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Dupa aplicarea pansamentului, inmanati acest ghid pacientului.



PICO 7  este destinat utilizarii de catre sau la 

indicatia unui cadru medical instruit si autorizat, 

in conformitatate cu aceste instructiuni de utilizare. 

1. Descriere

PICO 7, consta intr-o pompa si pansamente sterile. 

Pompa PICO 7 mentine presiunea negativa (NPWT) 

la 80 mmHg (nominal) la suprafata plagii. Exsudatul 

este gestionat de pansament printr-o combinatie 

de absorbtie si evaporarare a umiditatii prin 

intermediul filmului extern.

Kitul de pansament format din 2 pansamente este 

destinat utilizarii de pana la 7 zile pentru plagile cu 

cantitati scazute si moderate de exsudat.

Kitul de pansament format dintr-un singur 

pansament este destinat utilizarii de pana la 7 zile 

pentru plagile cu cantitati scazute de exsudat. 

Pentru plagile cu cantitati moderate de exsudat 

este necesar un pansament suplimentar. 

(disponibil pentru vanzare si separat).

Plagile cu cantitati mici de exsudat sunt 

considerate a fi  cele de pana la 0.6 g de exsudat 

lichid / cm2 din suprafata plagii / 24 ore. Plagile cu 

cantitati moderate de exsudat sunt considerate a fi  

cele de pana la 1.1 g de exsudat lichid / cm2 din 

suprafata plagii / 24 ore. 1 g de exsudat este 

aproximativ egal cu 1 ml de exudat.

Frecventa schimbarii pansamentelor poate fi 

afectata de factori multiplii precum tipul de plaga, 

dimensiunea plagii, rata sau volumul de exsudat, 

orientare sau conditii de mediu. 

2. Indicatii pentru utilizare

PICO este indicat pacientilor care ar beneficia 

in urma utilizarii unui dispozitiv de aspirare 

( terapie prin presiune negativa ) deoarece ar

putea rezulta in vindecarea plagii prin 

indepartarea exsudatului de nivel scazut sau 

moderat si a infectiilor.

Exemplele de tipuri de plagi corespunzatoare 

includ :

•   Cronice

•   Acute

•   Traumatice

•   Subacute si dehiscente

•   Arsuri partiale

•   Ulcere ( cum ar fi cel diabetic sau de decubit )

•   Zone cu transplant de piele

•   Incizii chirurgicale inchise

Sistemele de presiune negativa de unica folosinta 

PICO 7  sunt potrivite atat pentru ingrijirea in 

spital cat si la domiciliu. 

3. Contraindicatii 

Folosirea sistemului PICO este contraindicata 

in cazul : 

•   Pacientilor cu malignitate in plaga sau in 

tegumentul din jurul plagii ( cu exceptia ingrijirii 

paliative pentru a imbunatati calitatea vietii ).

•   Osteomielitei confirmate dar netratate. 

•   Fistulelor neexplorate si non-enterice.

•   Tesutului necrotic cu escara prezenta.

•   Arterelor, venelor, nervilor sau organelor expuse.

•   Zonelor de anastomoza.



5. Avertismente

1.  Pompa PICO 7 contine un magnet. Interactiunea 

dintre dispozitivul dumneavostra si alte dispozitive 

medicale poate duce la defectarea aparatului si la 

vatamari grave, inclusiv la moarte. Din acest motiv, 

dispozitivul trebuie tinut la cel putin 10 cm distanta 

de toate dispozitivele medicale implantabile sau 

de sustinere a vietii. In pachet sunt sunt incluse 

tuburi de extensie pentru a permite pompei sa fie 

pozitionata la mai mult de 10 cm distanta de orice 

dispozitiv care poate fi afectat. Aceste 

avertismente se aplica TUTUROR utilizatorilor 

inclusiv pacienti, ingrijitori la domiciliu, cadre 

medicale si tuturor persoanelor care se afla 

aproape de dispozitiv. 

2.  Unii pacienti prezinta un risc ridicat de 

complicatii hemoragice care necontrolate pot fi 

potential fatale. Pacientii trebuie atent monitorizati 

pentru sangerare. Daca apare o hemoragie brusca 

sau marita, pompa trebuie deconectata imediat, 

lasat pansamentul pe loc, luate masuri de incetare 

a hemoragiei si ceruta de urgenta asistenta 

medicala.

3.  Inainte de aplicarea pansamentului trebuie 

facuta hemostaza, utilizarea anticoagulantelor 

nu este considerata a fi nepotrivita de catre un 

pacient care foloseste tratamentul PICO 7. 

Pacientii care sufera de hemostaza deficitara sau 

care primesc terapie anticoagulanta prezinta un 

risc crescut de sangerare. In timpul terapiei se 

evita utilizarea produselor hemostatice care pot 

creste riscul de sangerare. Evaluarea frecventa 

trebuie mentinuta in timpul terapiei.

