احتمالي در سطح . را كنترل كنيد Vac  وجود نشتي هوا در سطح پانسمان - 3

 .گوش نمودسكوپ ت، احتماال با كمك استتوان صداي رد شدن هوا را 

  .كرد برطرف Vacرا مي توان با كمك چسب  نشتيمحل  - 4

(g ترشحاتمحفظه جمع آوري  تعويض:  

  .كريستال ساخته شده استاز جنس   جمع آوري ترشحاتمحفظه 

روز  7و بايد موقعي كه پر شد و يا حداكثر هر  ترشحات يكبار مصرف و غير استريل است آوري جمع محفظه

  :لطفا به نكات زير توجه نماييد .د،تعويض گرد

بيمارستان بايد احتياط هاي الزم را در صورت است و پرسنل عفوني حاوي ترشحات  جمع آوري ترشحات محفظه - 1

 .بيماري هاي مسري انجام دهند وجود

 .بايد لوله هاي سيستم بسته شوند ،ترشحاتقبل از عوض كردن محفظه جمع آوري  - 2

 .صل شده جدا گرددمت ترشحاتلوله اي كه به محفظه جمع آوري  - 3

 .كنيدجدا  Vac Simplex IIIدستگاه ا از ر جمع آوري ترشحات محفظه - 4
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 .اندازيدبيرا طبق توصيه هاي بيمارستان دور  جمع آوري ترشحات محفظه - 5

h (  نحوه دفع پانسمانVac   جمع آوري ترشحاتو محفظه:   

زباله ، جز بيمارستانبايد عفوني تلقي شود و طبق دستورالعمل و محفظه جمع آوري ترشحات   Vacاجزا پانسمان 

  .هاي عفوني دفع گردد

i ( دستگاهجدا كردن Vac Simplex III  بيماراز:  

براي جدا كردن . جدا شوند  Vac Simplex III از دستگاه )ساعت 2تر از كم(بيماران مي توانند طي دوره هاي كوتاهي 

  :به نكات زير توجه كنيدبيمار از    Vac Simplex III دستگاه

 .لوله ها را ببنديد ها با استفاده از گيره - 1

 .را خاموش نماييد  Vac Simplex III دستگاه - 2

 .جدا نماييد ترشحاتلوله را از محفظه ي جمع آوري  - 3

 .بپوشانيدچسب  ياانتهاي لوله را با يك گاز و  - 4

(j دستگاه  وصل كردن مجددVac Simplex III  : 

 .گاز را از انتهاي لوله برداريد - 1

 .وصل نماييد ترشحاتلوله را به محفظه جمع آوري  - 2

 .ها را باز نماييدلوله هاي  گيره - 3

 .را روشن نماييد  Vac Simplex III دستگاه - 4

(k  پانسمان برداشتنVac :  

 .در صورت وجود درد، بيمار بايد طبق روتين بيمارستان داروي ضد درد بگيرد - 1

 .را در سطح پايين تري از بيمار قرار دهيد  Vac Simplex IIIدستگاه  - 2

 .را ببنديدها لوله  - 3

مايعي را  ،  Vac Simplex IIIدستگاه جدا كنيد و اجازه دهيد كه  SPP لوله را از ترشحات محفظه جمع آوريلوله  - 4

 .بكشد ترشحاتجمع آوري  محفظهكه در لوله وجود دارد به داخل 

 .را خاموش نماييد  Vac Simplex IIIدستگاه  - 5

 .به حالت اوليه خود برگردد Vacفوم ثانيه منتظر بمانيد تا  30-15 - 6

 .را به صورت افقي از سطح زخم جدا نماييد Vac چسب  - 7

) سرم شستشو( نرمال سالينرا با احتياط از سطح زخم جدا كرده و ترجيحا همزمان سطح زخم را با  Vacفوم  - 8

 .بشوييد

  .را طبق روش توصيه شده بيمارستان دور بيندازيد ترشحات جمع آوري محفظهو Vacپانسمان  - 9

(l  پانسمان برداشتنVac فوم كهVac  ه استچسبيدآن به سطح زخم :  

  :يده بودند از تكنيك زير مي توانيد استفاده كنيدچسبقبلي به سطح زخم  Vac  اگر پانسمان هاي 

