
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM ALARMES*

Tipo Condição Solução/Dicas para o usuário
RESERVATÓRIO
CHEIO, ALARME
DE TERAPIA
INTERROMPIDA 

A unidade detecta que
o reservatório está
cheio e deve ser
substituído.

1. Verifique o nível de fluido no reservatório.
2. Se o reservatório não estiver cheio, pressione

Cancelar.
3. Se o reservatório estiver cheio, troque-o e

pressione Reiniciar.
4. Reinicie a terapia, pressionando o botão

Ligar/Desligar.
Dica: Mantenha a unidade na posição vertical

com o reservatório apontando para baixo.
Consulte a seção Posições/orientação.

ALARME DE
VAZAMENTO

A unidade detecta um
vazamento com pressão
negativa significativa.

1. Certifique-se de que o conector entre o
curativo e a tubulação do reservatório esteja
corretamente travado.

2. Verifique se o reservatório está totalmente
encaixado.

3. Pressione o botão Seal Check™ e aplique uma
leve pressão ao redor do curativo para ajudar
na identificação de vazamentos.

4. Use a película adesiva excedente para vedar 
a área do vazamento.

5. Verifique se a Terapia V.A.C.® está ligada,
observando se o curativo retraiu.

Dica: Para lesões maiores, altamente
exsudativas, ajuste o nível de
intensidade para Alta.

ALARME DE
BLOQUEIO,
TERAPIA
INTERROMPIDA

A unidade determinou
que existe um bloqueio.

1. Verifique se as presilhas do curativo e da
tubulação do reservatório estão abertas.

2. Verifique se a tubulação não está dobrada,
comprimida ou bloqueada de alguma forma.

3. Verifique o curativo para certificar que há o
corte de um orifício de 2,5 cm.

4. Se o alarme de bloqueio continuar, o fato de
abaixar a unidade e a tubulação para que
fiquem no mesmo nível ou abaixo do local da
lesão pode solucionar esse alarme.

5. Pressione Reiniciar na tela para retornar à tela
Inicial.

Dica: Verifique se o Coletor SensaT.R.A.C.™ está
posicionado em uma área plana do
corpo a fim de evitar dobras cutâneas.

Dica: Evite o uso de fitas adesivas sobre o
cotovelo do Coletor SensaT.R.A.C.™.

ALARME DE BAIXA
PRESSÃO, TERAPIA
INTERROMPIDA

A unidade não atingiu a
configuração de terapia
selecionada, e a pressão
negativa na lesão está
abaixo do valor
terapêutico.

1. Verifique se as presilhas do curativo e da
tubulação do reservatório estão abertas.

2. Verifique se a tubulação não está dobrada,
comprimida ou bloqueada de alguma forma.

3. Verifique se há o corte de um orifício de 2,5 cm
no curativo.

4. Se o alarme de pressão baixa continuar, o fato
de abaixar a unidade e a tubulação para que
fiquem no mesmo nível ou abaixo do local da
lesão pode solucionar esse alarme.

5. Pressione Reiniciar na tela para retornar à tela
Inicial.

*A tabela não inclui todos os Alertas e Alarmes. Consulte o Manual do Usuário da ActiV.A.C.® para obter mais informações sobre
Alertas ou Alarmes específicos.

Esta referência rápida é fornecida como uma visão geral básica. Consulte o Manual do Usuário da Unidade de Terapia ActiV.A.C.® para obter instruções completas e detalhadas. Em caso de emergências
médicas, consulte o médico responsável ou ligue para o serviço de emergência. Leia e siga cuidadosamente as Diretrizes clínicas da Terapia V.A.C.® da KCI, todo o material impresso que acompanha o produto 
e suas etiquetas. Entre em contato com a KCI caso tenha dúvidas relacionadas ao produto antes de iniciar a terapia.

Aplicação do curativo

1. Corte a esponja V.A.C.® para que se ajuste ao tamanho e ao formato da lesão. Não
coloque a esponja sobre tecido intacto. Não corte a esponja diretamente sobre a lesão.
Faça uma observação no registro do paciente e na película adesiva sobre o número de
esponjas utilizadas na lesão. É possível registrar a hora e a data de troca do curativo,
bem como o número de esponjas, usando a ferramenta Registro de Item, acessível pela
tela Início da terapia.

2. Apare a película adesiva para cobrir a esponja, deixando uma borda de 3 a 5 cm da
pele intacta.

3. Pince a película adesiva e corte um orifício de 2,5 cm. Aplique a abertura do Coletor
SensaT.R.A.C.™ diretamente sobre o orifício na película adesiva. Recorte um orifício, 
e não uma fenda, já que esta pode autovedar-se durante a terapia.

IMPORTANTE: assim como para qualquer dispositivo de prescrição médica, deixar de consultar um médico e de ler e seguir atentamente, antes de cada uso, todas as instruções da unidade de
terapia e dos curativos, bem como as informações de segurança, pode levar a um desempenho inadequado do produto e a riscos de ferimentos graves ou fatais.  Não ajuste as configurações da
unidade de terapia ou execute a aplicação de terapia sem instruções e/ou supervisão de um profissional de saúde.  Instruções detalhadas e informações de segurança são fornecidas com a
unidade de terapia e nas caixas dos curativos. 
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Instalação/remoção do reservatório

1. INSTALE o reservatório, deslizando a abertura do reservatório sobre a coluna do reservatório ou 
a guia de engate do reservatório. O som de um “clique” indicará que o reservatório foi instalado
corretamente. (Fig. 1)

2. Conecte a tubulação do curativo à tubulação do reservatório, pressionando os conectores das
tubulações e girando no sentido horário.

