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Voordat u de ACTIV.A.C.™ 
Therapy Unit gaat gebruiken

Neem deze verkorte handleiding 
door. U dient deze handleiding 
in het zijvak van de therapy unit-
draagtas te bewaren. 

Neem de gebruikershandlei-
ding met uw arts of verpleeg-
kundige door.

Neem het veiligheidsin-
formatieblad met uw arts 
of verpleegkundige door. 
Dit blad wordt eveneens 
bewaard in het daarvoor 
bestemde vak in de draag-
tas van de therapy unit. 

Raadpleeg de gebruikershand-
leiding voor veelgestelde 
vragen over de ACTIV.A.C.™ 
Therapy Unit.

In het geval van een 
noodgeval neemt u contact 
op met uw arts of uw 
plaatselijke noodnummer.

V.A.C.® Therapy starten

Houd de aan/uit-knop ongeveer 
twee seconden ingedrukt om 

de therapy unit in of 
uit te schakelen.

Druk op de knop om de therapie 
te starten of te stoppen.

Groen = aan, Grijs = uit

Bevestigingsscherm

Er verschijnt een 
bevestigingsscherm wanneer 
het apparaat detecteert dat de 
aan/uit-knop is ingedrukt om 
het apparaat uit te schakelen. 
Dit alarm gaat gepaard met 
een geluidssignaal.

Druk op Ja om het apparaat 
uit te schakelen. Druk op Nee 
om terug te gaan naar het 
startscherm.

Opvangbeker verwijderen

Druk de ontgrendeling van 
de opvangbeker omlaag.

Trek de opvangbeker direct  
weg van de therapy unit.

Opvangbeker plaatsen

Schuif de opvangbeker over de geleider  
voor de opvangbekervergrendeling.

Draai de opvangbeker niet.

Druk de opvangbeker stevig op de  
therapy unit totdat u een klik hoort.

Waarschuwingen en alarmen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor  
meer informatie.
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