 .و لوله ها را ببنديد خاموش كردهرا   Vac Simplex IIIدستگاه   - 1



١۴ 

 

به سطح ) سرم شستشو( نرمال سالينميلي ليتر  10- 30متصل مي باشد ميزان  SPP از طريق لوله اي كه به  - 2

 .زخم تزريق كنيد

 .را برداريدVac پانسمان دقيقه با احتياط  15-30بعد از  - 3

پزشك مسئول بيمار، مي توان به جاي  يبراي بيمار دردناك است با هماهنگVac پانسمان اگر برداشتن  - 4

 15-30استفاده نمود و بعد از درصد ميلي ليتر از محلول ليدوكائين يك  10-30ميزان  )سرم شستشو( نرمال سالين

 .كنيدVac پانسمان دقيقه مجددا سعي در برداشتن 

  :به سطح زخم بايد به نكات زير توجه نمود Vacفوم دن يچسببراي جلوگيري از 

گازوازلين بايد . نده مثل گازوازلين استفاده نمودچسبو سطح زخم مي توان از يك اليه غير  Vacفوم بين  - 1

 .ترشحات زخم و هوا جلوگيري ننمايد رد شدن داشته باشد و ازمنفذهاي بزرگي 

  .را كوتاهتر كنيدVacپانسمان فاصله زماني بين تعويض  - 2

(m  چسب نكات مهم براي درمان زخم هايي كه كوچكتر ازSPP هستند:  

SPP   هدف از تكنيك ذيل استفاده كنيد نبراي رسيدن به اي. قرار بگيردنبايد روي پوست سالم:  

به طور جداگانه بپوشانيد به طوري كه سطح زخم به عالوه سطح پوشيده  Vacچسب پوست اطراف زخم را با يك  - 1

 .باشد SPPچسب بزرگتر از اندازه Vacچسب شده با

باشد ولي از سطحي كه قبال توسط   SPPچسب را به اندازه اي ببريد كه حداقل به اندازه  Vacفوم يك قطعه از  - 2

 .بگذاريد اولياين فوم را روي فوم . است كوچكتر باشد پوشيده شده Vacچسب 

 .بپوشانيد  Vacچسب را با  Vacفوم  - 3

 .ايجاد كنيد Vacفوم در مركز  Vacچسب سانتي متر با قيچي روي  2يك سوراخ به قطر  - 4

5 - SPP انيدچسبوسط اين سوراخ ب را. 

 .مطابق روش قبل ادامه دهيد - 6

(n ساخت پانسمان پلي:   

د بايد از يند يا بخواببنش ،بايستد SPPچسب اگر زخم در محلي قرار دارد كه اين ريسك وجود دارد كه بيمار روي 

  :تكنيك زير استفاده نمود

قطر . باشد تهيه كنيد SPPرا به طولي كه از موضع زخم تا موضع مورد نظر شما كه براي چسب  Vacفوم يك قطعه  - 1

 .سانتي متر باشد يكترجيحا  Vacفوم اين 

 .تهيه كنيد بزرگتر باشد  SPP چسب كه ازديگري  Vacفوم يك قطعه  - 2

روي پوست سالم    Vacفوم بدين ترتيب ( يد چسبانبروي پوست را در محلي كه پل زده مي شود  Vac  چسب يك  - 3

 ).به طور مستقيم قرار نمي گيرد

 .متصل كنيد SPP مورد نظر براي اتصالدارد به محل كه يك سانتي متر قطر  Vacفوم را توسط  زخم - 4

 .را بپوشاند Vacفوم اين روي Vac چسب با - 5

  .مطابق روش قبل ادامه دهيد - 6
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NPWT .D ريسك خونريزي با در بيماران:  

براي بيماراني كه ريسك خونريزي  NPWTاگر سيستم .بيماران بيشتر از بقيه مي باشد ريسك خونريزي در بعضي

زيرا  ،بيشتري دارد تجويز شود ، اين بيماران بايد تحت مراقبت دقيقي در بيمارستان و يا مراكز درماني قرار بگيرند

