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Rx Only
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Der følger vigtig sikkerhedsinformation med dette udstyr
Indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og anden sikkerhedsinformation
findes i sikkerhedsinformationen til V.A.C.ULTA™ Terapisystem til undertryksbehandling af sår
(V.A.C.ULTA™ Terapisystem). Denne brochure med sikkerhedsinformation leveres sammen
med terapienheden og i kasser med V.A.C. VERAFLO™ Forbinding. Læs brugervejledningen til
V.A.C.ULTA™ Terapisystemet og sikkerhedsinformationsarket inden brug af V.A.C.® Terapi eller
V.A.C. VERAFLO™ Terapi. Før anvendelse af PREVENA™ Terapi eller ABTHERA™ Terapi henvises der til
sikkerhedsinformationen og brugervejledningen i kasserne med PREVENA™ Forbinding og ABTHERA™
Forbinding. Hvis du har spørgsmål, eller hvis sikkerhedsinformationerne mangler, skal du straks kontakte
den lokale repræsentant for KCI.
Yderligere produktinformation kan findes på www.acelity.com, www.veraflo.com eller www.vaculta.com
(USA), www.kci-medical.com (uden for USA).
Ligesom med alt andet ordineret medicinsk udstyr kan det føre til dårlig produktydelse og
potentielt alvorlige skader eller dødsfald, hvis produktvejledningen ikke følges, eller hvis
indstillingerne justeres og behandlingerne udføres uden udtrykkelig vejledning og/eller
overvågning fra uddannet klinisk plejepersonale. Kontakt en læge vedrørende medicinske
spørgsmål. I nødstilfælde skal du straks kontakte alarmcentralen eller skadestuen.
FORSIGTIG: I henhold til amerikansk USA lovgivning må dette udstyr kun sælges/lejes af eller
på ordination fra en læge.
ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF RETSMIDDEL
HERMED FRASKRIVER KCI SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING ALLE
STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR KCI-PRODUKTER, SOM ER BESKREVET
I DENNE PUBLIKATION. ENHVER SKRIFTLIG GARANTI FRA KCI SKAL VÆRE UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE PUBLIKATION ELLER
INKLUDERET MED PRODUKTET. KCI HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE SKADER,
HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER OG UDGIFTER, HERUNDER SKADER PÅ PERSONER ELLER EJENDOM, DER HELT ELLER DELVIST
SKYLDES ANVENDELSE AF PRODUKTET, UD OVER DEN ANVENDELSE OG REPARATION, FOR HVILKE FRASKRIVELSE AF GARANTI ELLER
ANSVAR UDTRYKKELIGT ER FORBUDT IFØLGE LOVEN. INGEN PERSON HAR BEMYNDIGELSE TIL AT BINDE KCI TIL NOGEN FORM FOR
REPRÆSENTATION ELLER GARANTI UNDTAGEN DE DER ER ANGIVET SPECIFIKT I DETTE DOKUMENT.
Beskrivelser eller specifikationer i trykt materiale fra KCI, inklusive denne publikation, har udelukkende til formål at beskrive produktet
generelt på fremstillingstidspunktet og udgør ikke i sig selv nogen udtrykkelig garanti, undtagen hvad der er anført skriftligt i den
begrænsede garanti i denne brugervejledning. Al information i denne publikation gives med forbehold for ændringer til enhver tid.
Kontakt KCI for opdateringer.
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Advarsler: Vigtig information til brugerne
For at sikre, at produkter fra KCI fungerer korrekt, anbefaler KCI, at følgende betingelser overholdes. Manglende overholdelse af disse
betingelser vil ugyldiggøre alle gældende garantier.
•

Dette produkt må kun benyttes i overensstemmelse med denne vejledning og de relevante produktoplysninger.

•

Montering, betjening, udbygning, genjustering, modifikation, teknisk vedligeholdelse eller reparation skal udføres
af kvalificeret personale, der er godkendt af KCI. På anmodning vil KCI udlevere relevante kredsløbsdiagrammer,
lister over komponenter osv., der skal bruges til reparation, til dette godkendte personale.

•

Sørg for, at de elektriske installationer i lokalet overholder gældende nationale standarder for elektriske
forbindelser. For at undgå risikoen for elektrisk stød skal dette produkt være tilsluttet til en jordet stikkontakt.

•

Betjen ikke dette produkt, hvis det har et beskadiget strømkabel, en beskadiget strømforsyning eller et
beskadiget stik. Kontakt KCI, hvis disse komponenter er slidte eller beskadigede.

•

Pas på ikke at tabe eller isætte genstande i nogen af dette produkts åbninger eller slanger.

•

Dette produkt eller dets komponenter må ikke sluttes til udstyr, der ikke anbefales af KCI.

•

Anvend kun V.A.C.® Forbindinger (V.A.C.® GRANUFOAM™ Forbindinger, V.A.C.® GRANUFOAM
SILVER™ Forbindinger, V.A.C. WHITEFOAM™ Forbindinger, V.A.C. VERAFLO™ Forbindinger),
PREVENA™ Forbindinger eller ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Forbindinger til det åbne abdomen og
tilknyttede engangsartikler sammen med dette produkt.

•

Hold dette produkt væk fra opvarmede overflader.

•

Selv om dette produkt er i overensstemmelse med hensigten i standarden IEC 60601-1-2 med hensyn til
elektromagnetisk kompatibilitet, kan alt elektrisk udstyr generere interferens. Frakobl udstyret, og kontakt
KCI, hvis der er mistanke om interferens.

•

Undgå at spilde væsker på produktet.

•

Brug ikke dette produkt i forbindelse med bad/brusebad eller i situationer, hvor det kan falde eller trækkes
ned i et badekar, en brusekabine eller en vask.

•

Tag ikke fat i et produkt, der er faldet i vandet. Tag straks ledningen ud af stikket, hvis enheden er sluttet til
en elektrisk strømkilde. Frakobl enheden fra forbindingen, og kontakt KCI.

•

Undlad at bruge produktet i nærheden af en brandfarlig anæstesiblanding med luft, ilt eller dinitrogenoxid
eller i et iltberiget miljø.

•

Medbring ikke dette produkt i et MR-miljø. Dette produkt er Ikke MR-sikkert.

Bemærk – Dette produkt er blevet konfigureret af producenten, så det overholder de specifikke spændingskrav. Se
produktinformationsmærkaten for oplysninger om den specifikke spænding.

Farver, der anvendes i denne vejledning
Skærmknap/Skærmnavn – Skærmnavne
og skærmknapper.

ABTHERA™ Terapi – Elementer og information,
som er specifikke for ABTHERA™ Terapi.

V.A.C.® Terapi – Elementer og information,
som er specifikke for V.A.C.® Terapi.

PREVENA™ Terapi – Elementer og information,
som er specifikke for PREVENA™ Terapi.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Elementer
og information, som er specifikke for
V.A.C. VERAFLO™ Terapi.

System – Elementer og information, som er
specifikke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
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Advarsel og vigtig information til brugerne

Resterende væske på de elektroniske betjeningsanordninger kan forårsage korrosion, der kan
medføre, at de elektroniske komponenter ikke længere fungerer som de skal. Komponentfejl kan
forårsage fejlfunktion, hvilket kan medføre potentielle risici for patient og personale. Hvis der
spildes væske, skal enheden straks frakobles strømforsyningen og rengøres med en absorberende
klud. Sørg for, at der ikke er fugt i eller i nærheden af strømstikket og strømforsyningens
komponenter, før strømmen tilsluttes igen. Kontakt KCI, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
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Indledning
V.A.C.ULTA™ Systemet til undertryksbehandling af sår er et integreret sårbehandlingssystem, der indeholder:
•

V.A.C.® Terapi til undertryksbehandling af sår (1)

•

V.A.C. VERAFLO™ Instillationsterapi (2)

•

PREVENA™ Terapi til incisionsbehandling (3)

•

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Terapi til det åbne abdomen (4).

