Spincare™
PRZENOŚNY SYSTEM DO OPATRYWANIA RAN

Instrukcja obsługi
Przeczytać uważnie całą instrukcję. Postępowanie niezgodne z instrukcjami,
ostrzeżeniami i środkami ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała pacjenta i/lub
osoby udzielającej mu pomocy.
1. OPIS SYSTEMU
System Spincare do opatrywania ran to przenośne urządzenie do elektroprzędzenia, które wytwarza
indywidualnie dostosowane opatrunki z nanowłókien do opatrywania oparzeń i ran z wykorzystaniem
jednorazowego zestawu Spincare.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA — Spincare™
1 urządzenie Spincare
1 stacja dokująca Spincare
1 ładowarka Spincare
1 instrukcja obsługi

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA — zestaw Spincare™
1 ampułka z roztworem
1 jałowa kaniula
1 przewód pacjenta

2. WSKAZANIA DO STOSOWANIA
System Spincare jest przeznaczony do leczenia przypadków przerwania ciągłości skóry, takich jak rany
powierzchniowe i głębokie, otarcia, oparzenia I i II stopnia, rany w miejscu pobrania przeszczepu, nacięcia
chirurgiczne, rany po usunięciu szwów, miejsca rozerwania skóry, zmiany skórne czy wrzody*.
3. PRZECIWWSKAZANIA
Stwierdzona wrażliwość lub uczulenie na pochodne poliestru.
4. MOŻLIWE POWIKŁANIA
Powikłania, które mogą wystąpić w przypadku każdego opatrunku: krwawienie, zakażenie itp.
(3)
(6)
(4)
(5)

(2)
(1)

Rys. 1
5. INSTRUKCJA OBSŁUGI
5.1.

Ładowanie (zob. rys. 1)

• Do pełnego naładowania urządzenia przed użyciem należy używać wyłącznie ładowarki i stacji
dokującej Spincare. Używanie innych ładowarek może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenia Spincare nie można używać podczas ładowania.
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5.1.1. Umieścić stację dokującą Spincare (6) na płaskiej powierzchni i podłączyć ładowarkę.
5.1.2. Umieścić urządzenie Spincare w stacji dokującej w celu naładowania go przez noc. Upewnić
się, że włącznik ON/OFF (12) znajduje się w pozycji OFF (wyłączony).
5.1.3. W czasie ładowania będzie migać czerwona dioda LED (16), która po całkowitym naładowaniu
urządzenia zmieni kolor na zielony.
5.2. Przygotowywanie urządzenia Spincare (zob. rys. 2)
5.2.1. Wyjąć urządzenie Spincare ze stacji dokującej.
5.2.2. Otworzyć zestaw Spincare. Włożyć przewód pacjenta do gniazda przewodu pacjenta (13).
5.2.3. Przytrzymać ampułkę z roztworem. Zdjąć osłonę luer-lock i podłączyć jałową kaniulę.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

Ustawić włącznik ON/OFF (12) w pozycji ON (włączony). Zapali się zielona dioda LED (16).
Otworzyć pokrywę urządzenia (3) i włożyć ampułkę z roztworem (8) do gniazda ampułki (7).
Za pomocą przycisku DALEJ (10) przesunąć nurnik, aż dotknie on gumowego tłoka.
Zamknąć pokrywę (3).
Urządzenie Spincare jest teraz gotowe do użytku.

(3)

(8)
(7)
(11)
(10)

(15)
(16)

(9)

(14)
(12)
(13)
Rys. 2

5.3. Opatrywanie rany (zob. rys. 1-2)
5.3.1. Oczyścić okolice rany zgodnie z przyjętą w placówce procedurą.
5.3.2. Podłączyć standardową naklejkę elektrody EKG do końcówki przewodu pacjenta.
Przymocować naklejkę EKG do skóry pacjenta w odległości około 50 cm od rany.
5.3.3. Za pomocą przycisku DALEJ (10) przesunąć nurnik dalej, aż na końcu kaniuli pojawi się kropla.
5.3.4. Przetrzeć kaniulę gazikiem.
5.3.5. Nacisnąć drążek ODLEGŁOŚCI (1), aby włączyć wskaźniki laserowe (4). Wyregulować odległość
od pacjenta tak, aby oba punkty na siebie zachodziły. Optymalna odległość robocza wynosi
~20 cm.
5.3.6. Nacisnąć drążek ODLEGŁOŚCI i drążek AKTYWACJI (2), kierując urządzenie w stronę obszaru,
który ma zostać opatrzony. Włączy się NIEBIESKA dioda (15) i rozpocznie się tworzenie
warstwy opatrunku.
W TRAKCIE PROCESU PRZYTRZYMYWAĆ OBA DRĄŻKI NACIŚNIĘTE.
5.3.7. Po utworzeniu opatrunku usunąć ampułkę zgodnie ze wskazówkami podanymi w części 5.4.
5.3.8. Ustawić włącznik ON/OFF (12) w pozycji OFF (wyłączony).
5.3.9. Odłączyć przewód pacjenta i wyrzucić go.
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Uwaga!
 Grubość opatrunku zależy od długości czasu używania urządzenia.
 Opatrunek Spincare nie zawiera lateksu.
 Jeśli podczas pracy migać będzie CZERWONA dioda LED (16), wskazująca na niski poziom
naładowania urządzenia, nie przerywać pracy. Urządzenie naładować po zakończeniu
bieżącej procedury.
WYSOKIE NAPIĘCIE! Unikać kontaktu między dystalną końcówką urządzenia a ciałem pacjenta,
jego otoczeniem i/lub osobą udzielającą pomocy i/lub osobą trzecią. Urządzenie wyposażone
jest w wyłącznik bezpieczeństwa, który zatrzymuje pracę urządzenia, jeśli odległość od pacjenta
będzie zbyt mała. Działanie zostanie wznowione, gdy system znajdzie się normalnej odległości
roboczej.