  .خونريزي كنترل نشده مي تواند كشنده باشد

  :انواع زخم هاي زير با خطر خونريزي ارتباط دارد

 .روهاي ضد انعقاد استفاده مي كنندكه از دا بيماراني كهزخم هايي در  .1

 .زخم هايي كه در نتيجه اشعه درماني ايجاد شده اند .2

 .زخم هايي كه نتيجه تروما هستند .3

 .زخم هايي كه همراه عفونت هستند .4

 .آزادي دارندشده  ضعيف عروق زخم هايي در بيماراني كه يك .5

 .دارندعروق زخم هايي در بيماراني كه عفونت در نزديكي  .6

 .و يا هموستاز انجام نشده باشدوجود دارد پوشيده نشده  عروقكه  هاييزخم  .7

 .ولي بدون محافظ هستندبخيه شده  ،عروقزخم هايي كه  .8

 .در آن ها وجود دارد هايي كه قطعات استخواني تيز زخم  .9

  

  :راهنمايي ها 

 براي بيمار NPWTانعقاد به اين معنا نيست كه درمان با سيستم  داروهاي ضداستفاده از  - 1

نامناسب است، بلكه به دليل افزايش خطر خونريزيشان اين بيماران بايد در مراكز درماني با احتياط تحت درمان 

 .و مراقبت قرار گيرند 

چنين اجزايي . مستقيما بر روي اعصاب ، رگ ها  و احشاء داخلي قرار نگيرند  Vacمطمئن شويد كه پانسمان  - 2

در غير اين صورت پوشش ايمني توسط مواد زيستي يا . هاي طبيعي پوشانده شوندحتي االمكان بايد با بافت 

 .مواد غير چسبنده بايد ايجاد شود 

. استخوان با لبه هاي تيز مي تواند به رگ ها يا احشاء داخلي صدمه بزند،كه منجر به خونريزي مي شود - 3

 .بنابراين براي برداشتن قطعات استخواني تيز اقدام كنيد 

. اين بيماران هموستاز بايد انجام شود  و خونريزي بايد در طول درمان به طور مداوم كنترل شود  در همه - 4

فورا  Vac Simplex IIIرخ دهد بايد دستگاه  Vac Simplex IIIاگر خونريزي دائمي در طول درمان با دستگاه 

 .متوقف شود و به پزشك سريعا اطالع داده شود

 .بايد با احتياط برداشته شود Vacر خونريزي، پانسمان به منظور به حداقل رساندن خط - 5

 در بيماراني كه ريسك بيشتري براي خونريزي دارند استفاده از فشار يكنواخت - 6

 (Continuous pressure mode)  استمناسب تر. 
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  :زخم هاي عفوني با بيماران

مان زخم هاي عفوني عنوان يك روش اساسي به منظور در به  WBP (Wound Bed Preparation)استفاده از 

كنترل بيماران با زخم هاي عفوني در سال درمان و به عنوان يك راهنماي عملي براي  WBP. مي شودتوصيه 

كاربردي است كه بر و  ابزاري عملي  WBP. شد پيشنهاد گروهي از متخصصين مراقبت زخمتوسط  2002

و تسريع بهبود زخم ايجاد  موانع حذف شده ، اينبا استفاده از اين روش. مي باشداساس شناسايي موانع بهبود 

 انجام دفعات بيشتري نسبت به زخم هاي غير عفوني  بهزخم هاي عفوني بايد  در Vacپانسمان  تعويض. مي شود

 پانسمان اگر غلظت اگزوداي زخم زياد باشد تعويض . زير نظر باشند  WBPبا استفاده از سيستم بيماران شود و

Vacموزش داده شودآ تبيماران بايد در مورد عالئم عفون. روزانه ضروري است  به صورت .  

  :عالئم عفونت سيستميك 

ورات ث، بخون ، شوك توكسيك، كاهش فشارقانقارياتهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، سر گيجه، ضعف، تب باال، 

  .از عاليم عفونت سيستميك است  جلدي، شوك سپتيسمي

NPWT .E بازخم هاي عفوني بيماران در:  

 NPWT سيستم اگر به عفونت سيستميك مشكوك شديد فورا با پزشك تماس بگيريد تا در مورد قطع - 1

 .تصميم بگيرد

محلول ضدعفوني  دستگاه تزريق(   Vac Grandis Sigmaدستگاه  استفاده از مكان، ازخم هاي عفونيدر  - 2

 .را بررسي نمائيد) كننده

 .در درمان عفونت ابتدا بايد بر مقاومت بدن بيمار، بهبود تغذيه و تشويق به ترك سيگار تمركز كرد - 3