Se sikkerhedsinformationerne til V.A.C.ULTA™ Systemet til undertryksbehandling af sår (V.A.C.ULTA™ Terapisystem), der følger med
V.A.C.ULTA™ Terapienheden for komplette indikationer for brug for hver af disse terapityper samt information om sikkerhed og
anvendelse.
V.A.C.® Terapi til undertryksbehandling af sår (med to undertrykstilstande):

1
Ønsket
undertryk

V.A.C.® Terapi
(kontinuerlig)

25 mmHg
0 mmHg

Ønsket
undertryk

DPC (Dynamisk)
Terapi

25-200 mmHg

50-200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

V.A.C.® GRANUFOAM™, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ og V.A.C. WHITEFOAM™ Forbindinger kan bruges sammen med
indstillingen V.A.C.® Terapi i V.A.C.ULTA™ Terapisystemet. Yderligere forbindinger, som er specifikke for V.A.C. VERAFLO™ Terapi, er
også tilgængelige.
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V.A.C. VERAFLO™ Instillationsterapi:

2

Faser i V.A.C. VERAFLO™ Terapi
(Startfase: Instillation)

Instillation
af sårrensningsvæske**

Udsugning*

Udblødning

V.A.C.® Terapi***

Cyklussen gentages i hele terapiens varighed

* SEAL CHECK™ Lækagedetektor
** Assisteret fyldning giver brugeren mulighed for at monitorere den indledende fyldning af såret ved at starte og stoppe instillation
manuelt og dermed bestemme det korrekte instillationsvolumen, efter at forbindingen er anlagt. Når volumen er bestemt, vil det være
indstillingspunktet for alle efterfølgende instillationsfaser i V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
*** Kontinuerlige undertrykstilstande og DPC-undertrykstilstande er tilgængelige med V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
V.A.C. VERAFLO™, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ og V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ Forbindinger er tilgængelige til brug i
forbindelse med indstillingen V.A.C. VERAFLO™ Terapi i V.A.C.ULTA™ Terapisystemet.
PREVENA™ Terapi til incisionsbehandling:

PREVENA™ Terapi
Type

Undertryksprofil
125 mmHg

Kontinuerlig
0 mmHg

PREVENA™ PEEL & PLACE™ og PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ Forbindinger er tilgængelige til brug sammen med indstillingen
PREVENA™ Terapi i V.A.C.ULTA™ Terapisystemet.
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ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Terapi til det åbne abdomen:

ABTHERA™ Terapi
Type

Undertryksprofil
Ønsket

100-150 mmHg

Kontinuerlig
0 mmHg

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Forbinding til det åbne abdomen er tilgængelig til brug sammen med indstillingen ABTHERA™ Terapi i
V.A.C.ULTA™ Terapisystemet.
V.A.C.ULTA™ System til undertryksbehandling af sår er beregnet til at blive anvendt af kvalificeret, klinisk plejepersonale i forbindelse
med akut pleje. Der er tilgængelige in-service og træningsprogrammer til anvendelse af V.A.C.® Terapi, V.A.C. VERAFLO™ Terapi,
PREVENA™ Terapi og ABTHERA™ Terapi. Informationssignaler fra terapienheden skal monitoreres af det kliniske plejepersonale.
Patienten forventes ikke at anlægge eller skifte forbindinger eller justere terapienhedens indstillinger.
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V.A.C.ULTA™ Terapisystem – Vigtige funktioner og fordele

Valg af behandling – Giver brugeren mulighed for at vælge V.A.C. VERAFLO™, V.A.C.®, PREVENA™ eller ABTHERA™ Terapi.
Assisteret fyldning (V.A.C. VERAFLO™ Terapi) – Giver brugeren mulighed for at monitorere den indledende fyldning af såret ved
at starte og stoppe instillation manuelt og dermed bestemme det nødvendige instillationsvolumen, efter at forbindingen er anlagt.
Når volumen er bestemt, vil det være indstillingspunktet for alle efterfølgende instillationsfaser i V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
Fordele:
•

Fjerner gætteriet i forbindelse med volumenindstilling

•

Hjælper med at reducere antallet af lækager, der skyldes overopfyldning af såret

Volumetrisk levering med opholdstid for væsken (V.A.C. VERAFLO™ Terapi) – V.A.C.ULTA™ Terapienheden giver unik og
patenteret volumetrisk levering af væske ved hjælp af en pumpe.
Fordele:
•

Leverer væske på en pålidelig og ensartet måde over hele sårbunden.

•

Giver tid til opløsning af infektiøst materiale og debris fra såret.

Automatisk og cyklisk sårrensning (V.A.C. VERAFLO™ Terapi) – V.A.C. VERAFLO™ Terapi er 100 % automatiseret efter
konfiguration, og det betyder håndfri, gentagne cyklusser med sårrensning via instillation af opløsninger til overfladiske sår.
Fordele:
•

Leverer automatisk og gentaget rensning af overfladiske sår uden fjernelse af forbindingen.

•

Eliminerer behovet for manuel sårrensning mellem forbindingsskift.

V.A.C. VERALINK™ Kassette (V.A.C. VERAFLO™ Terapi) – Denne engangsartikel bruges til at forbinde V.A.C.ULTA™ Terapienheden
med posen/flasken med opløsning og slangen til forbindingen.
Fordele:

V.A.C.ULTA™ Terapisystem – Vigtige funktioner og fordele

•

Det er en nem måde at opbevare og tilføre opløsning.

Udblødning af forbinding (V.A.C.® Terapi og V.A.C. VERAFLO™ Terapi) – Dette værktøj giver klinikeren mulighed for at udbløde
forbindingen og såret med instillationsopløsning som klargøring til forbindingsskift.
Fordele:
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•

Giver mulighed for at hjælpe med at lade forbindingen "flyde" ved at øge instillationsvolumen og udblødningstid.

•

Fugter og blødgør forbindingen med henblik på lettere fjernelse af forbindingen og mindre ubehag for patienten.