4.  Intotdeauna trebuie sa se verifice incontinuu ca 

pompa, tuburile si conectorii sa nu: 

PICO 7  nu trebuie folosit in scopul: 

•  Aspiratiei lichidiene in caile respiratorii.

•  Tuburilor de drenaj pleural, mediastinal 

sau toracic.

•   Aspiratiilor chirurgicale.

4. Informatii importante

                Informatii importante pentru 

                pacienti si cadre medicale

Pompa contine un MAGNET.

Este obligatoriu sa tineti pompa la cel putin 10 cm 

distanta fata de dispozitivele implantabile 

precum: pacemakers, defibrilatoare, valve de 

sunt, neurostimulatoare, implanturi cohleare 

sau alte echipamente de mentinere a vietii 

precum pompele de insulina. 

Aceste avertismente se aplica TUTUROR 

utilizatorilor inclusiv pacienti, ingrijitori la domiciliu, 

cadre medicale si tuturor oamenilor care se 

apropie la mai putin de 10 cm de dispozitiv. 

Pentru mai multe informatii despre imunitatea si 

emisiile electromagnetice, a se vedea:

www.myPICO7.com sau cereti o copie 

reprezentantului Smith & Nephew.  



•   Fie asezate intr-o pozitie care sa provoace 

pacientului daune cauzate de presiune.

•   Atinga podeaua, putand sa prezinte un risc de 

contaminare si de impiedicare.

•   Prezinte un risc de strangulare a pacientului.

•   Aiba contact sau sa fie in apropierea unei surse 

de caldura.

•   Se se rasuceasca sau sa se prinda in 

imbracaminte sau bandaje, presiunea negativa 

putand sa fie blocata.

5.  Marginile ascutite sau fragmentele de os din 

plaga trebuiesc acoperite sau indepartate inainte 

de a utiliza PICO 7, datorita riscului de a perfora 

organele sau vasele de sange in timpul utilizarii 

presiunii negative.

6.  In cazul in care este necesara defibrilarea, 

indepartati pansamentul daca se afla intr-o zona 

care poate interfera cu defibrilarea.  

7.  PICO 7 este incompatibil RMN. Pompa PICO 7 

trebuie deconectata de la pansament inainte de a 

intra in camera RMN. Nu introduceti pompa PICO 7 

in camera RMN. 

8.  PICO 7 nu a fost testat pe pacienti pediatrici. 

Inaintea prescrierii acestui tratament trebuie luate 

in considerare inaltimea si greutatea pacientului.

9.  PICO 7 nu este adecvat pentru utilizarea in zone 

cu pericol de explozie ( ex: unitatea de oxigen 

hiperbar ).

10.  Sistemul contine parti mici care pot prezenta 

pericol de inghitire pentru copiii mici. A nu se lasa 

la indemana copiilor.

11.  PICO 7 nu este potrivit pentru utilizarea in 

prezenta unui amestec de anestezice inflamabile 

cu oxigen sau oxid de azot.

12.  Pansamentul PICO 7 trebuie aplicat, schimbat 

sau indepartat doar de catre un cadru medical. 

Pacientul nu trebuie sa indeparteze pansamentul 

decat daca cadrul medical considera ca este 

adecvat clinic. 

13.  Fiecare pansament PICO (inclusiv cel Multisite) 

trebuie folosit doar pentru o singura plaga.

6. Masuri de precautie

1.  Masurile de precautie trebuiesc luate in cazul 

urmatoarelor tipuri de pacienti cu risc ridicat de 

hemoragie:

•   Care primesc anticoagulante, inhibatori de 

antiagregate plachetare, sau cu sangerare activa.

•   Care au vase de sange sau organe friabile sau 

slabite in plaga sau in jurul acesteia, ca rezultat al 

anastomozelor, radiatiilor, infectiilor, traumelor si 

nu numai.

•   Care sufera de o hemostaza deficitara in plaga.

•   Netratati de malnutritie

•   Pacienti necomplianti la tratament sau 

recalcitranti.

•   Care prezinta plagi in proximitatea vaselor de 

sange sau a fasciilor delicate.

2.  Daca in timpul utilizarii apare durerea, inrosirea 

tegumentului, sensibilizarea  sau o schimbare 

brusca a culorii sau a cantitatii de lichid, trebuie 

contactat cadrul medical.

3.  Acolo unde PICO 7 este folosit pentru 

consolidarea grefelor de piele, este important sa 

efectuati o inspectie vizuala a sistemului, frecvent, 

in special in prima saptamana de tratament, 

pentru a va asigura ca presiunea negativa este 

aplicata in mod constant si plaga este sigilata. 

4.  Atunci cand PICO 7 este utilizat pe o plaga 

infectata, pansamentul trebuie schimbat mai des. 