 .هاي زمينه اي مانند ديابت توجه كنيد به بيماري - 4

 از  ،ابد وجود داشتبهبود نمي يهاي موضعي  عفونت عميق و يا عفونتي كه با درمان اگر عالئم - 5

 .آنتي بيوتيك هاي سيستميك استفاده كنيد

 .يا مرده از دبريدمان استفاده كنيد تيكبراي از بين بردن بافت هاي نكرو - 6

 .وجود دارد  Acetic acid, Prolavacidاحتمال استفاده از محلول هاي ضد ميكروبي موضعي مانند - 7

 .آنتي بيوتيك درمان كنيدت را با عالئم عفونت سيستميك مانند تب و سلولي - 8

.F ها احتياط:  

a( هاي مربوط به نصب پانسمان احتياط Vac: 

بايد با ها  اين بافت. به طور مستقيم با عروق و اعصاب تماس نداشته باشد Vacفوم  اطمينان حاصل كنيد كه - 1

 .ده محافظت شوندچسبناستفاده از بافت طبيعي يا پانسمان هاي غير

در نزديكي سيستم عصبي سمپاتيك به منظور جلوگيري از نامنظمي ضربان Vac پانسمان اطمينان حاصل كنيد كه  - 2

 .قلب قرار داده نشود 

بر روي پوست حساس   Proskinsafeو ) Exucare( از مواد محافظت كننده پوست مانند ورقه هيدروكولوئيد - 3

 .دارند استفاده كنيد  Vacچسب اطراف زخم ها،  كه حساسيت  به 

 .ديگري استفاده نكنيد دستگاه به همراه هيچ نوع  Vacپانسمان از  - 4
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 . آسيب به پوست مي شود  باعث Vacفوم  نامناسبجايگذاري  - 5

 Vacفوم را بدون هيچ گونه كششي روي  Vacچسب  ،براي جلوگيري از صدمه زدن  به پوست سالم اطراف زخم - 6

 .قرار بدهيد

جريان خون آن عضو در  رتببايد به طور م ،روي تمام محيط يك عضو را مي پوشاند Vac پانسمانكه  هنگامي - 7

 .برداشته شود Vac پانسمان اي كاهش پيدا كند بايد  چك شود و اگر جريان خون به گونهVac پانسمان پايين 

 مانع كاهش تبخير ترشحات زخم مي شود و در نتيجه باعث Vacچسب  متعدداستفاده از اليه هاي  - 8

  .خيس خوردگي پوست مي شود 

 .وجود داشته باشد از آن استفاده نكنيد Vac  پانسمان هاي اگر هر نوع صدمه يا آسيبي در بسته بندي استريل - 9

از روي زخم Vac پانسمان بايد  ،ساعت خاموش باشد 2ار است براي بيش از قر Vac Simplex IIIدستگاه اگر  -10

 .وشانده شودبرداشته شود و زخم با پانسمان معمولي پ

 

b( احتياط هاي عمومي:  

تياط هاي الزم را هايي كه از طريق خون منتقل مي شوند اح پرسنل پزشكي بايد به منظور جلوگيري از انتقال بيماري - 1

 .به عمل آورند

بيماران مبتال به ترشح شديد مخصوصا نوزادان، كودكان، كهنساالن، بايد تحت مراقبت ويژه جهت جلوگيري از  - 2

 .قرار بگيرند  (dehydration) بدنكاهش آب 

 .را متوقف كنيدآن  ،شد NPWTدرمان با به   اگر بيماري دچار التهاب يا حساسيت - 3

استفاده  Wound Bed Preparationاز سيستم تشخيصي درماني  NPWTبه منظور افزايش اثر بهبود درمان با  - 4

 .كنيد

هستند كه به معناي پيش  Autonomic dysreflexia، دچار  T6مخصوصا باالي  T10بيماران با ضايعات نخاعي باالي  - 5

فعالي خودكار سيستم عصبي مي باشد، اين رفلكس زماني اتفاق مي افتد كه يك محرك آزار دهنده به بدن وارد 

شود كه پايين تر از سطح ضايعات نخاعي باشد مانند پر شدن مثانه، اين باعث اسپاسم و انقباض رگها شده كه باعث 