Yderligere funktioner
Brugerflade på trykfølsom skærm: Med brugerfladen på den trykfølsomme skærm er det nemt at navigere gennem betjeningsog hjælpemenuer. Der findes en skærmlås til beskyttelse mod utilsigtede ændringer. Der er en funktion til låsning af indstillingerne for
at forhindre patienten i at få adgang til terapiindstillingerne.
Justerbare undertryksindstillinger og terapitilstande: Der kan vælges mellem en række indstillinger mellem 25 mmHg
og 200 mmHg i trin på 25 mmHg afhængigt af de indstillinger, der er tilgængelige for den valgte behandling. Derudover kan
V.A.C.® Terapi og V.A.C. VERAFLO™ Terapi indstilles til kontinuerligt undertryk eller Dynamic Pressure Control™ (DPC) Terapi.
SEAL CHECK™ Lækagedetektor: Dette værktøj hjælper brugeren med at finde lækager i undertrykket i systemet ved hjælp af toner
og visninger på skærmen under fejlsøgningsprocessen.
Historikrapporter: V.A.C.ULTA™ Terapisystemet indeholder tre forskellige rapporter: 1. Alarmhistorik, 2. Terapihistorik og 3.
Patienthistorik. Disse rapporter logges kronologisk og indeholder oplysninger om dato og klokkeslæt for start og stop af terapi,
terapiindstillinger, alarmhændelser samt skift af engangsartikler. De kan vises på skærmen eller overføres elektronisk fra V.A.C.ULTA™
Terapienheden via et ikke-strømforsynet USB-flashdrev eller et SD-hukommelseskort.
SENSAT.R.A.C.™ System: SENSAT.R.A.C.™ Systemet (også integreret i V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad, V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Slangesæt, PREVENA PLUS™ Terapi til incisionsbehandling. Og ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Forbinding til det åbne
abdomen-system) overvåger og fastholder det ønskede tryk på sårstedet, hvilket bidrager til at levere en ensartet terapi.
Systemet består af hardware og software til terapienheden, en beholder til opsamling af ekssudat fra såret, en metode til registrering
af beholderen, en multi-lumenslange, en kobling og SENSAT.R.A.C.™ Pad.
Ikke tilgængelig med PREVENA™ Forbinding uden SENSAT.RA.C.™ Pad.
Integrerede slangekoblinger: Systemet har integrerede slangekoblinger og slangeklemmer, så det er nemt at afbryde forbindelsen
mellem forbindingen og terapienheden midlertidigt.
Beholdere: V.A.C.ULTA™ Terapienheden er optimeret til brug med 300 ml-, 500 ml- eller 1000 ml-beholdere. Det er de samme
beholdere, der bruges med INFOV.A.C.™ Terapienheden. Beholdere er sterile engangsartikler, som er fremstillet uden naturlig
gummilatex.
Udløserknap til beholder: Udløserknappen til beholderen lyser og blinker, når beholderen er fuld.
Intensitetsindstilling: Intensitet omhandler den tid, det tager at opnå det ønskede terapiniveau med undertryk, når terapien er
igangsat. Jo lavere intensitetsindstilling, desto længere tid vil det tage at nå det ønskede undertryk.
Sårbilledanalyse: Digitale billeder af såret kan uploades fra et digitalkamera til V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Når sårets omkreds
aftegnes på skærmen med den medfølgende stylus, kan terapienheden beregne sårbilledets overfladeareal og volumen og danne
trends. Der er mulighed for at se en kronologisk, grafisk historik over såret (med trenddiagrammet for sårbilledet) på skærmen eller at
overføre oplysningerne elektronisk fra V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Det er hensigten, at disse oplysninger bruges af den behandlende
læge som en del af dokumentationen af sårhelingens fremskridt. De er ikke beregnet til brug i forbindelse med diagnosticering og
behandling af sår.
Hængemekanisme: Terapienheden kan monteres sikkert på et dropstativ, et fodgærde på en seng eller på en kørestol.
Batteridrift: For at gøre det lettere at overføre patienter kan V.A.C.ULTA™ Terapienheden køre på batteri. Ved almindelig brug kan
batteriet holde op til seks timer, før det skal oplades.
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V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Identifikation af komponenter

Tænd/sluk-knap

Udløserknap til
beholder

Trykfølsom skærm

Mærkat med enhedens
serienummer

Indikatorlampe for
batteriopladning
Højttaler
USB-port
Indgang til SD-kort

Stylus

V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Set forfra

V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Identifikation af komponenter

Hængekrog til
opløsningsbeholder

Drejeknap til hængekrog

Lås til hængekrog til
opløsningsbeholder

Hængekrog

V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Set bagfra
18

Fordybning til
instillationsslangen
Bærehåndtag

Lås til hængekrog til
opløsningsbeholder
Instillationspumpe

Drejeåbning til
V.A.C. VERALINK™ Kassetten

V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Venstre side

Beholderens bælge
(pakninger)

Strømtilslutning på
V.A.C.ULTA™ Terapienhed

V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Højre side
19

Symboler for advarsler og alarmer
Advarsel/alarm

V.A.C. VERAFLO™
Terapi

V.A.C.® Terapi

PREVENA™ Terapi

ABTHERA™ Terapi

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ALARM

ALARM

V.A.C. VERALINK™
ikke tilsluttet

ADVARSEL

ADVARSEL

Tom pose/flaske
med opløsning

ADVARSEL

ADVARSEL

V.A.C. VERAFLO™
Assisteret fyldning inaktiv

ADVARSEL

Blokering

Blokering
(Behandling afbrudt)

Beholder fuld

Beholder ikke sat i

Terapi inaktiv

Lækage

Lækage
(Behandling afbrudt)

Symboler for advarsler og alarmer

Lavt tryk

V.A.C. VERAFLO™
Trykafvigelse

V.A.C. VERAFLO™ Blokering
af instillationsslange
(Behandling afbrudt)
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ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

Symbol for advarsel/alarm

V.A.C. VERAFLO™
Terapi

V.A.C.® Terapi

PREVENA™ Terapi

ABTHERA™ Terapi

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ALARM

ALARM

ADVARSEL

ADVARSEL

Batteri lavt

Batteri kritisk

Batteri afladt

Intern temperatur
ºC

Systemfejl
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Klargøring til brug
Opladning af batteriet
V.A.C.ULTA™ Terapienheden leveres med en strømforsyning og et genopladeligt batteri. Batteriet er ikke tilgængeligt for brugeren
og kan derfor ikke serviceres af brugeren. Strømforsyningen har en todelt ledning, hvor den ene ende sættes i en stikkontakt og den
anden ende sættes i V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Brug kun den strømforsyning, der følger med V.A.C.ULTA™ Terapienheden (varenr.: 4103730). Brug
af en anden strømforsyning kan beskadige V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Hvis omgivelsernes forhold (især lav luftfugtighed) udgør en risiko for statisk elektricitet, skal der
udvises omhu ved håndtering af V.A.C.ULTA™ Terapienheden, når den er taget ud af bæretasken
og er tilsluttet en stikkontakt. I sjældne tilfælde kan udladning af statisk elektricitet, der kommer
i kontakt med terapienheden, medføre, at den trykfølsomme skærm bliver mørk, eller at
terapienheden nulstilles eller slukker. Kontakt KCI med det samme, hvis terapien ikke genoptages,
når terapienheden slukkes og derefter tændes igen.
For at isolere terapienheden fra strømnettet skal vekselstrømforsyningsstikket tages ud af
stikkontakten i væggen. Sørg for, at der er adgang til stik og stikkontakt i væggen.

Klargøring til brug

Strømkabler kan medføre fare for at snuble. Sørg for, at kablerne holdes væk fra områder, hvor folk
kan snuble i dem.
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1.

Slut vekselstrømskablet til jævnstrømsforsyningen.

2.

Sæt vekselstrømskablet i et vekselstrømsudtag.
Jævnstrømsforsyningen skal være tilgængelig konstant, så det er muligt straks at frakoble
strømmen, hvis det skulle være nødvendigt.

3.

Find pilen på stikket til opladningskablet. Pilen skal vende opad, når stikket sættes i strømstikket på
V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

Strømstik på
V.A.C.ULTA™ Terapienhed

Pil

V.A.C.ULTA™ Opladerstik
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4.

Der vises et stik-ikon på skærmen, når terapienheden er tilsluttet en stikkontakt.

Indikator for stik
Batterispænding

Det tager ca. fire timer at genoplade batteriet helt. Batteriet holder længst, hvis terapienheden er
tilsluttet strøm så ofte, det er muligt.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er korrekt tilsluttet V.A.C.ULTA™ Strømforsyningen, lyser indikatorlampen for batteriopladning på
forsiden (side 18) af enheden gult, mens batteriet oplades. Når batteriet er ladet helt op, lyser indikatorlampen for batteriopladning
grønt.