Plaga trebuie monitorizata in mod regulat pentru a 

se cauta semne de infectie.

5.  Daca din punct de vedere clinic se considera 

necesar, trebuie sa se verifice ca aplicarea unui



pansament circumferential sau folosirea terapiei 

prin presiune negativa pe membre ischemice sa 

nu compromita circulatia.

6. P ICO 7 nu contine alarme sonore. Pompa 

trebuie sa fie tinuta intr-un loc accesibil astfel incat 

pacientul / cadrul medical sa poata verifica 

statusul aparatului.

7.  Chiar daca PICO 7 poate fi utilizat pe sub 

imbracaminte sau cearceafuri, este foarte 

important ca materialele ocluzive ( ex: 

pansamentele tip folie ) sa nu fie aplicate peste 

zona absorbanta a pansamentului PICO 7, 

deoarece poate afecta performanta aparatului.

8.  Pansamentul PICO 7 nu trebuie acoperit de 

dispozitive pentru imobilizare rigide sau gips care 
pot aplica o presiune excesiva, deoarece pot cauza 
leziuni ale tesutului la nivelul plagii, in special acolo 
unde tubul intra in pansament (ex. Portul de 

conectare al dispozitivului).

9.  Plasarea prelungita a materialelor rigide sau 

opace peste pansamentul PICO 7, poate impiedica 

inspectia si evaluarea periodica a plagii si poate 
intrerupe calendarul de schimbare al pansamentului.

10.  Atunci cand PICO 7 este utilizat la pacienti cu 

piele fragila, pe zonele pielii acolo unde vor fi 

aplicate benzile de fixare, trebuie folosit un 

protector precum Secura No-Sting Barrier Film. 

Folosirea neadecvata a benzilor de fixare poate 

deteriora pielea.

11.  A nu se utiliza PICO 7 impreuna cu produsele 

pe baza de ulei, precum vaselina, deoarece 

acestea pot compromite sigilarea.

12.  Folosirea presiunii negative poate prezenta un 

risc de formare a tesutului in spuma poliuretanica 

folosita pentru umplerea plagii.

In acest caz, riscul cresterii tesutului in spuma 

poate fi redus prin folosirea unui strat de contact 

cu plaga sau prin marirea frecventei de schimbare

a pansamentului. 

13.  PICO 7 poate fi folosit in prezenta tuburilor de 

dren atata timp cat pansamentul nu este plasat 

peste zona in care acestea ies din piele. Orice tub 

de dren chirurgical trebuie pozitionat sub piele 

astfel incat sa iasa departe de marginea 

pansamentului si sa functioneze independent de 

sistemul PICO 7.

14.  Pompa trebuie protejata de surse de fluid 

(ex. Incontinenta urinara sau impuritati). Daca se 

observa patrunderea de lichide in pompa, atunci 

se intrerupe utilizarea acesteia. 

15.  La dus, pompa PICO 7 trebuie sa fie 

deconectata de la pansament. In timp ce este 

deconectata, capatul tubului atasat la pansament 

trebuie sa fie indreptat in jos, astfel incat apa sa 

nu intre pe partea de sus a acestuia. 

16.  Nu dezasamblati pompa.

17.  Pansamentul PICO 7 trebuie folosit doar cu 

pompele PICO 7.

18.  Nu modificati, taiati sau trageti de tub.

19.  Nu taiati pansamentul deoarece exista riscul 

de a pierde din presiune.

20.  Asigurati-va intotdeauna ca pansamentul

este centrat pe plaga. Zona de conectare ( portul ) 

trebuie pozitionata cat mai sus pe piele intacta si 

in afara conturului plagii, astfel incat riscul de 

colectare a fluidului in jurul portului si de blocare

a presiunii negative sa fie minim.

21.  CT si radiagrafiile pot interfera cu unele 

dispozitive electronice medicale. Atunci cand este 

posibil, incercati sa mutati pompa PICO 7 din raza 

de actiune a computer-ului tomograf (CT) si a 

aparatului Roentgen. Daca pompa s-a aflat in raza 

de actiune a aparatelor mentionate mai sus, 

verificati daca sistemul functioneaza correct 

urmand procedura. 

22.  Sistemul PICO 7 este de unica folosinta.



Folosirea vreuneia din partile componente la un 

alt pacient poate duce la contaminarea incrucisata 

care la randul ei poate duce la infectie.

23.  Temperaturile ridicate si umiditatea pot reduce 

durata utilizarii pansamentelor.

24.  Sistemul PICO 7 este destinat utilizarii atat in 

spital cat si la domiciliu. De asemenea, sistemul 

poate fi folosit si in transportul cu aeronave, 

masina, tren si barca. In timpul transportului exista 

potential de interferente electromagnetice care pot 

afecta performant sistemului PICO 7.  Daca pompa 

nu mai functioneaza, inlocuiti bateriile. Daca nu se 

repune in functiune, contactati cadrul medical 

pentru a schimba aparatul.