 Autonomicيش فشار خون يا ضربان قلب مي شود، هر چقدر آسيب كهنه تر باشد احتمال تجربه افزا

dysreflexia به منظور به حداقل رساندن محرك آزار دهنده درمان با . كمتر خواهد بودNPWT  بهتر است

 .متوقف شود

 .زخم هاي با فيستول روده اي نياز به توجهات ويژه اي دارند - 6

 .افزايش خطر خونريزي بايد در شرايط مراقبتي مناسب زير نظر پزشك معالج قرار بگيرندبيماران با  - 7

(c دستگاه احتياط هاي مربوط به   Vac Simplex III  :  

I. Continues pressure therapy          ) استفاده گردددر موارد زير ترجيحا ) فشار ممتد: 

  graftsو  flapsزخم هاي تازه  .1

 زخم هاي بستر ناپايدار  .2

 هاي با ترشحات زياد  زخم .3

 هاي روده اي حاد  فيستول .4
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 زخم هايي با افزايش خطر خونريزي .5

II.  پانسمان مراقبت هاي بيشتري بايد در مرحلهVac روپاتي و يا ايسكميك انجام شودودر بيماران مبتال به زخم هاي ن. 

 (d در خانهمربوط به مراقبت احتياط هاي:  

 .براي بيماران در خانه دقت كنيد NPWTبه همه اخطارها و احتياط ها قبل از شروع درمان با 

 .در خانه است بايد در نظر گرفته شود NPWTشخصيت رفتاري و اجتماعي بيماري كه متقاضي درمان با  - 1

خطر خونريزي بيماراني كه افزايش ريسك خونريزي دارند بايد تحت شرايط مراقبتي خاص قرار بگيرند زيرا  - 2

 .را شناسايي كنيد زخم هايي كه  خطر افزايش خونريزي دارند. واند كشنده باشدكنترل نشده مي ت

قادر به خواندن اطالعات بروشور بيمار  يكي از افراد خانوادهپرسنل پزشكي بايد اطمينان حاصل كنند كه بيماران يا  - 3

 .مي باشند

را روشن يا خاموش كند و لوله   Vac Simplex IIIدستگاه بيمار در خانه بايد بتواند به هشدارها پاسخ دهد،  - 4

 .را متصل يا قطع كند  Vac Simplex IIIدستگاه 

  :دفيبالتور

  .نبايد استفاده شود Vacپانسمان ، فاده از دستگاه الكتروشوكدر زمان است

MRI:  

 پانسمان خود برداشتن ولي . ستفاده شودا MRI نبايد در اتاق و گاري نداردساز  MRIبا   Vac Simplex IIIدستگاه 

Vacضروري نيست.  

  :اكسيژن هايپرباريك

يا  Hyperbaric oxygenنبايد در محل انجام  ،نيز هست Vacپانسمان كه شامل   Vac Simplex IIIدستگاه سيستم 

  .مواجه است استفاده شوديا هر محيط كه با خطر انفجار وآتش  هر محل و

  

G.  دستگاهاز  استفادهموارد Vac Simplex III:  

 زخم هاي فشاري •

 خم هاي تروماييز •

 زخم هاي شكمي باز  •

 زخم هاي عفوني •

 پيوند پوست •

 زخم هاي ديابتي •

 زخم هاي جراحي بسته  •

 زخم هاي جراحي باز شده  •

 زخم هاي كرونيك  •

 فاشياتومي  زخم هاي •

 سوختگي هاي عميق زخم هاي  •
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H.  دستگاه از  استفادهموارد منعVac Simplex III:  

هاي اسالفي و  در صورت وجود بافت. وجود ندارد NPWTگزارشات ثبت شده اي در مورد منع استفاده از 

  .دبريدمان ترجيحا الزامي است ،نكروتيك

بر  NPWTولي منع مصرفي جهت استفاده از  مناسب نيستلحاظ تئوري بر روي تومورها  از NPWT استفاده

  .شده استن توصيهاند  روي تومورهايي كه به طور كامل برداشته شده

با افزايش ريسك خونريزي و در بيماران با اختالالت  بيماراندر  NPWTاحتياط بيشتر در زمان استفاده از 

