
Monitoruje komplianci, zaznamenává a zobrazuje 
probíhající terapii i dobu nekompliance. Upozorní 
na odstranění návleku pro snazší sledování a 
dokumentaci terapie PPK.

Povolení/zakázání monitorování 
kompliance
1. Konfi gurace monitorování kompliance: 

• Ujistěte se, že k čerpadlu nejsou připojeny 
žádné návleky.

• Stiskněte a přidržte prostřední ovládací 
tlačítko pro přístup na obrazovku nastavení.

2. Stiskněte levé tlačítko pro procházení dostupnými 
možnostmi: 
• ON (ZAP.) s povoleným zvukovým 

upozorněním
• ON (ZAP.) se zakázaným zvukovým 

upozorněním
• OFF (VYP.) (zobrazí se provozní hodiny 

čerpadla namísto celkové doby terapie)

ON/OFF

3. Stisknutím prostředního ovládacího tlačítka 
vyberte zobrazenou možnost.

Resetování monitorování kompliance 
(celkové doby terapie) 
1. Když je čerpadlo v pohotovostním režimu, 

stiskněte pravé ovládací tlačítko a přidržte 
2 sekundy. Čas bliká po dobu 2 minut. Stiskněte 
prostřední ovládací tlačítko a přidržte 3 sekundy, 
aby se doba terapie vynulovala.

2. Pro potvrzení znovu stiskněte pravé ovládací 
tlačítko. Pokud nedojde ke stisknutí tlačítka do 
dvou minut, časovač NEBUDE resetován a znovu 
zobrazí původní data.

Zahájení terapie
1. Nasaďte pacientovi návlek.

2. Připojte návlek k čerpadlu.

3. Pro zahájení terapie stiskněte prostřední ovládací 
tlačítko.

„Cvak“
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STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA – POUŽITÍ

Flowtron ACS900 
Monitorování kompliance



Informace a upozornění na obrazovce
1. Během použití systém ACS900 monitoruje 

každou infl aci, aby byla zajištěna řádná profylaxe 
pacienta. V pravém dolním rohu se zobrazuje 
celková doba terapie.

2. Pokud čerpadlo detekuje, že byl za jeho provozu 
z končetiny odstraněn návlek, na obrazovce 
začne blikat obrázek příslušné končetiny.

-XX

Pečující osoba je upozorněna, že neprobíhá 
žádná profylaxe.
Pořadí upozornění:
• Ikona nohy začne blikat a na obrazovce se 

objeví doba nekompliance.
• Po 3 cyklech se zobrazí výstražný trojúhelník 

a začne blikat zelená LED kontrolka.
• Po 10 minutách zelená blikající LED kontrolka 

změní barvu na žlutou, svítí nepřerušovaně 
žlutě a může se spustit volitelný zvukový alarm.

Kromě toho čerpadlo počítá a zobrazuje, 
jak dlouho terapie neprobíhala (doba 
nekompliance). Doba se nejprve zobrazí 
v podobě blikajících minut.

-XX

3. Po 1 hodině monitorované nekompliance se 
obrazovka přepne a zobrazí se blikající čas 
v hodinách.

1

4. Stisknutím pravého ovládacího tlačítka zobrazíte 
kromě hodin i minuty, před nimiž se na obrazovce 
zobrazí „-“.

-45

Odstranění varování/upozornění
1. Chcete-li odstranit varování/upozornění 

monitorování kompliance, znovu na končetinu 
nasaďte odstraněný návlek.

2. Doba nekompliance bude automaticky vymazána, 
jakmile čerpadlo detekuje, že byl návlek znovu 
nasazen na končetinu. Čerpadlo znovu zobrazí 
celkovou dobu terapie a pokračuje v odpočítávání 
od okamžiku, kdy bylo přerušeno.

3. Případně přerušte provoz a čerpadlo restartujte.
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