25. Cand aplicati pansamentele unul langa altul, 

asigurativa ca marginile nu se suprapun. 

7. Reactii adverse

Sangerea excesiva este un risc grav asociat 

cu aplicarea de aspiratie pe plaga, care poate 

duce la vatamare corporala sau deces. 

Selectia pacientilor, luand in considerare 

contraindicatiile, avertismentele si masurile de 

precautie enumerate mai sus, este esentiala. 

Plaga si pansamentul trebuie monitorizate atent 

pentru a depista orice pierderi de sange ale 

pacientului. Anuntati cadrul medical la orice 

modificare brusca a volumului sau culorii 

exudatului.

8. Instructiuni de folosire

8.1 Ghid al tipurilor de plagi

adecvate utilizarii sistemului

PICO

PICO 7 trebuie folosit in cazul plagilor pe care 

pad-ul se poate suprapune in totalitate, 

respectand si precautiile privind pozitionarea 

portului ( pe piele intacta si nu pe plaga ). 

Pansamentele PICO Multisite sunt create pentru a 

creste conformabilitatea in zonele anatomice 

dificil de pansat. Pansamentele PICO (inclusiv 

Multisite) trebuie folosite pentru a pansa o singura 

plaga.

Indicatii orientative:

•   Adancime: pentru un tratament adecvat, plagile 

cu adancime mai mare de 0,5 cm necesita 

umplerea cu spuma sau comprese din kit-urile de 

sigilare ale sistemelor de presiune negativa. 

Plagile tratate cu variante de dimensiuni mari ale 

sistemului PICO 7 nu trebuie sa fie mai adanci 

de 2 cm.

•   Exsudat: PICO 7 este destinat utilizarii pe 

plagile cu un nivel de exsudat scazut (pana la 

0.6 g de exsudat lichid / cm2 plaga/ 24 ore) si pe 

plagile cu cantitati moderate de exsudat 

(pana la 1.1 g de exsudat lichid / cm2 plaga/ 

24 ore). 1 g de exsudat este aproximativ egal cu 

1ml de exsudat. 

Atunci cand este folosit pe plagile cu cantitati 

moderate de exsudat, dimensiunile acesteia nu 

trebuie sa depasasca 25% din dimensiunea 

padului.



8.2. Aplicarea

Pansamentul trebuie aplicat doar de un cadru 

medical

1. Indepartati orice exces de par pentru a asigura

apropierea maxima a pansamentului de plaga.

Daca este necesar, plaga se poate curata cu ser 

fiziologic si se lasa sa se usuce.

2. Folosind o tehnica sterila, indepartati folia 

protectoare centrala si aplicati pansamentul 

centrat pe plaga pentru a reduce riscul ca fluidul 

sa intre in contact cu portul. Asigurativa ca 

pansamentul sta plat pe plaga si pe tegumentul 

inconjurator. Portul trebuie sa fie plasat cat mai in 

partea de sus a plagii (in functie de pozitia primara 

a pacientului), pe pielea intacta si sa nu atinga 

plaga, pentru a evita acumularea fluidului in jurul 

portului si blocarea presiunii negative. Indepartati 

celelalte doua folii de protectie  si neteziti 
pansamentul peste plaga pentru a prevenii incretirea. 
Repozitionati pansamentul, daca este nevoie, 

pentru a va asiguta ca marginea nu este incretita. 

3. Odata ce pansamentul este pozitionat, scoateti 
pompa si bateriile din ambalaj.

                 Avertizare. Pompa contine un MAGNET.

Tineti pompa la cel putin 10 cm distanta fata de 

dispozitivele implantabile precum: pacemakers, 

defibrilatoare, valve de sunt, neurostimulatoare, 

implanturi cohleare sau alte echipamente de 

mentinere a vietii precum pompele de insulina.

Directia in care trebuie introduse bateriile este 

indicata in interiorul compartimentului bateriilor. 

Introduceti bateriile si puneti la loc capacul. Dupa 

ce ati urmat acesti pasi, toate cele patru led-uri 

trebuie sa se ilumineze pentru 3 secunde. 

4. Cuplati pompa la pansament imbinand 

conectorii. Daca nu se foloseste tubul lung de 

prelungire, tubul soft portului poate fi conectat 

direct la aparat.  

Apasati butonul portocaliu pentru a incepe 

aplicarea presiunii negative. Led-ul de culoare 

verde  OK si cel portocaliu de pierdere presiune 

vor incepe sa clipeasca impreuna ( indica 

functionarea corecta a sistemului). In functie de 

marimea plagii, pompa va incepe aplicarea 

presiunii negative in aprox. 65 de secunde. Daca 

dupa 65 de secunde sistemul nu a inceput terapia 

cu presiune negativa, alarma vizuala de culoare 

galbena pentru pierderea de presiune va lumina. 