Placering af terapienheden
V.A.C.ULTA™ Terapienheden kan monteres på et dropstativ eller på fodgærdet på en hospitalsseng. Den kan om ønsket placeres på en
fast, plan flade, hvor den ikke er i vejen. V.A.C.ULTA™ Terapienheden skal placeres på et sted, hvor kabler og slanger ikke kan hænge fast
i forbipasserende genstande.
Strømkabler og slanger kan medføre fare for at snuble. Sørg for, at alle kabler og slanger holdes væk
fra områder, hvor folk kan snuble i dem.
V.A.C.ULTA™ Terapienheden er ikke beregnet til at blive båret af ambulante patienter.
Kontakt lægen og KCI for at få oplysninger om V.A.C.® Terapienheder til ambulante patienter.
V.A.C.ULTA™ Terapienheden kan monteres på et dropstativ, på sengerammen eller på en kørestol
under patienttransport.
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Fastgørelse af terapienheden på et dropstativ

Fastgørelse af terapienheden på et dropstativ
1.

Hold V.A.C.ULTA™ Terapienheden i bærehåndtaget, tag fat i hængekrogen og træk hængekrogen ud (1).

2.

Anbring hængerkrogen omkring dropstativet, luk den, og monter på den måde enheden på dropstativet (2).
Sørg for, at stativet er i den lodrette gummirille (både i top og bund) bag på V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

3.

Drej knappen til hængekrogen, så den låses på plads (3). Når pilen på drejeknappen til hængekrogen er på
linje med låsesymbolet, er hængekrogen låst.

3
2
4.
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Udfør denne procedure i omvendt rækkefølge for at fjerne terapienheden.

Fastgørelse af terapienheden til fodgærdet på en seng
1.

Hold V.A.C.ULTA™ Terapienheden i bærehåndtaget, tag fat i hængekrogen og træk hængekrogen ud (1).

2.

Placer hængekrogen hen over fodgærdet. Luk hængekrogen, så terapienheden trækkes ind på fodgærdet (2).

3.

Drej knappen til hængekrogen, så den låses på plads (3). Når pilen på drejeknappen til hængekrogen er på
linje med låsesymbolet, er hængekrogen låst (4).

Fastgørelse af terapienheden til fodgærdet på en seng

2

4
3

4.

Udfør denne procedure i omvendt rækkefølge for at fjerne terapienheden.
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Fastgørelse af V.A.C. VERALINK™ Kassetten
Kun beregnet til brug med V.A.C.® Terapi ved brug af funktionen Udblødning af forbinding eller
V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
V.A.C. VERALINK™
Kassettekurv

V.A.C. VERALINK™
Kassetteudløserknap (TOP)

V.A.C. VERALINK™
Kassetteslanger
V.A.C. VERALINK™
Kassettetap (BUND)
Slangespids
1.

Tag V.A.C. VERALINK™ Kassetten ud af kassen, og indsæt tappen på V.A.C. VERALINK™ Kassetten (1) i slotten på
V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

2.

Drej V.A.C. VERALINK™ Kassetteudløserknappen mod terapienheden (2) og tryk, indtil den klikker på plads (3).
V.A.C. VERALINK™ Kassetten er designet til at sidde tæt ind til terapienheden. Tryk godt til for at sikre,
at kassetten sidder korrekt.

1

V.A.C. VERALINK™ Kassettetap

Fastgørelse af V.A.C. VERALINK™ Kassetten

2
2

3
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Fastgørelse af pose/flaske med opløsning
Kun beregnet til brug med V.A.C.® Terapi ved brug af funktionen Udblødning af forbinding eller
V.A.C. VERAFLO™ Terapi
Træk hængekrogen til opløsningsbeholderen ud:
1.

Løft låsen på hængekrogen til opløsningsbeholderen helt op (1).

2.

Løft hængekrogen til opløsningsbeholderen (2). Afhængigt af enheden skal håndtaget enten drejes
180 grader (3A) eller trykkes op (3B).

3.

Tryk låsen til hængekrogen til opløsningsbeholderen helt ned (4) for at låse hængekrogen til
opløsningsbeholderen på plads.

Fastgørelse af pose/flaske med opløsning

2

4
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Montering af pose/flaske med opløsning
Kun beregnet til brug med V.A.C.® Terapi-funktionen Udblødning af forbinding eller
V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
1.

Sørg for, at kassetteslangen sættes fast i fordybningen på enhedens håndtag ved at trykke slangen ned i
fordybningen.

2.

Stik spidsen i posen/flasken med opløsning i henhold til producentens vejledning ved hjælp af
V.A.C. VERALINK™ Kassetteslangens spids (1).

3.

Hæng posen/flasken med opløsning på terapienhedens hængekrog til opløsningsbeholderen (2).

4.

Juster hængekrogen til opløsningsbeholderen (3), samtidig med, at du manipulerer posen/flasken for at sikre,
at spisen er placeret i slotten i V.A.C. VERALINK™ Kassettekurven (4).

Fordybning til
kassetteslangen

4

Montering af pose/flaske med opløsning

4

Sørg for, at slangerne ikke er
snoede eller klemte.
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Tilslutning af instillationsslange
Kun beregnet til brug med V.A.C.® Terapi-funktionen Udblødning af forbinding eller
V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
Se de relevante brugervejledninger for at se sikkerhedsinformation og procedurer til anlæggelse og
skift af forbinding.

1.

Fjern hætten fra enden af V.A.C. VERALINK™
Kassetteslangen (1).

2.

Slut V.A.C. VERALINK™ Kassetteslangen til instillationsslangen
på V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad / V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Slangesættet ved at skubbe koblingerne sammen (2).

1

2

3
Vrid koblingerne, indtil låsefligene sidder helt sammen (3).

4.

Åbn alle slangeklemmer (4).

4
Tilslutning af instillationsslange

3.
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Montering af beholderen
Ved valg af beholderstørrelse (300 ml, 500 ml, 1000 ml), skal der tages højde for mængden af
ekssudat fra såret samt den valgte terapi. Ved levering af V.A.C. VERAFLO™ Terapi skal der også
tages højde for mængden af sårinstillationsvæske og instillationsfrekvens.
Ved levering af PREVENA™ Terapi kan man overveje at bruge den mindste beholder til
V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
1.

Skub beholderen ind i siden på V.A.C.ULTA™ Terapienheden (1)

2.

Skub beholderen (500 ml vises) godt på plads på V.A.C.ULTA™ Terapienheden (2). Der skal høres et klik, når
beholderen isættes korrekt. Kontroller, at beholderen sidder direkte på terapienheden. Vrid eller drej ikke
beholderen, når den sættes i.

2

3.

Tilslut beholderslangen til forbindingsslangen ved at skubbe
koblingerne sammen (3).

3

Der skal bruges en PREVENA™ V.A.C.® Kobling til at forbinde PREVENA™ Forbinding
til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens beholder. Denne kobling, som findes i pakken med
PREVENA™ Forbinding, skal bruges for at undertryksbehandling af sår fungerer effektivt og præcist.

Montering af beholderen

PREVENA™ Forbindingsslange
Beholderslange

PREVENA™ V.A.C.® Kobling
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4
4.

Vrid koblingerne, indtil låsefligene sidder helt sammen (4).

5.

Åbn alle slangeklemmer (5).

5
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Udskiftning af beholderen
En beholder kan udskiftes under rutineforhold eller under alarmforhold. Under rutineforhold blinker beholdernes udløserknap IKKE.
Sluk IKKE for strømmen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden, når beholderen udskiftes.
Under en alarm for fuld beholder blinker beholderudløserknappen (side 18), der vises en advarsels-/alarmskærm (side 56, 90,
116 og 134), og terapien afbrydes (enheden er dog stadig tændt).
Ved levering af PREVENA™ Terapi er det ikke nødvendigt at skifte beholderen. Kontakt
den behandlende læge med det samme, hvis der opstår en alarm for fuld beholder under
PREVENA™ Terapi.
Beholderen, der bruges til V.A.C.® Terapi, V.A.C. VERAFLO™ Terapi og ABTHERA™ Terapi, skal udskiftes,
når den er fuld (der lyder en alarm), eller mindst en gang om ugen for at minimere lugten.

