V.A.C.ULTA™
DO SISTEMA DE TERAPIA

MANUAL DE MANUTENÇÃO

Documento importante
Arquive nos seus registros de manutenção

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE GARANTIA E LIMITAÇÃO DE REPARAÇÃO
A KCI, POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, ISENTA-SE DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA
OU SUGERIDA, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, QUALQUER IMPLICAÇÃO DE GARANTIA DE
COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, PARA O(S) PRODUTO(S) DA KCI
DESCRITOS NESTA PUBLICAÇÃO. QUALQUER GARANTIA POR ESCRITO OFERECIDA PELA KCI
SERÁ EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NA PRESENTE PUBLICAÇÃO OU SERÁ INCLUÍDA NO
PRODUTO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A KCI SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS E GASTOS
INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, INCLUSIVE DANOS OU LESÃO A INDIVÍDUOS OU
PROPRIEDADES, DEVIDO, EM SUA TOTALIDADE OU EM PARTE, AO USO OU REPARO DO PRODUTO,
EXCETO AQUELES PARA OS QUAIS A ISENÇÃO DE GARANTIA OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
É EXPRESSAMENTE PROIBIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL. NENHUMA PESSOA TEM
AUTORIDADE PARA VINCULAR A KCI A QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, EXCETO COMO
ESPECIFICAMENTE DETERMINADO NESTE PARÁGRAFO.
Descrições ou especificações em material impresso da KCI, incluindo a presente publicação,
pretendem apenas descrever, em termos gerais, o produto no momento de sua fabricação e não
constituem quaisquer garantias expressas, conforme determinado na garantia limitada incluída
neste produto. As informações contidas nesta publicação podem estar sujeitas a alterações a
qualquer momento. Entre em contato com a KCI para obter atualizações
(consulte a página 31).
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Informações importantes para os usuários
Este manual foi concebido para ajudar nos procedimentos de manutenção de rotina da Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™ fabricada pela KCI. Este manual não se destina a procedimentos de reparos ou manutenções que
não sejam de rotina. Entre em contato com a KCI (consulte a página 31) para qualquer reparo ou manutenção
que não sejam de rotina que não sejam abordados neste manual.
Leia e entenda todas as seções deste manual, incluindo todas as informações de segurança, antes de começar
qualquer procedimento de manutenção neste equipamento.
Para que os produtos KCI funcionem corretamente, a KCI recomenda o seguinte:
•

Toda montagem, operação, ajuste, modificação e serviço devem ser realizados somente por
pessoal devidamente treinado e qualificado.

•

Certifique-se de que a instalação elétrica do ambiente atenda aos padrões nacionais apropriados
de fiação elétrica.

•

O produto deve ser usado de acordo com seu manual do usuário e toda a etiquetagem aplicável.

•

Siga todos os procedimentos descritos neste manual, incluindo a prevenção e o controle de
infecções, cuidados e limpeza.

•

Documente e guarde como um registro permanente todos os procedimentos de serviços
realizados.

•

Certifique-se de utilizar somente curativos e acessórios da KCI com a Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™.

Observação
Este produto foi configurado pelo fabricante de forma a atender requisitos específicos de tensão. Consulte as
especificações de tensão na etiqueta de informações do produto.
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Introdução/Sobre este manual
Este manual foi projetado para ajudar nos procedimentos de manutenção de rotina da Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™. A execução desses procedimentos garante que a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ esteja
devidamente limpa, totalmente funcional e pronta para o uso em pacientes.
Estes procedimentos incluem:
•
•
•
•

limpeza e desinfecção
inspeção de peças danificadas e/ou ausentes
verificação da função da unidade
preparação da unidade para o transporte até o paciente