Pentru defectiuni tehnice, vezi sectiunea 13.

5. Daca  folositi SECURA No-StingBarrier Film 

inainte de a fixa benzile adezive suplimentare 

( sectiunea 6. Masuri de precautie 10) stergeti 

zona din jurul pansamentului si acordati timp pielii 

sa se usuce.

 



6.  Aplicati benzile de fixare pe toate cele patru 

laturi ale pansamentului. Indepartati folia 

protectoare a fiecaruia dupa ce aceastea au fost 

aplicate. Aceste benzi asigura fixarea 

pansamentului pe durata tratamentului. In zonele 

dificile, poate fi de ajutor sa se aplice benzile 

pentru a ajuta obtinerea sigilarii inainte sa fie 

pornita pompa. Aplicati fiecare banda in parte 

astfel incat sa se suprapuna peste marginea 

pansamentului cu aproximativ 1 cm. 

Asigurativa ca tuburile nu sunt rasucite sau prinse 

intre articolele vestimentare. Va rugam sa notati ca 

de fiecare data cand indepartati benzile de fixare 

suplimentara, pansamentul trebuie de asemenea 

inlocuit.

Daca se doreste, se mai pot folosi si plasturi cu gel 
ca si fixare suplimentara, pe langa benzile de fixare.

8.3 Schimbarea pansamentului

Pansamentul trebuie schimbat doar de un 

cadru medical

1.  Pansamentele ar trebui schimbate conform 

practicilor standard de tratament al plagilor, de 

obicei la fiecare 3-4 zile. Pansamentul PICO 7

poate fi lasat pe loc pana la 7 zile, atunci cand 

cadrul medical hotareste acest lucru. Ledul 

portocaliu pentru schimbare pansament va clipi 

daca aparatul detecteaza pansament plin sau 

blocajul filtrului. Frecventa schimbarii 

pansamentului depinde de nivelul de exudat, de

starea pansamentului sau de alte considerente 

legate de pacient, ca de ex: atunci cand PICO 7 

este utilizat pe o plaga infectata. Sunt disponibile 

pansamente separate pentru sistemul PICO 7.

2.  Verificati in mod regulat pansamentul. Daca 

pansamentul necesita inlocuire (vedeti diagramele 

de la A la C), apasati butonul portocaliu si 

deconectati pansamentul de la pompa. Benzile de 

fixare trebuie indepartate prin intindere, 

pansamentul se desprinde la un colt si se trage 

usor de el pana se indeparteaza in totalitate. 

Aplicati un alt pansament conform sectiunii 8.2, 

conectati-l la pompa si apasati butonul portocaliu 

pentru a reincepe terapia.

(A)  Pansament pozitionat corect si poate fi lasat 

pe loc

(B)  Pansamentul trebuie schimbat – portul poate fi 

blocat cu fluid

(C)  Pansamentul trebuie schimbat – zona 

absorbanta  este plina

3.  In functie de frecventa schimbarii 

pansamentelor, pot fi necesare alte pansamente, 

vezi sectiunea 15 - Variante sistem. 

4.  Pansamentele PICO 7 trebuie considerate deseu 

medical. 

5.  Durata de viata a sistemului PICO 7 este de 7 

zile si dupa aceasta perioada va inceta automat sa



functioneze (toti cei patru indicatori se vor stinge).

Bateriile trebuiesc indepartate din pompa si 

impreuna cu acestea, eliminate conform 

reglementarilor locale in vigoare . 

6.  Pentru informatii aditionale privind eliminarea 

deseurilor consultati site-ul www.mypico.com sau 

discutati cu reprezentantul Smith & Nephew.

8.4 Utilizarea PICO 7 cu 

materiale de umplere a plagii

PICO 7 se poate utiliza impreuna cu materialele 

standard de umplere a plagii, precum comprese 

sau spuma poliuretanica, in cazul in care acest 

lucru este necesar din punct de vedere clinic, ca 

de exemplu in cazul plagilor cavitare. Atunci cand 

este folosit un material de umplere, acesta 

impreuna cu pansamentul PICO 7 trebuiesc 

schimbate de 2-3 ori pe saptamana, conform 

protocolului clinic local si a instructiunilor 

producatorului. Umplerea plagii cu comprese 

trebuie facuta astfel incat acestea sa nu intre in 

contact cu pielea. 

A se evita umplerea plagii in exces.