3. Abra as presilhas dos dois lados da tubulação antes de ligar a terapia.

4. Para REMOVER o reservatório, interrompa a unidade de Terapia V.A.C.®, pressionando
na tela sensível ao toque. Não desligue a unidade de Terapia ActiV.A.C.®.

5. Feche as presilhas dos dois lados da tubulação.

6. Desconecte a tubulação do curativo da tubulação do reservatório, girando os conectores das
tubulações em sentido anti-horário.

7. Pressione a liberação do engate do reservatório e remova o engate. (Fig. 2)

Telas dos modos Clínico/Paciente

A Unidade de Terapia ActiV.A.C.® será fornecida ao novo paciente já
configurada para o modo Clínico. No entanto, após 15 minutos de
inatividade, a unidade de terapia passará para o modo Paciente.

Para acessar o modo Paciente:
1. Pressione o ícone         para acessar a tela de ajuda. 
2. Selecione Modo Paciente. 

Para acessar o modo Clínico:
1. Pressione o ícone         para acessar a tela de ajuda.
2. Selecione Modo Clínico.
3. Mantenha OK pressionado por pelo menos 5 segundos para prosseguir

para o Modo Clínico.

Configurações da terapia

1. No modo clínico, pressione Terapia e, depois, Avançar para
acessar a tela Terapia. 

2. Selecione Configurações na tela Terapia para acessar as
configurações de Pressão, Intensidade e Terapia
Contínua/Intermitente.

3. Para ajustar a Pressão, use as teclas de seta para configurar de
25 mmHg a 200 mmHg em incrementos de 25 mmHg. 

4. Para a terapia Intermitente, use as teclas de seta para aumentar
ou diminuir as configurações de ativação e desativação entre 1
e 10 minutos (o padrão é 5 e 2).

5. Pressione OK para confirmar as configurações e iniciar a terapia.

Posições/orientação ideais

Recomenda-se que a unidade de Terapia ActiV.A.C.® seja
mantida na posição vertical. A interface de usuário da tela
sensível ao toque deve estar posicionada de forma que facilite
a leitura, com o lado direito voltado para cima, ou posicionada
com a parte frontal voltada para cima quando a unidade
estiver em uma superfície plana.

Início da terapia

1. Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado       por aproximadamente dois segundos para
ligar a Unidade de Terapia ActiV.A.C.®.

2. Pressione               para iniciar ou interromper a terapia. O padrão de configuração é:
125 mmHg, terapia Contínua e intensidade Baixa.

3. Após o início da terapia, a tela Início da terapia será exibida, permitindo acessar o recurso
Seal Check™ e a ferramenta Registro de Item.
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mm/dd/yy Hora Evento
12/06/08 15:48 Unidade Ativada 
12/06/08 15:48 Terapia Ativada
12/06/08 15:54 Troca de Reservatório
12/06/08 15:55 Troca de Curativo, 4
12/06/08 22:23 Reservatório Cheio
12/06/08 22:23 Terapia Desativada
12/06/08 22:27 Terapia Ativada
12/06/08 22:29 Vazamento de terapia  
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A. Botão Liga/Desliga
B. Interface de usuário da tela

sensível ao toque
C. Conexão do cabo de corrente

elétrica

D. Reservatório ActiV.A.C.®

E. Curativo V.A.C.® WhiteFoam
F. Curativo V.A.C.® GranuFoam™

G. Película adesiva V.A.C.®

H. Coletor SensaT.R.A.C.™

DETECTOR DE VAZAMENTO SEAL CHECK™

Ajuda a localizar e solucionar vazamentos
• Fornece informação instantânea para ajudar a 

identificar vazamentos 
• Economiza tempo tentando localizar e solucionar vazamentos
• Ajuda a garantir vedações precisas

RELATÓRIO DE HISTÓRICO DA TERAPIA
Informações em tempo real
• Permite que usuários monitorem e rastreiem a utilização 

da Terapia V.A.C.®

• Facilita baixar informações a um computador
• Ajuda a documentar o histórico do paciente

TerapiaV.A.C. Sair

Configurações

Seal CheckTM Histórico

Guia de
Configuração
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Guia de uso básico do Sistema de Terapia ActiV.A.C.®

Os alarmes detectam condições que exigem atenção do imediata do usuário. Eles serão
acompanhados de um toque sonoro repetido. 

Pressione         para obter mais informações sobre como solucionar Alarmes.

Pressione                para silenciar o toque por dois minutos.

Se a condição do alarme não for solucionada, entre em contato com seu representante local da
KCI. Consulte o médico responsável sobre o uso de curativos alternativos caso a terapia fique
desligada por 2 horas ou mais.

Pausa do áudio

Ligar/Desligar

Ligar/Desligar

Pressione ‘Modo Paciente’
para prosseguir para esse
modo.

Pressione ‘Modo Clínico’ para
prosseguir para esse modo.

ALARME DE
BATERIA MUITO
FRACA

Alarme indicando que
restam 30 minutos de
energia.

1. Recarregue a bateria imediatamente.
2. Certifique-se de que o cabo de corrente  elétrica

esteja conectado firmemente à unidade de
terapia.

Dica: Carregue a unidade de terapia pelo
menos duas vezes ao dia.

Dica: Solucione os alarmes de vazamentos no
curativo o mais rápido possível a fim de
evitar a exaustão da bateria da unidade.

Pressione o botão do protetor de tela na tela inicial do
ActiV.A.C.® para evitar alterações acidentais nas
configurações prescritas.

Coletor
SensaT.R.A.C.™

Película adesiva

Curativo
V.A.C.®
GranuFoam

Lesão
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