  .توصيه شده است انعقادي

 ،ياستفاده از پانسمان حفاظت ،كاهش خطربراي . باز استفاده شود داخلياحشاء نبايد مستقيما بر روي  Vacفوم  

  .الزامي است

  

I . دستورالعمل بازرسي دوره اي دستگاه:Vac Simplex III  
بنا به كاركرد ) فيلتر و از جمله تعويض قطعاتي مانند باطري( Vac Simplex IIIدستگاه و سرويس  كاليبراسيون

  .تجهيز پايا انجام گردد بايد توسط شركت طب سالي يك بارو يا حداكثر  دستگاه و طبق نظر كارشناسي

موارد بهداشتي به طور كامل بايد رعايت گردد و در صورت لزوم براي تميز كردن و ضدعفوني كردن دستگاه 

Vac Simplex III  استفاده كرد ماده ضدعفوني كننده ماليممي توان از يك.  

  

  

. J هشدارها:  

  دستگاه در صورت هشدار. به سيستم ديداري و شنيداري مجهز شده است  Vac Simplex IIIدستگاه  

 Vac Simplex III   رجوع كنيدصفحه بعد به جدول.  

قه يكبار تكرار دقي 30الي  25هر  (Leakage)و نشتي  (Block)انسداد  حال بيماران هشدار شنيداري جهت رفاه

  .فوق را غير فعال نمود موزيكالآالرم  Muteدكمه شد كه مي توان با فشردن  خواهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  رفع اشكال  نقص احتمالي

Vac نشتي دارد.  

  

  

  

  

  

  

  

 --------------------  

اتصال دهنده به خوبي متصل 

  نشده است

به منظور جلوگيري و حذف هر نوع 

را صاف كنيد و فشار   Vacچروكي، چسب 

اگر اين كار براي رفع نشتي كمك . دهيد

اضافي  Vacنكرد با استفاده از چسب 

  .نشتي را برطرف كنيد

  

  

  

 ---------------------  

 Vacاتصاالت ميان لوله ها و دستگاه

Simplex III   و محفظه جمع آوري

  .را چك كنيد به پانسمان ترشحات

محفظه ي جمع آوري 

  .ترشحات پر شده است

خاموش شود و  Vac Simplex IIIدستگاه 

سپس محفظه ي جمع آوري ترشحات 

  .تعويض گردد Vac Simplex IIIدستگاه 

لوله تا خورده يا مسير 

پانسمان به محفظه جمع 

آوري ترشحات مسدود شده  

  .است

اطمينان حاصل نماييد كه لوله ها تاخورده 

  .يا مسدود نباشد

  .باطري كامال خالي است
را  vac simplexIIIدستگاه  Powerكابل 

  .به برق متصل كنيد

vac simplex 

به علت نرسيدن به فشار 

دقيقه بعد  5الي 

Leakage  مكش

  .دستگاه قطع خواهد شد

 vacنشتي قابل مالحظه در پانسمان 

و اتصال دهنده  vacپانسمان . وجود دارد

  .هاي لوله ها را چك كنيد

  

  

محفظه جمع آوري ترشحات 

متصل نشده يا به درستي سر 

  .جاي خود قرار نگرفته است

  

  

محفظه جمع آوري ترشحات به درستي 

  متصل شود

ي سكوت به طور موقت صداي آالرم نشتي  دكمه. 

هايي كه بعد از فشردن دكمه سكوت امكان به صدا در آمدن دارند غير فعال خواهند شد ولي 

  .)شود و بعد از آن اين دكمه غيرفعال مي

٢٠ 

نقص احتمالي  مشاهدات ديداري

  

  

 Vac Simplexقرمز رنگ روي بدنه دستگاه  چراغ نشانگر

III چشمك مي زند)   ( هشدار  ي به نشانه.  

نوشته  !Leakage Errorآالرم  صفحه ي تنظيم فشارروي 

 Vac Simplexصفحه تنظيم فشار دستگاه و رنگ  .مي شود

III  از رنگ آبي به رنگ قرمز تغيير رنگ خواهد داد.  