8.5 Utilizarea PICO 7 cu 

pansamente non aderente

Daca este necesar, pansamentele PICO 7 se pot 

pune peste  pansamente non aderente, spre 

exemplu in cazul grefelor de piele. Pe plagile 

infectate sau cu risc de infectie se poate folosi 

Acticoat Flex

8.6 Utilizarea PICO 7 cu terapie 

compresiva 

PICO 7 este compatibil cu terapia compresiva, 

daca este recomandat clinic; totusi, plaga trebuie 

evaluata corect pentru a avea siguranta ca nivelul 

exsudatului este unul scazut sau mediu. Aplicarea 

terapiei prin presiune negativa pe plaga poate 

determina producerea unui volum mai mare de 

exsudat; asadar, in urma primei aplicari a PICO 7 

sub un sistem compresiv trebuie verificat 

pansamentul dupa 2-3 zile pentru a vedea daca 

volumul de fluid este acceptabil sau daca este 

nevoie de un nou pansament si totodata daca 

este potrivita continuarea terapiei compresive. 

Atunci cand este aplicata terapia compresiva 

peste PICO 7, asigurati-va ca tuburile ce 

conecteaza pompa la pansament sunt pozitionate 

intre straturile de fasa astfel incat acestea sa nu 

intre in contact cu pielea. Daca se folosesc ciorapi 
de compresie, pozitionati tuburile inafara ciorapului. 
Pentru instructiuni referitoare la aplicarea terapiei 

de compresie vedeti manualul de Instructiuni al 

producatorului.

8.7 Indepartarea pansamentului

La sfarsitul terapiei, pacientul poate fi instruit de 

un cadru medical sa indeparteze PICO 7, in cazul 
in care acesta considera ca este adecvat din punct 
de vedere clinic.



9. Uz general 

9.1 Dus si baie

Dusurile scurte sunt permise; totusi, pompa 

trebuie deconectata  si asezata intr-o zona sigura 

unde nu va intra in contact cu apa. Pansamentul 

nu trebuie sa intre in contact direct cu apa sau 

scufundat in apa. In timp ce sistemul PICO 7 este 

deconectat, asigurativa ca, capatul tubului atasat 

la pansament este orientat in jos, astfel incat prin 

acesta sa nu intre apa.

9.2 Igiena

Igiena este de prima importanta. Pompa trebuie

curatata cu o carpa umeda, folosind apa cu sapun 

sau o solutie dezinfectanta cu concentratie mica.

10. Specificatii

11. Siguranta PICO 7

Atunci cand este utilizat in conformitate cu 

instructiunile producatorului, PICO 7 respecta 

cerintele generale privind siguranta 

echipamentelor medicale electrice (IEC 60601 – 1). 

PICO 7 este destinat mediilor necontrolate, 

spre ex. Uz casnic (IEC60601-1-11).

12. Compatibilitatea 

electromagnetica

PICO 7 a fost testat si respecta limitele aparaturii 

medicale IEC 60601-1-2-2014, editia 4.

Aceste limite si niveluri de testare sunt destinate 

sa asigure o siguranta rezonabila in privinta 

interferentelor electromagnetice, tipice instalatiilor 

medicale si ale mediului de acasa.

 Acest echipament genereaza, utilizeaza si poate 

radia energie de frecventa radio si daca nu este 

instalat si folosit in conformitate cu instructiunile, 

poate cauza interferenta nociva cu alte dispozitive 

din zona. Totusi, nu exista o garantie cum ca 

interferenta nu se va produce cu o anumita 

instalatie. 

Pentru informatii suplimentare in legatura cu 

imunitatea electromagnetica si emisile 

electromagnetice, vezi: www.mypico.com

sau consultati reprezentantul autorizat 

Smith & Nephew.



13. Alarme si defectiuni

Sistemul PICO 7 este dotat cu alarme vizuale, care atrag atentia utilizatorului atunci cand exista o 

eroare sau o defectiune. PICO 7 nu este dotat cu alarme sonore. Pompa trebuie transportata astfel 

incat sa fie accesibila si pacientului / cadrului medical sa ii fie la indemana sa o verifice periodic.

Statusul display-ului     Cauze posibile Comentarii / Defectiuni 

 

 

 

Toti indicatorii opriti 

Pompa este in standby. 

 

Pompa a atins termenul de 

expirare. 

 

Bateriile nu mai sunt 

functionale 

Terapia este intrerupta. Apasati butonul 

portocaliu pentru a reporni terapia. 

Apasarea butonului portocaliu nu va reporni 

terapia. Daca este necesara continuarea terapiei 

va trebui sa se aplice un nou pansament cu o 

noua pompa PICO 7. 

Daca pompa a fost folosita mai putin de 7 zile 

atunci bateriile trebuie inlocuite 

 

 

Indicatorul OK verde si cel portocaliu 

pentru pierdere presiune lumineaza 

Pompa nu poate atinge 

nivelul de presiune 

presetat. 

Asteptati 65 secunde. Verificati daca a fost 

restabilita presiunea. 

 

 

Indicatorul OK verde lumineaza 

Sistemul functioneaza 

corespunzator. Nu exista 

probleme. 