Hvis der er udløst en alarm om fuld beholder, er pumpen SLUKKET. Fortsæt til trin 2.

1.

V.A.C.® Terapi, PREVENA™ Terapi, ABTHERA™ Terapi – Stop terapien ved at vælge Start/Stop på den
trykfølsomme skærm. Sluk ikke for strømmen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Stop terapien ved at vælge Pause/Genoptag på den trykfølsomme skærm.
Sluk ikke for strømmen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

2.

Skyd begge slangeklemmer mod slangekoblingen.

3.

Luk begge slangeklemmer helt (1) for at forhindre indholdet i
slangerne i at løbe ud. Der bør lyde adskillige klik.

2

Udskiftning af beholderen

4.

Vrid slangekoblingerne, indtil låsetappene frakobles (2).

3
5.
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Træk koblingerne fra hinanden (3) for at frakoble
forbindingsslangen fra beholderslangen.

6.

Tryk på knappen Beholderudløsning.

Hvis ACTIV.A.C.™ Beholderen på 300 ml bruges, holdes den IKKE på plads af holderen på
V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Når du vil fjerne ACTIV.A.C.™ Beholderen på 300 ml fra V.A.C.ULTA™
Terapienheden, skal du sikre, at du har GODT fat i beholderen, før du trykker på knappen til
udløsning af beholderen.
7.

Fjern beholderen fra terapienheden ved at løfte beholderen op og trække den væk fra terapienheden (4).

4

Den brugte beholder skal bortskaffes i henhold til institutionens og/eller lokale miljømæssige krav.

8.

Sæt den nye beholder i, og tilslut slangerne igen som beskrevet i afsnittet Isætning af beholderen
(side 32) i denne brugervejledning.

9.

V.A.C.® Terapi, PREVENA™ Terapi, ABTHERA™ Terapi – Vælg Start/Stop på den trykfølsomme skærm for
at genstarte terapien.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Stop terapien ved at vælge Pause/Genoptag på den trykfølsomme skærm.
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Betjening
Dette afsnit indeholder vejledning til opsætning og justering af funktionerne i V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Læs alle afsnittene i denne vejledning grundigt, før produktet tages i brug. Læs indikationerne, kontraindikationerne, advarslerne og
forholdsreglerne omhyggeligt, før du betjener V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

Trykfølsom skærm
Displayet på forsiden af terapienheden er trykfølsomt. Brugerfladens skærmbilleder vises på dette display. Skærmbillederne
indeholder oplysninger om systemets aktuelle handlinger og indstillinger baseret på den valgte fane (Terapi, Historik eller Værktøj).
Betjening af den trykfølsomme skærm beskrives på de følgende sider.
Den trykfølsomme skærm må kun betjenes med fingeren eller den medfølgende stylus. Skærmen kan
tage skade, hvis der bruges kuglepenne eller andre spidse genstande.

37

V.A.C.ULTA™ Terapisystem – Terapiindstillinger
V.A.C.ULTA™ Terapisystemet kan bruges med fire forskellige terapier afhængigt af lægens ordination:
V.A.C.® Terapi til undertryksbehandling af sår: (1)

1
25-200 mmHg

Ønsket
undertryk

V.A.C.® Terapi
(kontinuerlig)

25 mmHg
0 mmHg

50-200 mmHg

Ønsket
undertryk

DPC (Dynamisk)
Terapi

25 mmHg
0 mmHg

V.A.C. VERAFLO™ Instillationsterapi: (2)

2

Faser i V.A.C. VERAFLO™ Terapi
(Startfase: Instillation)

Udsugning*

Instillation
af sårrensningsvæske**

Udblødning

V.A.C.® Terapi***

V.A.C.ULTA™ Terapisystem – Terapiindstillinger

Cyklussen gentages i hele terapiens varighed

* SEAL CHECK™ Lækagedetektor
** Assisteret fyldning giver brugeren mulighed for at monitorere den indledende fyldning af såret ved at starte og stoppe instillation
manuelt og dermed bestemme det korrekte instillationsvolumen, efter at forbindingen er anlagt. Når volumen er bestemt, vil det være
indstillingspunktet for alle efterfølgende instillationsfaser i V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
*** Kontinuerlige undertrykstilstande og DPC-undertrykstilstande er tilgængelige med V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
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PREVENA™ Terapi til incisionsbehandling: (3)

PREVENA™ Terapi
Type

Undertryksprofil
125 mmHg

Kontinuerlig
0 mmHg

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Terapi til det åbne abdomen: (4)

ABTHERA™ Terapi
Type

Undertryksprofil
Ønsket

100-150 mmHg

Kontinuerlig
0 mmHg
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Trykfølsom skærm – Faner
Den trykfølsomme skærm er inddelt i tre områder, hver med en separat fane. På disse faner er der adgang til de forskellige områder af
V.A.C.ULTA™ Terapienhedens software.

Fanen Historik (side 155)
Fanen Terapi (side 50,
85, 110 og 129)

Fanen Værktøj (side 74,
106, 126 og 144)

V.A.C. VERAFLO™ Terapi startskærm

Trykfølsom skærm – Faner

V.A.C.® Terapi startskærm

PREVENA™ Terapi startskærm

ABTHERA™ Terapi startskærm

Fanen Terapi – (side 50, 85, 110 og 129) Bruges til at få adgang til startskærmen, terapiindstillinger, funktioner og information
om aktiv terapi. Brug knappen Terapiindstillinger under fanen Terapi til at vælge ordineret terapi (V.A.C. VERAFLO™ Terapi,
V.A.C.® Terapi, PREVENA™ Terapi eller ABTHERA™ Terapi).
Fanen Historik – (side 155) Bruges til at få adgang til al terapihistorik for patienten.
Fanen Værktøj – (side 74, 106, 126, 144) Bruges til at få adgang til terapirelaterede funktioner og til at angive systempræferencer,
herunder sprog, måleenhed, dato, skærmens lysstyrke osv. Det er også muligt at se KCI-kontaktoplysninger og softwareversion.
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Fælles knapper på den trykfølsomme skærm
De fleste skærmbilleder har en eller flere fælles betjeningsknapper. Det drejer sig om:
Hjælp – Åbn skærmbilleder med Hjælp

Skærmlås/Indstillingslås – Aktiver funktionen Skærmlås, som beskytter mod utilsigtede ændringer.
Denne funktion bør bruges, når den trykfølsomme skærm rengøres (side 192). Vælg og hold nede i mere
end fem sekunder for at aktivere eller deaktivere Indstillingslås. Indstillingslåsen forhindrer, at patienten
får adgang til terapiindstillingerne.
Nattilstand – Aktivér funktionen Nattilstand for at gøre den trykfølsomme skærm mørk. Når Nattilstand
er aktiveret, tændes skærmen ved den laveste lysstyrke, når der røres ved den trykfølsomme skærm. Hvis
Nattilstand skal deaktiveres, vælges Nattilstand for at vende tilbage til den forrige indstilling for lysstyrke.

OK – Bekræft et valg

Afslut – Luk et pop op-skærmbillede

Annuller – Annuller handling

Tilbage – Vend tilbage til forrige skærmbillede

Frem – Gå frem til næste skærmbillede

Fælles knapper på den trykfølsomme skærm

+ eller - – Brug + / - for at øge eller mindske de viste værdier.

Information – Vælg for at få vist skærmbillederne Terapioversigt og Aktuelle indstillinger for den
aktive terapi.

Start/Stop – Vælg for at genstarte terapi (V.A.C.® Terapi, PREVENA™ Terapi, ABTHERA™ Terapi).