Lista de verificação da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™
Antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza ou de serviços detalhado neste manual, faça fotocópias da lista
de verificação da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ localizada na parte de trás deste manual (consulte a página32).
Após a inspeção e a manutenção estarem concluídas, retenha o formulário preenchido para cada unidade como
um registro permanente.
Todas as etapas destes procedimentos devem ser seguidas na ordem apresentada
para garantir funcionalidade e confiabilidade adequadas da Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™.
Cada Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ deve ser limpa, desinfetada, inspecionada e carregada
entre cada uso em pacientes. Caso tenha outras dúvidas sobre a frequência necessária de
procedimentos de manutenção, entre em contato com a KCI (consulte a página 31).
A abertura da unidade de terapia para ter acesso aos componentes internos pode
anular qualquer garantia.
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Preparação para o uso
A preparação da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ para o uso inclui desempacotamento, inspeção para verificar
se há alguma peça danificada ou ausente e uma rodada inicial de procedimentos de manutenção para garantir
que a bateria esteja completamente carregada e que a unidade esteja pronta para o uso em pacientes. Os
procedimentos a seguir devem ser realizados quando a unidade for enviada pela primeira vez pela KCI.
Se fizer a manutenção de uma unidade que atualmente esteja no estoque, comece pela
etapa 5.
1. Inspecione a caixa de transporte de papelão para verificar se há sinais visíveis de danos.
2. Desempacote a unidade da caixa de transporte. Cuidado ao abrir a caixa para garantir que o conteúdo não seja danificado.
3. Inspecione o conteúdo da caixa de transporte para verificar se há itens danificados. Se for observado algum dano, entre
em contato com a empresa transportadora para obter informações sobre os procedimentos de devolução/relatório.
4. Confira se todos os itens da guia de remessa estão na caixa de transporte. Se houver algum item ausente, entre em
contato com a KCI (consulte a página 31).
5. Registre o número de série da unidade na lista de verificação da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.
6. Realize os procedimentos de manutenção solicitados na lista de verificação.
7. Depois de a inspeção inicial e de os procedimentos de manutenção estarem concluídos, armazene ou empacote a
unidade conforme necessário.
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Identificação do recurso da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™
Vistas frontal e posterior da unidade de terapia
Unidade de Terapia V.A.C.ULTA™ - Vista frontal

Botão de liberação do
reservatório

Botão ligar/desligar

Tela sensível ao toque
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

Visit www.veraflo.com/resources to
view the user manual.

Luz indicadora de carregamento
da bateria

Etiqueta de não apropriado para uso em
ambiente domiciliar (não está presente
em todas as unidades)

Alto-falante
Porta USB
Abertura para cartão SD

Caneta

Unidade de Terapia V.A.C.ULTA™ - Vista posterior

Etiqueta de classificação

Botão do suporte da unidade

Etiqueta de número
de série da unidade
Braço de suporte da unidade
Etiqueta de instruções do
braço de suporte
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Braço de suporte do
recipiente da solução

Etiqueta do braço de
suporte com logo

Bloqueio do braço de suporte
do recipiente da solução

Vistas laterais da unidade de terapia
Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ - Vista esquerda
Alça de transporte

Bloqueio do braço de suporte
do recipiente da solução

Etiqueta de instilação V.A.C. VERALINK™

Abertura pivô do cassete
V.A.C. VERALINK™

Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ - Vista direita
Foles do reservatório
(vedações)

A etiqueta pode não aparecer em
todas as unidades
Not for Resale or Redistribution

Etiqueta aplicável somente aos EUA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Conexão de alimentação
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Limpeza e desinfecção
A limpeza e a desinfecção da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ inclui a limpeza de todos os componentes de
superfície rígida. A Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ deve ser limpa e desinfetada:
• caso fique suja durante o uso em paciente
• entre cada uso em pacientes

Controle de infecções
As políticas institucionais sobre controle de infecções podem variar, no entanto, a KCI recomenda o
seguinte em relação ao controle de infecções durante o processamento de dispositivos de terapia da
KCI:
•

Designe áreas contaminadas e limpas para separar e armazenar o equipamento antes e
após transporte, limpeza e desinfecção. Siga os protocolos para garantir que não ocorra a
contaminação cruzada entre as unidades sujas e limpas.

•

Use o equipamento de proteção individual (EPI) e siga os protocolos de higiene manual de
acordo com os seguintes padrões:
•

padrão de patógenos sanguíneos da OSHA, 29 CFR 1910.1030

•

MMWR Outubro de 2002;51 (No. RR-16), Diretrizes sobre a higiene das mãos em serviços de
saúde

•

Limpe todo o material orgânico da unidade de terapia antes da desinfecção.

•

Use desinfetantes e produtos de limpeza destinados a uso hospitalar, de acordo com a Diretriz
para desinfecção e esterilização nas unidades de saúde da CDC 2008.

•

Não mergulhe nem sature a unidade de terapia com soluções para evitar danos à parte eletrônica
do dispositivo. Siga os procedimentos institucionais de limpeza e desinfecção de equipamentos
médicos eletrônicos duráveis de superfície rígida.
Certifique-se de que a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ e a respectiva fonte de
alimentação não estejam conectadas à energia de CA quando forem utilizados
líquidos de limpeza de qualquer natureza.