Ocazional, pompa poate fi auzita functionand, 

acest lucru fiind normal. 

 

 

Indicatorul verde OK si cel portocaliu 

pentru baterie scazuta lumineaza 

Sistemul functioneaza 

corespunzator dar bateriile 

sunt descarcate. 

Schimbati bateriile si apasati butonul portocaliu 

pentru repornirea terapiei. 

 



Statusul display-ului     Cauze posibile Comentarii / Defectiuni 

 

 

Indicatorul portocaliu pentru pierdere 

presiune lumineaza 

Este detectata o pierdere 

mare de presiune. Nu este 

aplicata terapia prin 

presiune negativa. (Nota: 

pompa va incerca sa 

reporneasca dupa 1 ora) 

Neteziti pansamentul si benzile de fixare pentru 

a indeparta orice cuta care permite patrunderea 

aerului in sistem. Apasati butonul portocaliu 

pentru a restarta sistemul. Daca pierderea de 

presiune persista, indicatorul portocaliu pentru 

pierdere de presiune va lumina din nou dupa 

aproximativ 60 secunde. Asigurativa ca tuburile 

conectoare au fost conectate ferm. 

 

 

Indicatorul portocaliu pentru pierdere 

presiune si cel pentru baterie 

lumineaza  

Este detectata o pierdere 

mare de presiune iar 

bateriile sunt descarcate. 

Nu este aplicata terapia 

prin presiune negativa. 

(Nota: pompa va incerca sa 

reporneasca dupa 1 ora) 

Actionati asupra pierderii de presiune idem 

situatiei de mai sus. De asemenea, schimbati 

bateriile si apasati butonul portocaliu pentru a 

restarta sistemul. 

 

 

Indicatorul portocaliu pentru 

“pansament plin” lumineaza 

Pansamentul este saturat 

sau filtrul este blocat. Nu 

este aplicata terapia prin 

presiune negativa. (Nota: 

pompa va incerca sa 

reporneasca dupa 1 ora). 

Pansamentul trebuie schimbat de cadrul 

medical. Apasati butonul portocaliu pentru a 

restarta sistemul. 

 

 

Indicatorul portocaliu pentru 

“pansament plin” sic el pentru baterie 

lumineaza  

Pansamentul este saturat 

sau filtrul este blocat iar 

bateriile sunt descarcate. 

Nu este aplicata terapia 

prin presiune negativa. 

(Nota: pompa va incerca sa 

reporneasca dupa 1 ora). 

Pansamentul trebuie schimbat de cadrul 

medical . De asemenea, schimbati bateriile si 

apasati butonul portocaliu pentru a restarta 

sistemul. 

 

 

Toti indicatorii lumineaza  

A fost detectata o eroare. 

 

Pompa nu mai poate aplica 

presiune negativa. 

Cadrul medical trebuie sa aplice un nou 

pansament si o noua pompa PICO 7. 

 



14. Precautii

Acest ghid de utilizare nu este destinat ca o garantie sau garantie. Este destinat doar ca ghid.

Pentru consultatii medicale, va rugam sa consultati un medic. 

Produsul trebuie utilizat in conformitate cu acest ghid de utilizare si etichetarea aplicabila.

PICO 7 este ambalat in China si contine elemente individuale fabricate in urmatoarele tari:

Pansamente – China

Benzi de fixare – Belgia

Pompa - China

Clema pompa – China

Baterii – origine marcata

ROMANIA Medical Ortovit, str. Miron Costin, nr. 8, sector 1 Bucuresti. Tel: +4 021 222 80 69

UK Smith & Nephew, Croxley Park, Building 5, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire WD18 8YE. 

Tel: 08000 157 573.

AUSTRALIA Smith & Nephew PTY Ltd., 85 Waterloo Road, North Ryde NSW 2113. Tel: +61 2 9857 3999

AUSTRIA Smith & Nephew GmbH, Concorde Business Park C3, A – 2320 Schwechat. 

Tel: +43(0)1 707 91 02.

INDONESIA PT Smith & Nephew Healthcare, Total Building, 5th Floor, J1 Let. Jend. S. Parman Kav 

106A, Jakarta 11440. Tel: 21 5680521

OLANDA Smith & Nephew B.V. PO Box 525, 2130 AM Hoofddorp, Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp. 

Tel: (+31) (0) 20 6543999.

SINGAPORE Smith & Nephew Pte Ltd., 1A International  Business Park, #09-03 Tolaram 609933. 

Tel: (+65) 6270 0552.

ELVETIA Smith & Nephew Schweiz AG Oberneuhofstrasse 10d, CH-6340 Baar, Tel: +41 41 766 22 44.

            Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle 

            Road, Hull, HU3 2BN, England.

Detaliile de contact pentru alte tari pot fi gasite pe www.smith-nephew.com

Marca inregistrata Smith & Nephew.