5.4. Usuwanie ampułki
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.

Umieścić urządzenie Spincare na płaskiej powierzchni.
Otworzyć górną pokrywę (3).
Nacisnąć przycisk WSTECZ (9), aby przesunąć nurnik do tyłu.
Wytrzeć krople roztworu i wyjąć zużytą ampułkę. Wyrzucić zgodnie z procedurą stosowaną
w szpitalu.
5.4.5. Wyczyścić dystalną część urządzenia zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
5.5. Opatrunek wtórny
Niektóre rany mogą wymagać dodatkowego opatrunku, w zależności od decyzji lekarza i stosowanych
procedur.
6. CZAS NOSZENIA OPATRUNKU
Opatrunek może pozostać na swoim miejscu do czasu pełnego zagojenia się rany i spontanicznego zerwania się
opatrunku lub zgodnie z decyzją lekarza.
7. PRZECHOWYWANIE
7.1.
Urządzenie Spincare należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
7.2.
Zestaw Spincare należy przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C, przy wilgotności względnej
wynoszącej 20–70% i ciśnieniu atmosferycznym 88–103 kPa. Unikać nadmiernie wysokich i nadmiernie
niskich temperatur.
Zestaw Spincare należy zużyć przed upływem daty ważności wydrukowanej na opakowaniu.

8. KONSERWACJA URZĄDZENIA SPINCARE
Urządzenie Spincare należy czyścić po każdym użyciu. Za pomocą suchej, czystej ściereczki i 70% alkoholu
delikatnie wytrzeć powierzchnię.
• Przed czyszczeniem należy upewnić się, że włącznik ON/OFF znajduje się w pozycji OFF
(wyłączony).
• Do czyszczenia nie należy używać detergentów, rozpuszczalników organicznych ani środków
chemicznych.
• Nigdy nie umieszczać urządzenia Spincare pod bieżącą wodą ani nie zanurzać go do
czyszczenia w wodzie.

9.

OSTRZEŻENIA
 Urządzenia Spincare można używać wyłącznie z zestawem Spincare.
 Podczas pracy należy unikać kontaktu końcówki urządzenia Spincare z ciałem pacjenta lub innych
osób.
 Wyłącznie do użytku zewnętrznego! Nie wstrzykiwać!
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Nie celować laserowymi wskaźnikami odległości w stronę oczu.
Nie otwierać ani nie demontować urządzenia Spincare. Wszelkie modyfikacje urządzenia są
zabronione.
Nie używać ładowarki Spincare, jeżeli przewód ładowarki jest uszkodzony.
Nie używać urządzenia Spincare, jeżeli dojdzie do jego awarii, upuszczenia lub uszkodzenia.

10.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 Nie używać zestawu Spincare po upływie daty ważności.
 Nie używać zestawu Spincare, jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
 Nie sterylizować zestawu Spincare.

11.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
 Przenośny sprzęt do łączności radiowej (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe
i anteny zewnętrzne) powinien być używany w odległości nie mniejszej niż 30 cm (12 cali) od
dowolnej części urządzenia Spincare, w tym od kabli wymienionych przez producenta.
W przeciwnym wypadku może dojść do pogorszenia wydajności systemu.
 Używanie innego sprzętu elektrycznego w pobliżu systemu lub na nim może powodować
zakłócenia. Przed zastosowaniem systemu na pacjencie należy sprawdzić, czy wchodzący w skład
systemu sprzęt działa prawidłowo.
 System nie jest kompatybilny z aparaturą do badań metodą rezonansu magnetycznego.
 Należy unikać używania urządzenia w pobliżu innego sprzętu lub też na innym sprzęcie albo pod
nim, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne,
należy obserwować urządzenie i pozostały sprzęt w celu zweryfikowania ich prawidłowego
działania.
 Używanie akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż określone lub dostarczone przez
producenta urządzenia jest zabronione.

