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Patient Quick Start Guide 
(Guia do paciente de  

início rápido)

Execute o seu programa de tratamento3

1. Assegure-se de que as roupas de compressão sejam 
aplicadas e conectadas corretamente à PCU. 

2. Ligue a PCU pressionando o botão liga/desliga na parte 
de trás da unidade (A). Uma vez ligado, a tela Startup 
Venting (Liberação de Ar de Inicialização) será exibida 
enquanto as câmaras de ar liberam o ar. 

3.  A tela Treatment Summary Screen (Resumo do 
Tratamento) aparecerá (B). Ele fornece uma visão geral do 
tratamento programado. Depois de confirmar que todas 
as configurações do tratamento estão corretas, pressione 

 para iniciar o tratamento. 

4. A PCU iniciará o ciclo de tratamento programado e a 
tela Treatment Running aparecerá (Tempo Restante do 
Tratamento) (C). A tela Tempo Restante do Tratamento 
mostrará o tempo de tratamento restante, a câmara ativa 
atual em uso e a configuração de pressão para a câmara 
ativa. 

Pausa no tratamento: Pressione  para pausar 
o tratamento. A tela Treatment Paused (Tratamento 
Pausado) aparecerá (D) depois que a(s) peça(s) tiver(em) 
liberado o ar. Após a liberação do ar, pressione  
para retomar o tratamento. O tratamento reiniciará, 
continuando o tratamento pelo tempo restante. Se o 
tratamento não for retomado dentro de uma hora, a 
sessão de tratamento será encerrada. Pressione  a 
para finalizar o tratamento. A tela Treatment Summary 
(Resumo do Tratamento) reaparecerá automaticamente.

Após o tratamento: Quando o Time Remaining (Tempo 
Restante) na tela Treatment Running do atingir 00:00, 
a PCU irá automaticamente para a tela Treatment 
Complete (Tratamento Concluído) após completar o ciclo 
de tratamento ativo. Todas as câmaras de ar irão ventilar 
completamente e o sinal sonoro irá soar, se este estiver 
ligado. Pressione o botão liga/desliga na parte traseira da 
PCU para desligá-lo. Desconecte e remova sua(s) roupa(s) 
de compressão(s). 

Para obter informações sobre cuidados e manutenção 
do sistema, a montagem do sistema, programação de 
tratamento, solução de problemas ou informações 
técnicas, consulte o Manual do Operador. Para traduções 
em outras línguas, por favor visite www.mediusa.com
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Componentes incluídos no seu sistema medi pcs
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Compression Sleeves
Aplicação e Manutenção da Roupa
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For information on care and maintenance 
of your pressure control unit (PCU), system 
assembly, programming treatment, 
troubleshooting, or technical information, 
please refer to the Operator’s Manual 
included with the medi pcs PCU.

unidade de controle de pressão (PCU)

guia de aplicação de roupa

Peça de roupa

manual do operador 

placa de bloqueio roupa (varia)
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fonte de alimentação

guia de aplicação da roupa roupa com perna inteira roupa do braço

Antes de começar
• Consulte o seu profissional de saúde antes de utilizar o seu medi pcs se as configurações do 
tratamento não foram predefinidas para as configurações receitadas para você.       

• Certifique-se de que sua unidade de controle de pressão medi pcs (PCU) esteja colocada em 
uma superfície onde você pode alcançá-lo facilmente durante o tratamento.     

• Durante o tratamento, você deve estar sentado ou reclinado. Você jamais deve tentar caminhar 
ou se mover vigorosamente enquanto estiver conectado à PCU, pois isso pode danificar a PCU e/
ou lhe causar ferimentos.          
    
• Por favor, leia todos os avisos e precauções de segurança no Manual do Operador antes de usar 
o sistema. 
   

Consulte a Garment Application & Maintenance (Aplicação e Manutenção da 
Roupa) para obter instruções sobre como aplicar a(s) sua(s) roupa(s) de braço ou de 
perna.

1. Localize o conector de roupa no final das 
mangueiras anexadas à sua(s) roupa(s). O número 
de portas abertas varia de acordo com o modelo da 
roupa.

2. Insira o conector de roupa em uma das duas 
portas abertas na parte frontal da PCU. O 
mecanismo de travamento na parte superior do 
conector de roupa deve estar voltado para cima 
e travar firmemente na posição quando inserido 
corretamente na porta da PCU. O conector de 
roupa se conecta com uma quantidade mínima de 
força e nunca deve ser empurrado com força para 
entrar na porta da PCU. O conector de roupa não se 
conectará se for inserido de cabeça para baixo ou 
lateralmente. 

3. Se estiver usando apenas uma roupa, insira a 
placa de bloqueio na porta aberta restante na 
frente da PCU. Se necessário, o conector de roupa 
e a placa de bloqueio podem ser alternados entre 
as portas. A saída de compressão é a mesma para 
ambas as portas e não é dependente da esquerda 
ou da direita. 

4. Se estiver usando duas roupas, insira o segundo 
conector de roupa na porta aberta restante 
usando o mesmo método aplicado para o primeiro 
conector de roupa. 
 

Aplique sua(s) peça(s) de roupa1

Conecte as suas(s) roupas de compressão(s) ao 
PCU
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For information on care and maintenance 
of your pressure control unit (PCU), system 
assembly, programming treatment, 
troubleshooting, or technical information, 
please refer to the Operator’s Manual 
included with the medi pcs PCU.

Peça de roupa