Smith & Nephew, data emitere 03/2008

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete US. 

Vedeti www.smith-nephew.com/patents



15. Variante de sistem

Sistem de presiune negative de unica 

folosinta.

Sistem pentru plagi cu cantitate mica sau 

mediede exsudat - 7 zile (2 pansamente, 1 

pompa, benzi pentru fixare suplimentara):

10 cm x 20 cm                              66802002

10 cm x 30 cm                              66802003

10 cm x 40 cm                             66802004

15 cm x 15 cm                              66802005

15 cm x 20 cm                             66802006

15 cm x 30 cm                             66802007

20 cm x 20 cm                            66802008

25 cm x 25 cm                            66802009

Small Multisite                             66802000

Large Multisite                             66802001

Sistem pentru plagi cu cantitate mica de 

exsudat 

- 7 zile (1 pansament, 1 pompa, benzi pentru 

fixare suplimentara)

Pentru plagile cu cantitati moderate de 

exsudat sunt necesare pansamente 

suplimentare

10 cm x 20 cm                             66802012

10 cm x 30 cm                             66802013

10 cm x 40 cm                             66802014

15 cm x 15 cm                              66802015

15 cm x 20 cm                             66802016

15 cm x 30 cm                             66802017

20 cm x 20 cm                            66802018

25 cm x 20 cm                            66802019

Small Multisite                              66802010

Large Multisite                             66802011

PICO – pachet cu mai multe pansamente 

individuale – pentru utilizarea cu sistemul 

PICO 7 5 x pansamente ambulate individual, 

benzi de fixare suplimentara

10 cm x 20 cm                              66802022

10 cm x 30 cm                              66802023

10 cm x 40 cm                             66802024

15 cm x 15 cm                              66802025

15 cm x 20 cm                             66802026

15 cm x 30 cm                             66802027

20 cm x 20 cm                            66802028

25 cm x 25 cm                            66802029

Small Multisite                             66802020

Large Multisite                             66802021

 



16. Glosar de simboluri

Urmati instructiunile de folosire

Pompa functioneaza corespunzatorOK

Avertizare camp magnetic. Pompa contine 

un MAGNET. Pompa trebuie tinuta la cel 

putin 10 cm de dispozitivele implantabile 

precum pacemaker, defibrilatoare, valve de 

sunt, neurostimulatoare, implanturi cohleare 

sau alte echipamente de sustinere a vietii 

precum pompele de insulina.

Alerta pierdere de presiune

Este necesara schimbarea pansamentului

Indicator nivel baterie scazuta

Start/pauza/reincepe terapia

Sistemul dureaza pana la 7 zile

Pompa dureaza pana la 7 zile

only

Legea federala (S.U.A) restrictioneaza

vinderea acestui produs de catre 

sau la ordinul unui cadru medical

De unica folosinta. A nu fi reutilizat

LOT

25°C/
77°F

Clasificarea echipamentului:

Tipul de izolare BF

Producator

Clasificarea internationala 

Numarul lotului

UE: A nu se arunca impreuna  

Temperatura la depozitare

Atentie

A nu se utiliza daca pachetul

este deschis sau deteriorat

Data fabricatiei

Produsul este sterilizat la

etilen oxid
STERILE  EO

cu deseurile menajere

RMN nesigur. A se tine departe de 

echipamentele de imagistica prin 

rezonanta magnetica.

Consultati instructiunile de folosire

A se tine departe de razele solare

A se pastra uscat

Marca CE 
0086



17. Instructiuni de indepartare a pansamentului pentru pacient

Daca ati fost instruit de un cadru medical sa indepartati pansamentul PICO 7 la sfarsitul terapiei, 

va rugam sa urmati instructiunile de mai jos:

1.   Opriti pompa PICO 7 apasand pe butonul portocaliu – toti indicatorii (led-urile) se vor stinge.

2.  Deconectati pompa de la pansament prin rasucirea conectorilor.

3.  Indepartati pansamentul astfel:  Benzile de fixare trebuie indepartate prin intindere, pansamentul 

se desprinde la un colt si se trage usor de el pana se indeparteaza in totalitate

4.  Pansamentul PICO 7 si benzile de fixare trebuie eliminate conform instructiunilor primite de la 

cadrul medical. Bateriile trebuie scoase din pompa si eliminate conform reglementarilor locale.

5.  Daca apare durere, inrosire, miros sau sensibilizare sau daca se observa aparitia neasteptata a 

unui fluid / sange din plaga, contactati cadrul medical.

Str. Miron Costin nr. 8, Bucuresti, Sector 1, cod 011098, Romania,

 Tel:( +40 ) 21 222.80.67 / 68 / 69

Fax: ( +40 ) 21 222.80.72; E-mail; office@ortovit.eu; www.ortovit.eu
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