12.

INFORMACJE I OŚWIADCZENIE PRODUCENTA — EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA
 System nadaje się do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym. Klient i/lub
użytkownik systemu powinien upewnić się, że jest on używany w środowisku
elektromagnetycznym, jak opisano poniżej:

Emisja elektromagnetyczna
Urządzenie Spincare przeznaczone jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.
Klient lub użytkownik urządzenia musi upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.

Badanie emisji

13.

Emisja fal o częstotliwości
radiowej wg normy CISPR 11

Grupa 1

Emisja fal o częstotliwości
radiowej wg normy CISPR 11

Klasa B

Zalecane środowisko elektromagnetyczne
Urządzenie Spincare ClevAir wykorzystuje energię fal
radiowych wyłącznie na potrzeby działania własnych funkcji
wewnętrznych. Emisja fal radiowych jest w związku z tym
bardzo niska, a prawdopodobieństwo zakłócania pracy
znajdującego się w pobliżu sprzętu elektronicznego jest
niewielkie.
System Spincare nadaje się do użytkowania we wszelkiego
rodzaju zakładach i placówkach, także w budynkach
i pomieszczeniach mieszkalnych oraz pomieszczeniach
bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci niskiego
napięcia zasilającej budynki mieszkalne.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie wejściowe ładowarki:
Napięcie wyjściowe ładowarki:
Bateria:
Praca urządzenia:

14.

Zgodność
z przepisami

100–240 V AC; 50/60 Hz; 150–300 mA
10 V DC; 1,2 A
bateria litowo-jonowa 7,4 V / 2,6 Ah do ponownego ładowania
25±2 KV / 80 µA (maksymalnie)

PARAMETRY LASEROWE
Klasa I
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Maksymalna moc wyjściowa promieniowania laserowego:
Czas trwania impulsu:
Emitowana długość fali:
Nazwa i data publikacji normy

0,35 mW
ciągły
650 nm
IEC 60825-1:2014

15. OZNACZENIA
Zużyć do
Numer seryjny / numer partii
Wyłącznie do użytku jednorazowego
Nie sterylizować ponownie
Numer katalogowy
Zapoznać się z instrukcją obsługi
Laser klasy I
Ostrzeżenie!
Wysokie napięcie
Uwaga! Ekspozycja na energię o niskiej wartości przy bardzo małym
natężeniu prądu

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
Metoda sterylizacji: napełnienie aseptyczne
Przechowywać w suchym miejscu
o

C

Przechowywać z dala od miejsc nasłonecznionych

o

C

Wartość graniczna temperatury
Upoważniony przedstawiciel na terenie UE
Producent
Część stosowana typu BF
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16. OGRANICZONA GWARANCJA
Nanomedic Technologies Ltd. gwarantuje, że produkowane przez nią urządzenie Spincare („urządzenie”) będzie wolne od wad
produkcyjnych i materiałowych przez okres jednego (1) roku od daty dostarczenia Urządzenia pierwotnemu nabywcy („okres gwarancji”).
Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę i jest nieprzenoszalna. W ramach ograniczonej gwarancji jedynym
zobowiązaniem Nanomedic Technologies jest naprawa lub wymiana, wedle własnego i wyłącznego uznania, urządzenia wadliwego pod
względem wykonania lub materiału. Jest to jedyny środek zaradczy przysługujący kupującemu. Ograniczona gwarancja nie obejmuje
baterii ani zestawu Spincare. Ponadto ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnego urządzenia, które mogło zostać uszkodzone podczas
transportu lub było przedmiotem niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub wypadku albo zostało użyte w sposób naruszający
instrukcje Nanomedic Technologies, w tym między innymi instrukcje zawarte w instrukcji obsługi. Nie udziela się żadnych innych gwarancji
poza gwarancjami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Nanomedic Technologies
Ltd. nie udziela żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu w odniesieniu do
jakiegokolwiek produktu lub urządzenia, niezależnie od tego, czy dany produkt lub urządzenie jest objęte jakąkolwiek wyraźną gwarancją
zawartą w niniejszym dokumencie. Nanomedic Technologies nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za żadne szkody
pośrednie, szczególne, przypadkowe bądź wtórne (w tym między innymi szkody związane z utratą zysków, możliwości użytkowania lub
czasu, poniesione przez nabywcę lub użytkownika końcowego). Ponadto Nanomedic Technologies ltd. nie ponosi odpowiedzialności za
odszkodowania retorsyjne ani odszkodowania represyjne.
* Urządzenie zostało przetestowane klinicznie na ranach w miejscach pobrania przeszczepu, które reprezentują szeroki zakres rodzajów
naruszenia ciągłości skóry.

Nanomedic Technologies Ltd.
Global Park, 2 Yodfat St.
Northern Ind. Zone, Lod
Izrael 7129104

MedNet EC-REP
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Borkstraße 10
48163 Münster
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