Suprimentos e equipamentos necessários
•

Produtos de limpeza e desinfetantes destinados a uso hospitalar e/ou limpadores desinfetantes
pré-umedecidos.

•

Aplicadores com ponta revestida de algodão

Recomendações gerais de limpeza
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•

Utilizar os EPI conforme apropriado.

•

Nos itens que estão limpos, certifique-se de que toda a superfície esteja completamente coberta
com o fluido de limpeza e mantenha a umidade/o tempo de contato de acordo com as instruções
de uso do fabricante.

Unidade de terapia
1. Certifique-se de que unidade de terapia esteja desconectada da fonte de alimentação.
2. Remova os foles do reservatório da unidade. Limpe os foles com um limpador antisséptico. Certifique-se
de que as cavidades dos foles e as superfícies adjacentes estejam livres de qualquer material estranho.
Use um aplicador com ponta de algodão se necessário.
3. Limpe a área de recesso do reservatório com um limpador antisséptico.
4. Limpe a área do cassete do V.A.C. VERALINK™ e a capa do regulador com um limpador antisséptico.
Certifique-se de que as cavidades da área estejam limpas e sem nenhum material estranho. Use um
aplicador com ponta de algodão se necessário.

5. Levante totalmente a trava do braço de suporte do recipiente da solução.
6. Levante o braço de suporte do recipiente da solução.
7. Gire 180 graus.
8. Pressione a trava do braço de suporte do recipiente da solução totalmente para baixo para travar o
braço de suporte da solução no lugar.
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9. Puxe o braço de suporte da unidade afastando-o da unidade até que ele esteja totalmente estendido.
Trave o braço no lugar girando o botão do suporte da unidade.

10. Limpe toda a unidade com um limpador antisséptico.

Não permita que o excedente de fluido se acumule nas áreas em torno da tela
sensível ao toque ou na vedação da tela sensível ao toque.
Não utilize objetos pontiagudos para limpar a superfície ou o contorno das telas.
11. Quando a unidade estiver completamente limpa, deixe-a secar ao ar.
12. Coloque o braço de suporte do recipiente da solução e o braço de suporte da unidade novamente nas
respectivas posições de acondicionamento. Não permita que o braço de suporte da unidade volte com
força.

Fonte de alimentação
1. Certifique-se de que a alimentação de energia esteja desligada da unidade de terapia e/ou de qualquer
outra fonte de alimentação.
2. Limpe a fonte de alimentação e os cabos com um limpador antisséptico. Deixe secar.
Não sature a fonte de alimentação.
3. Enrole os cabos de alimentação e deixe-os separados.
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Procedimentos de manutenção
Os procedimentos de serviço a seguir são usados para verificar se a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ está
funcionando corretamente e se a bateria está totalmente carregada. Assim que esses procedimentos forem
concluídos, a unidade estará pronta para uso nos pacientes.
Os procedimentos seguintes devem ser realizados conforme listado e respeitando a ordem apresentada, quando
a unidade for recebida pela primeira vez pela KCI e entre usos em pacientes.
Toda a manutenção deve acontecer em uma área limpa que esteja protegida
de contaminação por parte de unidades sujas e outras potenciais fontes de
contaminação. Utilize os EPI conforme adequado ou especificado em protocolos
locais.
Se a unidade falhar em qualquer parte destes procedimentos de manutenção, entre em
contato com a KCI imediatamente para obter reparos (consulte a página 31).

Inspecione a unidade para verificar se há danos
O objetivo deste procedimento é inspecionar se a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ apresenta danos utilizando o
seguinte critério:

Exterior
1. Examine as partes superior, inferior e laterais da unidade para verificar se há:
•

rachaduras de qualquer tamanho

•

orifícios de qualquer tamanho que exponham componentes internos

2. Examine a área de recesso do reservatório para observar se há:
•

rachaduras de qualquer tamanho

•

danos nos foles do reservatório

•

rachaduras na conexão de alimentação ou dentro dela e no
compartimento circundante

3. Examine os botões de Ligar/Desligar e de ejetar reservatório. Certifique-se
de que os símbolos gráficos estejam legíveis.
Danos leves aos símbolos gráficos são aceitáveis, desde que
o objetivo do gráfico esteja claro, conforme mostrado.
4. Verifique se todas as etiquetas estão presentes e legíveis (consulte as
páginas 7 e 8).
5. Examine a área do cassete V.A.C. VERALINK™ e a capa do regulador de
instilação para verificar se:
•

há rachaduras de qualquer tamanho

•

há orifícios de qualquer tamanho que exponham componentes internos

•

a capa do regulador está intacta, sem danos ou rasgos
13

Tela sensível ao toque
Verifique a tela sensível ao toque para detectar se há quaisquer sinais visíveis de
danos, desgaste excessivo ou arranhões na tela que possam obscurecer os seus
elementos.

