*smith&nephew
RENASYS™ TOUCH

Beknopte gebruikershandleiding

Negatieve druktherapie

(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde
informatie over RENASYS TOUCH)

1. Schakelen tussen continue en intermitterende therapie
- Pauzeer de therapie en druk in het startscherm op de wisselknop voor therapiemodus om te
schakelen tussen continue en intermitterende therapie

Wisselknop
therapiemodus

Startscherm continue therapie

Startscherm intermitterende therapie

2. Therapie starten (continu)
Stap 1: zorg ervoor dat de unit is
ingeschakeld en dat het startscherm voor
continue therapie wordt weergegeven

Waarde verlagen

Therapie-instelpunt

Waarde verhogen

Statusindicator

Stap 2: gebruik de knop + of – om de
voorgeschreven druk in te stellen
Stap 3: druk op de startknop om therapie
toe te dienen
Wanneer therapie actief is, brandt de
statusindicator boven op de unit groen en
draait de oranje therapie-indicator boven in
het scherm

Wisselknop therapiemodus

Therapie starten/pauzeren

3. Intermitterende therapie starten
Stap 1: zorg ervoor dat de unit is
ingeschakeld en dat het startscherm voor
intermitterende therapie wordt weergegeven
Stap 2: wijzig de instellingen voor hoge
en lage druk en de cyclustijden door de
gewenste instelling te selecteren en met de
knop + of – de voorgeschreven druk/tijd in
te stellen
Stap 3: druk op de startknop om therapie
toe te dienen
Wanneer therapie actief is, brandt de
statusindicator boven op de unit groen en
draait de oranje therapie-indicator boven in
het scherm

Alle vier de instellingen kunnen worden aangepast binnen
het volgende drukbereik:
Therapie met hoog niveau
25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mmHg
Cyclustijd voor hoog niveau: 3, 5, 8, 10 minuten
Therapie met laag niveau
0, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 mmHg
Cyclustijd voor laag niveau: 2, 3, 5, 8, 10 minuten

Statusindicator

4. Afdichting controleren
Volg de instructies op het scherm om de afdichting te
controleren. Zodra er sprake is van afdichting, wordt op het
scherm 'Seal achieved' (Afgedicht) weergegeven, gevolgd
door 'Delivering therapy' (Therapie toedienen)
Kijk naar een 'rozijnachtig' uiterlijk
Luister naar een 'sissend' geluid dat een lek aanduidt
Voel aan het wondverband; dit moet hard aanvoelen
Mogelijke locatie van lek
• Rimpel of vouw
• Huidplooi of -groef
• Waar een drain uit de folie komt (indien van toepassing)
Interventie
Dicht rimpels of vouwen af met extra folie. Breng
pasta aan rondom de drain (bij gebruik van een
RENASYS™-drain)

5. Het scherm vergrendelen
Met de vergrendelfunctie worden het aanraakscherm en de start/pauze-knop vergrendeld.
De aan/uit-knop wordt niet vergrendeld. De statusindicator blijft groen branden om aan te geven
dat de unit nog steeds therapie toedient.

Bij het toedienen van therapie wordt het scherm
donker. Druk op de start- of vergrendelknop om
het scherm weer te activeren.
Als er een alarm afgaat, wordt de unit
automatisch ontgrendeld en wordt het
alarmscherm weergegeven.
De unit wordt automatisch vergrendeld en
in de slaapstand gezet na 5 minuten zonder
gebruikersactiviteit.

6. Schakelen tussen patiënt- en zorgverlenermodus
Stap 1: druk op de gele
instellingenknop om het
instellingenscherm te openen

Stap 2: druk in het menu op de
optie (Modus wijzigen)

Stap 4: voer het wachtwoord in

Stap 5: druk twee keer op de gele
knop op het scherm om terug te gaan
naar het startscherm

(3141) en druk op het groene vinkje
om van modus te wisselen
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Stap 3: selecteer de gewenste
modus (Zorgverlener) of (Patiënt)

Al meer dan 150 jaar ondersteunen wij professionals in de zorg