Vacپانسمان 

  

  

  

  

  

  

  

 --------------------

اتصال دهنده به خوبي متصل 

نشده است

 Vac Simplexروي بدنه دستگاه  قرمز رنگ چراغ نشانگر

III چشمك مي زند و مكش  )( هشدار به نشانه ي

  قطع Vac Simplex IIIدستگاه 

  ..مي شود

  آالرم صفحه ي تنظيم فشارروي 

! Full Canister صفحه تنظيم فشاررنگ  .نوشته مي شود 

  .از رنگ آبي به رنگ قرمز  تغيير رنگ خواهد داد

محفظه ي جمع آوري 

ترشحات پر شده است

 Vac Simplexقرمز رنگ روي بدنه دستگاه چراغ نشانگر 

III و روي چشمك مي زند ) ( هشدار  به نشانه ي

  آالرم صفحه ي تنظيم فشار

Block Error! صفحه تنظيم فشاررنگ  .نوشته مي شود 

  .دستگاه از رنگ آبي به رنگ قرمز  تغيير رنگ خواهد داد

لوله تا خورده يا مسير 

پانسمان به محفظه جمع 

آوري ترشحات مسدود شده  

است

 Vac Simplexقرمز رنگ روي بدنه دستگاه  چراغ نشانگر

III روي چشمك مي زند و  )( هشدار به نشانه ي

  آالرم صفحه ي تنظيم فشار

Low battery! صقحه تنظيم فشاررنگ  .نوشته مي شود 

جلوي دستگاه از رنگ آبي به رنگ قرمز  تغيير رنگ 

  .خواهد داد

باطري كامال خالي است

 Vac Simplexقرمز رنگ روي بدنه دستگاه  چراغ نشانگر

III چشمك مي زند )( هشدار به نشانه ي  

نوشته  !Leakage Errorآالرم  صفحه ي تنظيم فشارروي 

  .مي شود

از رنگ آبي به رنگ قرمز  تغيير  صفحه تنظيم فشاررنگ 

  رنگ خواهد داد

 vac simplexمكش دستگاه 

III  به علت نرسيدن به فشار

الي  3مورد نظر 

Leakageاز شروع 

دستگاه قطع خواهد شد

 Vac Simplexقرمز رنگ روي بدنه دستگاه چراغ نشانگر 

III و چشمك مي زند) ( هشدار به نشانه ي  

 روي صفحه ي تنظيم فشار آالرم

NO Canister!  نوشته مي شود. 

دستگاه از رنگ آبي به رنگ قرمز  صفحه تنظيم فشاررنگ 

  .تغيير رنگ خواهد داد

  

  

محفظه جمع آوري ترشحات 

متصل نشده يا به درستي سر 

جاي خود قرار نگرفته است

. فقط براي نشتي موقت و انسداد غيرفعال نمود  صداي آالرم را ،ي سكوت

هايي كه بعد از فشردن دكمه سكوت امكان به صدا در آمدن دارند غير فعال خواهند شد ولي  با فشرن دكمه سكوت آالرم

و بعد از آن اين دكمه غيرفعال مي  بار مي توان از اين دكمه استفاده كرد، 3حداكثر . شود اگر آالرم در حال پخش شدن باشد قطع نمي

 

  هشدار شنيداري

  

  

  

  

 30الي  25موزيكال هر آالرم پخش 

 4الي  2به مدت تقريبي (دقيقه يكبار 

  )ثانيه

  

 30الي  25پخش آالرم موزيكال هر 

 4الي  2به مدت تقريبي (دقيقه يكبار

  )ثانيه

 30الي  25پخش آالرم موزيكال هر 

 4الي  2به مدت تقريبي (دقيقه يكبار 

  )ثانيه

  

  

  

 30الي  25پخش آالرم موزيكال هر 

 4الي  2به مدت تقريبي (دقيقه يكبار 

  )ثانيه

  

  

  

  

  

 30الي  25پخش آالرم موزيكال هر 

 4الي  2به مدت تقريبي (قيقه يكبار د

  )ثانيه

  

  

  

  

  

  

 30الي 25هر  پخش آالرم موزيكال

  دقيقه

  )ثانيه 4الي  2به مدت تقريبي (

  

ي سكوت مي توان با فشردن دكمه(

با فشرن دكمه سكوت آالرم  كند، موقت و انسداد را قطع مي

اگر آالرم در حال پخش شدن باشد قطع نمي



Description 

 

ON 

The device is 

functioning 

 

Caution, consult 

accompanying 

documents
 

 

 