Arranhões profundos ou grandes na tela podem ser a fonte
da operação errática intermitente da unidade de terapia.

Interface de dados do usuário (UDI)
1. Abra a porta da UDI e verifique se a caneta está presente, como mostrado.
2. Verifique se os pinos da porta e os ímãs estão no lugar.
3. Com a porta da UDI aberta, examine a abertura da memória e as portas de
dados e certifique-se de que elas estejam limpas, sem pinos tortos visíveis
ou outras obstruções.

Braço de suporte do recipiente da solução

Verifique se o braço de suporte do recipiente da solução destrava, estende, trava
e retrai corretamente.
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Braço de suporte da unidade
1. O braço de suporte da unidade é acionado por uma mola. Verifique se o
mecanismo de mola está funcionando corretamente, afastando o braço do
gabinete e retornando-o à sua posição retraída. Não permita que o braço
volte com força.
2. Afaste o braço do gabinete e gire o botão para verificar se o mecanismo
de bloqueio do braço funciona corretamente e trava o braço na posição
estendida.
3. Enquanto o braço está estendido e travado, verifique se o bloco de
borracha no braço e as proteções de borracha antideslizantes do canal V do
compartimento da bateria não estão danificados e se estão firmes no lugar
correto.

proteção antideslizante no
compartimento da bateria

Cabo e fonte de alimentação

1. Inspecione a fonte de alimentação para verificar se há danos.
2. Inspecione o cabo de alimentação para verificar se há danos.
3. Verifique se as etiquetas estão presentes e legíveis.
4. Verifique se a etiqueta do cabo de alimentação (KCI PN 360068) está presa
no cabo.
CABLE DE ALIMENTACIÓN – CONSERVAR CON EL EQUIPO
STRØMLEDNING – OPBEVARES SAMMEN MED UDSTYRET

POWER CORD-RETAIN WITH EQUIPMENT

NÄTSLADD – FÖRVARAS MED UTRUSTNINGEN

STROMKABEL – IMMER BEIM GERÄT AUFBEWAHREN
NETSNOER – BIJ APPARATUUR BEWAREN

CABO DE ALIMENTAÇÃO – GUARDAR COM O EQUIPAMENTO
GÜÇ KABLOSU – EKİPMANLA TUTUN

CAVO DI ALIMENTAZIONE – CONSERVARE CON L’APPARECCHIATURA
L’APPARECCHIATURA

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
VIRTAJOHTO – SÄILYTÄ LAITTEEN OHESSA

360068 Rev B

STRØMKABEL – OPPBEVARES SAMMEN MED UTSTYRET

Se algum item estiver danificado ou ausente, entre em
contato com a KCI para solicitar substituição (consulte
a seção Informações de contato do cliente). Consulte a
seção Peças de reposição para obter uma lista de peças de
reposição.

15

Carregue a bateria
O objetivo deste procedimento é garantir que a bateria da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ tenha carga
suficiente para completar todas as seguintes verificações e procedimentos de teste.

Ferramentas e suprimentos
•

fonte de alimentação (KCI PN 4103730 ou 44001464)

•

cabo de alimentação (KCI PN, consulte a página 30 para saber a peça específica de cada país)

1. Coloque a unidade em um local seguro onde ela possa ser deixada por no mínimo uma hora.
O carregamento pode se estender por mais de uma hora, se necessário.
2. Conecte o cabo de alimentação de CA na tomada da fonte de alimentação de CC.
3. Conecte o plugue de CA na tomada de parede de CA.
4. Localize a seta no conector do cabo de carregamento. A seta deve apontar para cima quando o conector
do cabo de carregamento for ligado à conexão de alimentação da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.
5. Verifique se o LED indicador de carregamento da bateria localizado na abaixo da parte inferior da tela
sensível ao toque está aceso.

Conexão de energia
da Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™

Seta
Conector do cabo da Unidade de
terapia V.A.C.ULTA™

Uma luz âmbar significa que a bateria está carregando.
Uma luz verde significa que a bateria está completamente carregada.
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Configurações da unidade de terapia
O propósito deste procedimento é verificar as configurações de data e hora da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ e
garantir que as configurações regionais corretas sejam usadas.
1. Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar
até que a luz acenda, para ligar a Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™.

2. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e, antes de
continuar, verifique se o símbolo da bateria mostra carga
completa.

Todas as verificações e testes serão realizados apenas com a
bateria. Se a bateria precisar de carregamento, consulte a
seção Carregue a bateria.

Um clique sonoro deve ser ouvido sempre que um botão for
pressionado.

3. Dependendo da tela de Inicialização exibida, pressione o
botão CQ Checklist ou o botão Continuar terapia para mover
para a próxima tela.

4. Pressione a aba Utilitários.
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Configurações regionais

1. Pressione o botão Configurações regionais.

2. Verifique se as configurações estão corretas ou altere
conforme necessário.
Para obter informações mais detalhadas, consulte a seção
da Tela Configurações regionais no Manual do usuário da
Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.

3. Pressione o botão OK para aceitar as configurações
conforme elas aparecerem ou para bloquear em qualquer
alteração feita.
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4. Pressione o botão OK na tela Confirme as configurações
regionais para retornar à tela Utilitários ou pressione o
botão Cancelar para retornar à tela Configurações
regionais para fazer quaisquer ajustes necessários.

Tela de configurações de data e hora

A data e a hora podem ser verificadas na Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™ a qualquer momento, no canto superior
esquerdo de qualquer tela. Se as configurações estiverem
incorretas, realize as etapas a seguir.
1. Na tela Utilitários, pressione o botão Data e Hora.
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2. Utilize os controles deslizantes na tela para ajustar a data e a
hora conforme necessário.

3. Pressione o botão OK para aceitar as configurações conforme
elas aparecerem na tela Configurações de data e hora.

Para obter informações mais detalhadas, consulte a seção
Tela de configurações de data e hora no Manual do
usuário da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.

4. Pressione o botão OK na tela Confirmar configurações de
data e hora para retornar à tela Utilitários ou pressione o
botão Cancelar para retornar à tela Configurações de data
e hora para fazer qualquer ajuste necessário.
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Verificações operacionais
Ferramentas e suprimentos
•

•

dois reservatórios KCI de 500 ml (KCI PN M8275063 ou M8275071)
•

Estes são reservatórios padrão que podem ser reutilizados por até seis meses, como
reservatórios de teste. Em um dos reservatórios, bloqueie a porta de sensoriamento com fita
adesiva; isso simulará um reservatório cheio.

•

Deixe a porta de sensoriamento aberta no outro reservatório. Escreva em ambos os
reservatórios "Reservatório de teste - Não é para uso humano" e a data da utilização.

um cassete de teste KCI V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387)
•

•

Esse cassete pode ser reutilizado por até quatro meses como cassete de teste. Escreva no
cassete "Cassete de teste - Não é para uso humano" e a data da utilização.

uma tampa de tubos (KCI PN M6275069)

Dois reservatórios de 500 ml da KCI

Porta de sensoriamento com fita adesiva

Cassete de teste
Tampa de tubo

Encaixe do reservatório de Terapia V.A.C.®
O objetivo deste procedimento é garantir que o reservatório seja encaixado e travado firmemente na unidade de
terapia.
1. Encaixe o reservatório de teste na lateral da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.
2. Pressione o reservatório com firmeza na Unidade de terapia V.A.C.ULTA™
para acoplá-lo. O som de um clique indica que o reservatório está encaixado
corretamente.
Garanta que o reservatório esteja firmemente preso à unidade de terapia.
Não torça nem vire o reservatório enquanto o instala.
3. Se o reservatório não se encaixar e travar facilmente no lugar, retire-o
e verifique se os foles estão totalmente encaixados. Tente encaixar o
reservatório novamente.
4. Se o reservatório ainda não encaixar e travar facilmente no lugar correto,
substitua-o por outro reservatório e tente novamente encaixá-lo.
Se outro reservatório for usado, escreva “Reservatório de
teste - Não é para uso humano” e a data da utilização.
5. Se o reservatório não encaixar no recesso adequadamente ou não travar no
lugar, entre em contato com a KCI (consulte a página 31).
6. Certifique-se de que a tampa dos tubos esteja no lugar correto no conector
de tubos.
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Encaixe do cassete de teste V.A.C. VERALINK™
O objetivo deste procedimento é garantir que o cassete de teste V.A.C. VERALINK™ seja encaixado e travado
firmemente na unidade de terapia.