Pause/Genoptag – Vælg for at genstarte terapi (V.A.C. VERAFLO™ Terapi).
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Aktivering eller deaktivering af V.A.C.ULTA™ Terapienheden
Tænd/sluk-knappen er placeret i det øverste venstre hjørne foran på terapienheden (side 18). Tryk
og hold inde på tænd/sluk-knappen, indtil lyset tændes for at tænde for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Terapienheden gennemgår en selvtestrutine, og derefter vises skærmbilledet Opstart. Tryk og hold inde
på tænd/sluk-knappen, indtil skærmen slukkes for at slukke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Skærmbilledet Opstart vises i en af to versioner:
Første gang V.A.C.ULTA™ Terapisystemet bruges efter en
kvalitetskontrol og rengøring, viser skærmbilledet Ny patient.
Vælg V.A.C. VERAFLO™ Terapi for at
konfigurere terapienheden til brug med
V.A.C. VERAFLO™ Terapi (side 44).

Vælg V.A.C.® Terapi for at konfigurere
terapienheden til brug med V.A.C.® Terapi
(side 81).
Vælg PREVENA™ Terapi for at konfigurere
terapienheden til brug med PREVENA™ Terapi
(side 109).
Vælg ABTHERA™ Terapi for at konfigurere
terapienheden til brug med ABTHERA™ Terapi
(side 127).

Aktivering eller deaktivering af V.A.C.ULTA™ Terapienheden

Der kan ikke vælges en ny terapitilstand, før den aktuelle terapitilstand er stoppet. Knapperne til valg
af de inaktive terapier vil ikke være tilgængelige.
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Hvis V.A.C.ULTA™ Terapienheden tidligere har gennemgået
opsætningsproceduren, og der slukkes og tændes for strømmen,
viser skærmbilledet Opstart Fortsæt Terapi og QC-checkliste.
Fortsæt Terapi – Vælg for at acceptere
Advarslen og vende tilbage til startskærmen
(side 50, 85, 110 og 129).
QC-checkliste – Vælg for at acceptere
Advarslen og fortsætte til processen med
kvalitetskontrol.
For at anvende funktionerne i QC-checklisten
skal den medfølgende servicedokumentation
bruges. Kontakt KCI for yderligere oplysninger.

Skærmbilledet Ny patient
På dette skærmbillede indtastes patientoplysningerne i V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Patientinformation er krypteret.
Terapikonfigurationen viser muligvis ikke dette
skærmbillede.
Brug tastaturet på skærmen til at indtaste følgende:
•

Patientens fornavn

•

Patientens efternavn

•

Patientens afdeling/stue

•

Patientens ID
Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet Vælg
terapi, når disse oplysninger er blevet indtastet.
Der skal indtastes mindst ét tegn i hver række.

43

V.A.C. VERAFLO™ Terapikonfiguration – Oversigt over standardindstillinger
Det følgende flowdiagram viser de grundlæggende trin i konfiguration af V.A.C. VERAFLO™ Terapi ved hjælp af standardindstillingerne. Der henvises til de relevante sider for detaljeret information om de enkelte skærmbilleder og indstillinger.
Tryk og hold
nede på tænd/
sluk-knappen,
indtil den lyser.

Krævet til
V.A.C. VERAFLO™ Terapi:
• Beholder
• V.A.C. VERAFLO™
Forbinding

V.A.C. VERAFLO™ Terapikonfiguration – Oversigt over standardindstillinger

• V.A.C. VERALINK™ Kassette
100-1000 ml opløsning i
pose/flaske

Vælg V.A.C. VERAFLO™
Terapi (side 42).

Vælg OK for at acceptere
standardindstillingerne.

Proceduren for assisteret
fyldning starter (det kan tage
op til 2 1/2 minut at klargøre
forbindingspakningen og
minimere risikoen for lækage
af opløsning).

Startskærm –
V.A.C. VERAFLO™ Terapi.

Vælg OK for at acceptere
indstillingerne og starte
V.A.C. VERAFLO™ Terapi.

Vælg Start/Stop for at
begynde at instillere væske
på forbindingen. Vælg
Start/Stop igen for at
stoppe med at instillere
væske på forbindingen.

De ovenfor viste skærmbilleder er kun til illustration. Se de sidetal, der henvises til, for yderligere
oplysninger og en mere detaljeret visning.

De viste indstillinger kan variere afhængigt af de indstillinger, som brugeren har defineret.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapikonfiguration – Oversigt over avancerede, brugerdefinerede indstillinger
Det følgende flowdiagram viser de grundlæggende trin i konfiguration af V.A.C. VERAFLO™ Terapi med brugerdefinerede
indstillinger, herunder SLUKNING af assisteret fyldning. De enkelte skærmbilleder og indstillinger beskrives på de efterfølgende sider.
Tryk og hold nede
på tænd/slukknappen, indtil
den lyser.

Krævet til
V.A.C. VERAFLO™ Terapi:

Vælg V.A.C. VERAFLO™
Terapi (side 42).

Vælg Avancerede
indstillinger.

Konfigurer V.A.C.® Terapifasen af V.A.C. VERAFLO™
Terapi som beskrevet
(side 46). Vælg Næste.

Udsugning påbegyndes.

Vælg OK for at acceptere
indstillingerne.

Konfigurer instillationsfase
for V.A.C. VERAFLO™
Terapi som beskrevet
(side 46). Vælg OK.

De ovenfor viste skærmbilleder er kun til
illustration. Se de sidetal, der henvises til, for
yderligere oplysninger og en mere detaljeret
visning.

Startskærm –
V.A.C. VERAFLO™ Terapi

De viste indstillinger kan variere afhængigt af de
indstillinger, som brugeren har defineret.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapikonfiguration – Oversigt over avancerede, brugerdefinerede indstillinger

• Beholder
• V.A.C. VERALINK™ Kassette
100-1000 ml opløsning i
pose/flaske

Konfiguration af V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Avancerede, brugerdefinerede indstillinger

Konfiguration af V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Avancerede, brugerdefinerede indstillinger

Disse skærmbilleder bruges til at konfigurere V.A.C.ULTA™ Terapienheden
til levering af V.A.C. VERAFLO™ Terapi:
•

Ønsket tryk (mmHg) – (Standard = 125 mmHg) Det
ordinerede undertryksniveau for fasen med V.A.C.® Terapi.
Det ønskede tryk kan indstilles mellem 50-200 mmHg i trin
på 25 mmHg.

•

Intensitet – (Standard = Medium) Omhandler den tid,
det tager at opnå det ønskede tryk, efter at terapien er
igangsat. Jo lavere intensitetsindstilling, desto længere tid
før det ønskede tryk nås. Det anbefales, at nye patienter
begynder terapien med den laveste intensitetsindstilling,
da det giver mulighed for en langsommere stigning i
undertrykket, når først svampen er komprimeret i såret. Det
er ikke nødvendigt at skifte til en højere intensitetsindstilling
i løbet af terapien, hvis der ikke er behov for det.

•

Tilstand for V.A.C.® Terapi – (Standard = Kontinuerlig)
De tilgængelige tilstande er Kontinuerlig og DPC. Kontinuerlig
terapi påfører konstant undertryk med det valgte ønskede tryk.
DPC påfører undertryk mellem det forudindstillede lave tryk
(25 mmHg) og det valgte ønskede tryk.

•

Stigningstid i cyklus – (Standard = 3 minutter) Den tid,
der bruges til at overgå fra det forudindstillede lave tryk
(25 mmHg) til det valgte, ønskede tryk ved brug af DPC.
Cyklusstigningstiden kan indstilles fra ét minut til 10
minutter i trin på ét minut.