Serial Number

 

Not for general 

  

Do not drop

 The law restrict this 

device to sale by or 

on order of a 

Temperature Limitation / Temperature Range
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Symbols Description 

The device is 

functioning 

properly 

 

220 V 

Caution, consult 

accompanying 

documents 

 

 

Silence 
 

Battery charge 

 

Serial Number 

 

 

Type BF applied 

 

Not for general 

waste 

 

 

Do not drop 

 Consult instructions 

The law restrict this 

device to sale by or 

on order of a 

physician 

 

Manufacturer

 

Temperature Limitation / Temperature Range 

 

 

  

 

K .م دستگاهئفهرست عال

  

  

  

  

  

  

Symbols 

 

AC 

 

ON/OFF 

 

Battery charge 

indicator 

 

Type BF applied 

part 

 

Keep dry 

Consult instructions 

for use 

 

Manufacturer 



   

Description 

 

Do not reuse

 

Not for general 

 

Keep away from 

Description 

 

Do not reuse

 

Not for general 

 

Keep away from 

 
Use by (+ date)

 
Batch code
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  :آوري ترشحات ي جمع محفظهم 

  :م پانسمان

Symbols Description 

 

Do not reuse 

 

Non sterile

 

Not for general 

waste 

 

 

Keep away from 

sunlight 

  

Do not drop

Symbols Description 

 

Do not reuse 

 

Method of 

sterilization using 

ethylene oxide

 

Not for general 

waste 

 

 

Keep away from 

sunlight  

Do not use if 

package damaged

 

Use by (+ date) 

 

Serial Number

 

Batch code 

 

manufacture

 

  

  

L .م ئفهرست عال

  

  

  

  

  

M .م پانسمانئفهرست عال

  

Symbols 

 

Non sterile 

 

Keep dry 

 

Do not drop 

Symbols 

Method of 

sterilization using 

ethylene oxide 

 

Keep dry 

Do not use if 

package damaged 

 

Serial Number 

Date of 

manufacture 
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N .دستگاه  فهرست قطعات استفاده شده در:Vac Simplex III  

  اصليبرد  •

  برد تغذيه •

  برد تشخيص عملكرد محفظه •

  شير برقي •

  پمپ •

  باطري •

  آداپتور •

  بوبين •

  فيلتر •

  شلنگ •

  صفحه ي تنظيم فشار •
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O . مشخصات فني دستگاه:Vac Simplex III  

Antibacterial filter:  

MCE membrane, Pore size 0.45 µm, Max.Pressure: 4.5 bars            

    Unit weight:  

3kg (6.6 lb with an empty canister and no solu@on bag)    
Dimensions: 

27cm (10.6") H x 24cm (9.5") W x 24cm (9.5") D     

 )       Electrical Data (Power Supply    

Voltage: 100 - 240 VAc, 0.3A    Frequency: 50Hz - 60Hz    Max Power: 100W 

Vacuum Mode: 

  Continuous          Variable 

Vacuum Option: 

 (0 mmHg – 200 mmHg) ±15 mmHg  

IEC Classification:  

Continuous Operation  Type BF Applied Part 

Class II or internally powered equipment 

IP50 

Power Supply:  

Class I Equipment                        Ordinary Equipment  

Pump:  

Vacuum pump RPV30A 

(KPV30A -6A) 

DC 6V 

Battery specification:  

P 34 – PG 11269 Li@um – polymer battery pack      

Rating: 

   +11.1 V DC, 6900 mAh, 77  wh       

Battery Life: 

   Approximately 6 - 12 hours          

Battery Recharge:  

Approximately 3-6 hours          

Environmental Conditions  

Transport and storage temperature range:               -20°C to +70°C (-4°F to 158°F)    

Opera@onal temperature range:                              +7°C to +40°C (44.6 °F to 104°F)    

Rela@ve humidity range:                                                10% to 85% non-condensing 
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P .آدرس پستي :  

  

  :آدرس پستي

  28اطلسي، پالك  Iاصفهان، ارغوانيه، سه راه پينارت، شهرك نيك انديش، بلوك 

  031-35313937- 8: تلفن

  031-35313937: فكس

  

  

  : آدرس ايميل

p.com-info@vac  

  

  

  : آدرس سايت

p.com-www.vac 

 

  