1. Encha quase todo o recipiente do cassete de teste V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387) com água.

2. Acople o cassete de teste V.A.C. VERALINK™ na unidade conforme exibido à esquerda. Consulte as
etiquetas do lado esquerdo da unidade para obter instruções de como acoplar o cassete.

1

2
3. Se o cassete de teste V.A.C. VERALINK™ não encaixar e travar no lugar correto com facilidade, substitua-o por
outro cassete de teste e tente novamente encaixá-lo na unidade.
Se outro cassete de teste for usado, escreva “Cassete de teste - Não é para uso humano”
e a data da utilização.

4.

Certifique-se de que o cassete de teste V.A.C. VERALINK™ da unidade trave adequadamente conforme
exibido à esquerda.

5. Se o cassete de teste V.A.C. VERALINK™ não encaixar no recesso adequadamente ou não travar no lugar
correto, entre em contato com a KCI (consulte a página 31).
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Teste da unidade de terapia
Configuração
1. Se a unidade não estiver ligada, pressione e mantenha
pressionado o botão Ligar/Desligar até que a luz acenda,
para ligar a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.

Se a bateria precisar de carregamento, consulte a seção
Carregue a bateria.
2. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e, antes de
continuar, certifique-se de que o símbolo da bateria mostre
carga completa.

3. Pressione o botão V.A.C.® Therapy (Terapia V.A.C.®) na tela
Inicialização.

4. Para desligar a Unidade de Terapia V.A.C.ULTA™, pressione
e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar até que o
visor apague.

5. Aguarde a tela e todas as luzes desligarem antes de
continuar.

6. Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar
até que a luz acenda, para ligar a Unidade de terapia
V.A.C.ULTA™.

7. Pressione o botão CQ Checklist na tela Inicialização.
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8. Pressione o botão CQ padrão na tela Checklist de CQ.
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Teste de alarme da Terapia V.A.C.®

1

1. Encaixe o reservatório de teste destampado na lateral da
Unidade de terapia V.A.C.ULTA™. Um clique sonoro indica
que o reservatório está encaixado corretamente.
2. Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Precisão da
pressão.
3. Uma vez que o teste tenha sido concluído com sucesso,
remova a tampa dos tubos do reservatório.

1

2

2

4. Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Alarme de
vazamento.

3

5. Uma vez que o teste tenha sido concluído com sucesso,
instale a tampa dos tubos do reservatório.

4
5

3

6. Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Alarme de
entupimento.
7. Uma vez que o teste tenha sido concluído com sucesso,
remova o reservatório destampado.

4

8. Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Alarme de
recipiente não encaixado.
9. Depois de o teste ter sido concluído com sucesso, encaixe
o reservatório de teste tampado na lateral da Unidade
de terapia V.A.C.ULTA™. O som de um clique indica que o
reservatório está encaixado corretamente.

5
00:00:45

00:00:24

00:00:10

10. Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Alarme de
recipiente cheio.

Uma vez que os testes tenham sido concluídos com sucesso,
uma marca verde deverá aparecer ao lado de cada item
listado na tela (consulte a figura à esquerda).

00:00:08

11. Pressione o botão Próximo para continuar testando.
00:00:05
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Teste de alarme do V.A.C. VERALINK™

Se o cassete de teste V.A.C. VERALINK™ estiver colocado
corretamente no lugar, esta tela aparecerá com duas
marcas verdes (consulte a figura à esquerda).
Se um X vermelho aparecer nesta tela, remova e recoloque
o cassete de teste V.A.C. VERALINK™, pressione o botão
Voltar e em seguida pressione o botão Próximo. Se o X
vermelho não desaparecer, entre em contato com a KCI
(consulte a página 31).
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Teste de desempenho da bomba
1. Certifique-se de que a unidade de terapia esteja conectada.
O desempenho da bomba de instilação deve mostrar ≤ 88%.

2. Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Desempenho
da bomba de instilação na tela Terapia V.A.C. VERAFLO™ .
•

Verifique se o valor do ciclo de trabalho da bomba é de
≤ 88%.

•

Se o valor do ciclo de trabalho da bomba for de > 88%,
substitua o cassete de teste e repita a etapa 1 acima.

O valor correto do ciclo de trabalho da bomba só é
exibido com alimentação de CA. O valor máximo possível
com alimentação de CA é de 91%. Se o valor do ciclo de
trabalho da bomba for de 100%, é provável que esteja
sendo usada uma alimentação de CC (somente bateria).
3. Se o valor continuar mostrando > 88%
•

Para desligar a Unidade de Terapia V.A.C.ULTA™, pressione
e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar até que o
visor apague.