•

Sænkningstid i cyklus – (Standard = 3 minutter) Den tid, der
bruges til at overgå fra det forudindstillede ønskede tryk til
det forudindstillede lave tryk (25 mmHg) ved brug af DPC.
Cyklusfaldtiden kan indstilles fra ét minut til 10 minutter i
trin på ét minut.
1.
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Vælg den ønskede værdi ved at vælge
eller føre fingeren/stylussen langs
bjælken. Brug + / - for at øge eller
mindske de viste værdier.

•

Assisteret fyldning – (Standard = TIL) Assisteret fyldning
giver brugeren mulighed for at monitorere den indledende
fyldning af såret ved at starte og stoppe instillation manuelt
og dermed bestemme det korrekte instillationsvolumen,
efter at forbindingen er anlagt. Når volumen er bestemt,
vil det være indstillingspunktet for alle efterfølgende
instillationsfaser i V.A.C. VERAFLO™ Terapi (side 48).

•

Startfase – (Standard = Instillation) (Standard = 10 ml,
hvis assisteret fyldning er slået fra). Indstiller første fase af
V.A.C. VERAFLO™ Terapi (side 14 og 38).

•

Udblødningstid (minutter) – (Standard = 10 minutter)
Den tid, som instillationsopløsningen forbliver i såret
under hver udblødningsfase i V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
Udblødningstiden kan indstilles fra 1 sekund til 30 minutter
i trin af forskellig varighed.

•

Tid med V.A.C.® Terapi (timer) – (Standard = 3 1/2 time)
Varigheden af den periode, hvor der påføres undertryk
under hver fase med V.A.C.® Terapi i V.A.C. VERAFLO™
Terapi. V.A.C.® Terapi Tiden kan indstilles fra 3 minutter til
12 timer i trin af forskellig varighed.

2.

Vælg Næste for at fortsætte til
skærmbilledet Indstillinger for
V.A.C. VERAFLO™ (side 2 af 2).

Vælg Gendan standarder for at nulstille alle
terapiindstillinger til standarderne.
3.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Bekræft indstillingerne, når alle
indstillinger er indtastet eller standarderne
er gendannet. På dette skærmbillede kan
brugeren gennemse de terapiindstillinger,
der blev valgt på skærmbilledet
Indstillinger for V.A.C. VERAFLO™.

4.

Brug + / - for at øge eller mindske de viste
værdier.

Vælg Avancerede indstillinger for at vende
tilbage til skærmbilledet Indstillinger for
V.A.C. VERAFLO™ for at foretage eventuelle
ændringer.

5.

Vælg OK for at starte terapien, og
fortsæt til skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor.

ELLER

6.

Vælg Annuller for at vende tilbage til
skærmbilledet Ny patient.
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Skærmbillederne Assisteret fyldning
På disse skærmbilleder vises status for assisteret fyldning.

2

3

Udsugning kan tage op til to minutter, og det kan tage op til tredive sekunder at klargøre
forbindingspakningen og minimere risikoen for lækage af opløsning. Kig på forbindingen under
udsugning for at se, om der er lækager. Tiden til SEAL CHECK™ Lækagedetektor er angivet for at
minimere risikoen for lækage ved at trække filmen hen over huden og lade klæbematerialet hele.
1.

Assisteret fyldning (1) begynder at udsuge forbindingen for at klargøre forbindingspakningen og minimere
risikoen for lækage af opløsning. Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden har nået det ønskede tryk og bestemt,
at lufthullerne i forbindingen er små nok til, at V.A.C. VERAFLO™ Terapi kan fortsætte, fortsætter
terapienheden til skærmbilledet Assisteret fyldning.
Lækagelyd – (Standard = FRA) Den tone, der bruges til at finde og reparere lækager. Tryk for at tænde
eller slukke for lyden ved lækage.

Log – Bruges til at registrere skift af engangsartikler (side 150).

Skærmbillederne Assisteret fyldning

2.

Vælg Start/Stop på skærmbilledet Assisteret fyldning for at starte tilførsel af opløsning til såret (2).

Når assisteret fyldning bruges, er det muligt at overskride udblødningstiden for en opløsning. Tag
højde for den tid, der er gået og den valgte udblødningstid, når dette værktøj bruges.
3.
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Hold øje med såret, mens det fyldes med opløsning.

4.

Vælg Start/Stop igen for at standse tilførsel af opløsning, når der er tilført et passende volumen til sårbunden.

Overopfyldning af såret kan gå ud over forbindingens forsegling.

5.

Brug + / - til at justere væskevolumen efter behov.

6.

Vælg OK (3) for at bekræfte det angivne væskevolumen, der vises på skærmbilledet Assisteret fyldning, og
vende tilbage til startskærmen (side 50). Terapienheden indleder derefter udblødningsfasen.

Hvis der ikke vælges OK senest 15 minutter efter start af Assisteret fyldning, eller 15 minutter efter stop
af Assisteret fyldning, går V.A.C.ULTA™ Terapienheden over til V.A.C.® Terapi-fasen, og volumen for
assisteret fyldning registreres ikke.
7.

Hvis såret er blevet overfyldt, væsken skal fjernes eller Assisteret fyldning genstartes, skal du vælge Nulstil for
at fjerne opløsningen fra såret og vende tilbage til skærmbilledet Assisteret fyldning.
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Startskærm – V.A.C. VERAFLO™ Terapi
Startskærmen er hovedskærmbilledet, som V.A.C.ULTA™ Terapienheden viser under V.A.C. VERAFLO™ Terapi. Herfra er der adgang
til vigtige oplysninger om status for terapicyklussen.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 50, 85,
110 og 129)

Konfiguration af
terapienhed og fasestatus

Udblødning af forbinding
Pause/Genoptag terapi
Start/Stop af terapi

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj (side 74)
Information

Lækagedetektor

SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145)
Terapiindstillinger (side 46)

Nattilstand (side 41)
Hjælp

Skærmlås/låsning af indstillinger
(side 41)

Terapiens fase og status (TIL, FRA eller PAUSE) vises på statuslinjen øverst på skærmbilledet. Den aktuelle terapifase vises også under
ikonet for terapienheden eller over forbindingen.
Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen:
Terapiindstillinger – Bruges til at ændre de aktuelle terapiindstillinger.
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 145).
Information – Bruges til at se en oversigt over terapihistorik og de aktuelle terapiindstillinger (side 51).

Startskærm – V.A.C. VERAFLO™ Terapi

Start/Stop – Bruges til at starte elle stoppe terapien.
Pause/Genoptag – Bruges til at sætte terapien på pause eller genoptage den.
Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
Lækagedetektor – Hvis terapienheden registrerer en lækage i systemet, som er over grænsen for lækagealarmen, viser
startskærmen for V.A.C. VERAFLO™ Terapi en gul kasse omkring forbindingen. Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges
til at forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til forbindingerne.
På side 41 findes en liste over fælles knapper på den trykfølsomme skærm, som ikke er beskrevet her.
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Informationsskærme – V.A.C. VERAFLO™ Terapi
Disse skærmbilleder viser de aktuelle terapiindstillinger og en oversigt over den terapi, patienten har modtaget.

1.

Vælg Information på startskærmen for at fortsætte til fanen Terapioversigt. Brug denne fanen til at se
startdato for terapi, tid med terapi, tid med V.A.C.®, udblødningstid, terapicyklusser og instillations volumen.
Hvis funktionen Log anvendes, vises også dato og klokkeslæt for Beholder sidst skiftet, Kassette sidst skiftet,
Forbinding sidst skiftet og Opløsning sidst skiftet.

2.

Vælg Aktuelle indstillinger for at fortsætte til skærmen Aktuelle indstillinger. Brug denne fane til at se
indstillingerne for den aktuelle terapi.

3.