•

Verifique se há algum plugue danificado e se todos estão
firmemente encaixados na Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.

•

Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/
Desligar até que a luz acenda, para ligar a Unidade de
terapia V.A.C.ULTA™.

•

Verifique se a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ está recebendo
alimentação quando conectada à tomada de parede de CA.

•

Pressione o botão CQ Checklist na tela Inicialização.

•

Pressione o botão CQ padrão na tela CQ Checklist.

•

Pressione o botão Próximo para continuar testando.

•

Pressione o botão de Seta exibido ao lado da Terapia
V.A.C. VERAFLO™ da tela CQ Checklist.

•

Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Desempenho da
bomba de instilação na tela da Terapia V.A.C. VERAFLO™.

•

Se depois de desligar o aparelho e executar novamente o
teste o valor do ciclo de trabalho da bomba permanecer
maior que 88%, entre em contato com a KCI
(consulte a página 31).

4. Pressione o botão de Seta exibido ao lado de Restaurar
padrões do paciente.
5. Pressione o botão Concluído.
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Etapas finais
O objetivo destas etapas é verificar se a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ está carregando antes de desligá-la.

1. Remova o reservatório de teste e o cassete de teste V.A.C.
VERALINK™ da unidade caso eles ainda estejam acoplados.
2. Conecte o cabo de alimentação de CA na tomada da fonte
de alimentação de CC.

3. Conecte o plugue de CA na tomada de parede de CA.

4. Verifique se o indicador de plugue aparece no canto superior
direito da tela sensível ao toque.

5. Para desligar a Unidade de Terapia V.A.C.ULTA™, pressione
e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar até que o
visor apague.
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Preparação para transporte e uso em paciente
A documentação e os itens a seguir devem sempre acompanhar a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™
quando ocorrer a colocação no paciente. Entre em contato com a KCI para substituição da
documentação (consulte a página 31).
•

Informações de segurança do Sistema de terapia V.A.C.ULTA™

•

Fonte de alimentação do V.A.C.ULTA™

•

Cabo de alimentação do V.A.C.ULTA™
A Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ deve ser transportada de e para a colocação do
paciente de acordo com protocolos locais que garantam a limpeza da unidade e da
fonte de alimentação.

1. Certifique-se que a documentação necessária esteja anexada à unidade.
2. Siga os protocolos institucionais para transportar a unidade e colocar a unidade com um paciente.
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Peças de reposição
Esta lista de peças de reposição é atualmente de setembro de 2016. Entre em contato com seu representante KCI
para verificar os números atuais da peça (consulte a página 31).

Peças específicas de cada país
Número da peça

Descrição

País

4103730

Fonte de alimentação

Universal

44001464

Fonte de alimentação

França

350084

Cabo de alimentação

Estados Unidos/Canadá

350753

Cabo de alimentação

Reino Unido

360080

Cabo de alimentação

Itália

350758

Cabo de alimentação

Dinamarca

360081

Cabo de alimentação

Suíça

360122

Cabo de alimentação

África do Sul

360076

Cabo de alimentação

Austrália

360074

Cabo de alimentação

Outros países europeus não listados

Números da peça na folha de informações de segurança e no manual do usuário
Número da peça na folha de
informações de segurança da
Terapia V.A.C.ULTA™

Número da peça no
Manual do usuário
V.A.C.ULTA™

Número da peça
no Manual de
manutenção
V.A.C.ULTA™

Idioma

416700

417137

Inglês

416700-02

417137-DE

Alemão

416700-10

417137-ES

Espanhol

416700-06

417137-FR

Francês

416700, 416700-06

417137, 417137-FR CA

Inglês e
francês canadense

350173

416700-01

417137-IT

Italiano

350171

416700-05

417137-NL

Holandês

350174

416700-07

417137-DA

Dinamarquês

350175

416700-08

417137-SV

Suécia

350237

416700-13

417137-EL

Grécia

350238, 350175

416700-14, 416700-08

417137-FI

Finlandês

350239

416700-15

417137-NO

Norueguês

350171, 350172

416700-05, 350190-06

417137-FR, 417137-NL

Francês e holandês

350172, 350173

416700-01, 416700-02,
416700-06

417137, 417137-DE,
417137-FR, 417137-IT

Inglês, alemão, francês
e italiano

350172
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Símbolos usados

O símbolo de aviso indica um possível risco para o
sistema, o paciente ou a equipe.

O símbolo de ponto de informação indica
uma observação importante ou informações
operacionais.

O símbolo de aviso de choque indica um possível risco
de choque elétrico.

Informações da bateria para transporte
(O produto contém baterias de íon de lítio)

Informações de contato do cliente
Em caso de dúvidas sobre produto, suprimentos e manutenção ou para obter informações adicionais sobre os
produtos e serviços da KCI, entre em contato com a KCI ou com um representante autorizado, ou:
Nos EUA, ligue para 1-800-275-4524 ou acesse www.acelity.com ou www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Fora dos EUA acesse www.kci-medical.com
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Lista de verificação da Unidade de terapia V.A.C.ULTATM (Manual de manutenção)
•

Este formulário deve ser utilizado em conjunto com o Manual de manutenção da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Preencha este lado do formulário entre o uso em cada paciente e mantenha-o como um registro permanente.

Limpe a unidade de terapia

Verificação de qualidade padrão

Limpe a unidade seguindo os procedimentos descritos na seção Limpeza e
desinfecção, do Manual de manutenção da Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.

Procedimentos entre o cuidado de cada paciente
Inspecione a unidade de terapia para verificar se há
peças ausentes ou danos.

Reparos necessários
SIM

NÃO

APROVADO/REPROVADO
Realize a manutenção padrão.
Ligue a Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.
APROVADO/REPROVADO
Realize os procedimentos da Terapia V.A.C.®.

Inspecione os foles (vedações).
Inspecione a conexão/o compartimento de alimentação.

Pressione o botão de Seta da Terapia V.A.C.®.

Inspecione os botões externos.

Pressione o botão de Seta da Precisão da pressão.

Inspecione a capa do regulador de instilação.
Inspecione a tela sensível ao toque.
Inspecione o braço de suporte do reservatório da solução.
Inspecione a interface de dados do usuário (UDI).
Inspecione os pinos e os ímãs da porta da UDI.
Inspecione o braço de suporte da unidade.
Inspecione a fonte e os cabos de alimentação.
Ajuste as configurações de data e hora conforme necessário.
Verifique o encaixe do reservatório de Terapia V.A.C.®.
Verifique o encaixe do cassete de teste V.A.C. VERALINK™.
Carregue a bateria conforme necessário.

APROVADO REPROVADO

APROVADO REPROVADO

Uma vez que o teste tenha sido realizado com sucesso, remova a tampa
dos tubos.
Pressione o botão de Seta do Alarme
de vazamento.
Uma vez que o teste tenha sido realizado com sucesso, instale a tampa
dos tubos.
Pressione o botão de Seta do Alarme de
entupimento.
Uma vez que o teste tenha sido realizado com sucesso, remova o reservatório
destampado da unidade.
Pressione o botão de Seta do Alarme de recipiente
não encaixado.
Uma vez que o teste tenha sido realizado com sucesso, instale o reservatório
tampado na unidade.
Pressione o botão de Seta ao lado de Alarme de
recipiente cheio.
Uma vez que todos os testes tenham sido realizados com sucesso, pressione o
botão Próximo.
Realize os procedimentos da Terapia V.A.C. VERAFLO™.

Se a unidade falhar em algum procedimento ou precisar de
outros serviços além dos que estão abordados neste manual,
entre em contato com a KCI imediatamente.
Limpeza e desinfecção realizadas:
Confirmada por: _____________________________________

Lista de verificação de controle de qualidade conferida:
Confirmada por: _____________________________________
Número de série da unidade: _____________________________________
Data: ______ / ______ / ______

Pressione o botão de Seta do Desempenho da
bomba de instilação.
Volte a colocar o reservatório de teste conforme
necessário para o teste.
Verifique o V.A.C. VERALINK™ Alerta de cassete
não encaixado.
Verifique o Alerta de bolsa/frasco de solução vazio.
Pressione o botão de Seta do Alarme de
entupimento do V.A.C. VERAFLO™.
Pressione o botão Checklist de CQ para acessar a
tela CQ Checklist.
Pressione o botão Restaurar padrões
do paciente.

Etapas finais
Remova o reservatório de teste - marque-o, se necessário.
Conecte a unidade à fonte de alimentação e à tomada.
Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar para desligar a
Unidade de terapia V.A.C.ULTA™.
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Fabricado para:
KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com
www.veraflo.com
www.vaculta.com
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