Vælg Rediger indstillinger for at fortsætte til skærmen Bekræft indstillinger (side 47).

4.

Vælg Afslut for at vende tilbage til startskærmen for V.A.C. VERAFLO™ Terapi.

Informationsskærme – V.A.C. VERAFLO™ Terapi

DPC
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Bekræftelse af stop af V.A.C. VERAFLO™ Terapi
1.

Når terapien er startet, skal du vælge
Start/Stop på startskærmen for at gå
videre til skærmbilledet Bekræftelse af
stop terapi.

2.

Vælg OK for at stoppe terapien. Vælg
Annuller for at vende tilbage til
startskærmen uden at stoppe terapien.

Den instillerede væske fjernes; sørg for, at
beholderen har plads til al væsken. Sørg for, at
slangeklemmerne er åbne, og at slangerne ikke
er knækkede, flade eller blokerede.

Bekræftelse af stop af V.A.C. VERAFLO™ Terapi og Pause i V.A.C. VERAFLO™ Terapi

Pause i V.A.C. VERAFLO™ Terapi
1.

Når terapien er startet, skal du vælge
Pause/Genoptag på startskærmen
for at gå videre til skærmbilledet
Pause i V.A.C. VERAFLO™ Terapi.

2.

Vælg OK for at sætte terapien på pause.
Vælg Annuller for at vende tilbage til
startskærmen for V.A.C. VERAFLO™
Terapi uden at sætte terapien på pause.

Terapien kan sættes på pause i op til 15
minutter. Det kan overskride den valgte
udblødningstid. Tag højde for pausetiden og
den valgte udblødningstid, før terapien sættes
på pause.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsler og alarmer
Følgende advarsler og alarmer kan blive vist på den trykfølsomme skærm under V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
Ved advarsler og alarmer afspilles også en tone flere gange.
Hvis der ikke høres en tone, når SEAL CHECK™ Lækagedetektor vises og Lækagelyd er slået TIL, kan det være, at alarmerne ikke fungerer
korrekt. Kontakt KCI for yderligere oplysninger. Det er hensigten, at alarmerne kan høres, når man vender mod terapienheden og er
maks. en meter væk. Hvis der er to eller flere alarmtilstande, vises kun den alarm, der har højest prioritet.
Advarsel med lav prioritet – Vises på den trykfølsomme skærm, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden
registrerer en tilstand, der kræver opmærksomhed. Advarsler ledsages af en gentagen tone ca. hvert
20. sekund (to bip).
Alarm med medium prioritet – Vises på den trykfølsomme skærm, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden
registrerer en tilstand, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed for at sikre, at den ordinerede terapi
leveres. Der udsendes også en gentagen tone (tre bip) ca. hvert andet sekund ved alarmer, og
skærmbilledets titel blinker.

Vælg Lækagelyd for at slå tonen TIL.

Vælg Hjælp for at få yderligere oplysninger om afhjælpning af alarmer.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsler og alarmer

Kontakt KCI, hvis advarsels- eller alarmtilstanden ikke kan afhjælpes.

53

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om blokering
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden har registreret en mulig blokering
i V.A.C.® Terapilinjen. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at klemmerne på V.A.C.® Terapislangerne på
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Slangesættet og beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C.® Terapi – Advarsel om blokering fortsat vises,
når trin 2 og 3 er udført, skal terapienheden og slangen
sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller lavere. Hvis
årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke enheden, kan
normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om blokering

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil konstant
forsøge at påføre terapien, mens denne
advarsel er aktiv.

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.

54

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Blokeringsalarm (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når der er en blokering i V.A.C.® Terapien. Til denne alarm er knyttet
en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at klemmerne på V.A.C.® Terapislangerne på
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Slangesættet og beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C.® Terapi – Blokeringsalarm (Behandling afbrudt)
fortsat vises, når trin 2 og 3 er udført, skal terapienheden
og slangen sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller
lavere. Hvis årsagen til alarmen afhjælpes ved at sænke
enheden, kan normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Terapienheden er fortsat tændt, men
undertrykket ved såret kan være under den
terapeutiske værdi.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Blokeringsalarm (Behandling afbrudt)

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om beholder fuld (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når beholderen er fuld og skal udskiftes. Til denne alarm er knyttet
en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Kontroller, om beholderen er fuld ved at bedømme
væskeniveauet i forhold til inddelingsmærkerne på
beholderen.

Inddelingsmærker

En fuld beholder indeholder ca. 300 ml, 500
ml eller 1000 ml afhængigt af den anvendte
beholder. Udløserknappen til beholderen
blinker.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om beholder fuld (Behandling afbrudt)

3.

4.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen, hvis beholderen ikke er
fuld.

Udskift beholderen, hvis den er fuld, og vælg Nulstil for at
vende tilbage til startskærmen. Se afsnittet Udskiftning
af beholderen i denne vejledning (side 34) for yderligere
oplysninger.
5.

Vælg Pause/Genoptag for at genstarte
terapien.

Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om beholder ikke tilkoblet
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis beholderen ikke er korrekt sat i og/eller korrekt tilkoblet. Til
denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.

1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Fjern beholderen ved at trykke på
knappen Beholderudløsning (side 18)
på enheden.

3.

Undersøg beholderen og V.A.C.ULTA™ Terapienheden for at
sikre, at der ikke sidder fremmedlegemer eller rester, der hvor
beholderen og terapienheden mødes.

4.

Kontroller, at begge pakninger er på plads og holder tæt
(side 19). Kontakt KCI, hvis forseglingerne mangler eller er
beskadigede.

5.

Fastgør beholderen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden igen og
sørg for, at den sidder helt på plads og er korrekt fastgjort
(side 32). Et klik betyder, at beholderen er korrekt sat i.

8.

6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Vælg Pause/Genoptag for at genstarte
terapien.

Hvis denne alarm fortsat vises, gentages trin 2 - 7 med en ny
beholder.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om beholder ikke tilkoblet

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om inaktiv behandling
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis terapien (V.A.C. VERAFLO™ Terapi) har væres slukket eller sat
på pause i mere end 15 minutter (mens enheden har været tændt). Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

3.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

4.

Hvis der ikke er brug for terapi, skal du
slukke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af terapienheden.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om inaktiv behandling

Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Lækagealarm
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis der registreres en betydelig undertrykslækage. Hvis årsagen til
alarmen ikke afhjælpes inden for tre minutter, afbrydes behandlingen. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens slange og
beholderslangen er korrekt sat sammen.

3.

Sørg for, at beholderen er sat helt i. (Se Alarm om beholder
ikke sat i, side 57).
4.

Vælg Afslut på skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor, når lækagen er afhjulpet ved hjælp
af SEAL CHECK™ Lækagedetektor, for at vende tilbage til
skærmen V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Lækagealarm.
6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Hvis alarmen ikke afhjælpes inden for tre
minutter, vises V.A.C. VERAFLO™ Terapi –
Lækagealarm (Behandling afbrudt) og terapien
stoppes.
Se afsnittet V.A.C. VERAFLO™ Terapi –
Lækagealarm (Behandling afbrudt) i denne
vejledning (side 60) for oplysninger om
genstart af terapien.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Lækagealarm

5.

Vælg SEAL CHECK™ for at gå til
SEAL CHECK™ Lækagedetektor.
Se afsnittet SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145) i denne
vejledning for at få oplysninger om,
hvordan du bruger SEAL CHECK™
Lækagedetektor og reparerer lækager.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Lækagealarm (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når en registreret undertrykslækage ikke er blevet afhjulpet og
terapien er blevet afbrudt. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

2.

Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens slange og
beholderslangen er korrekt sat sammen.

3.

Sørg for, at beholderen er sat helt i. (Se Alarm om beholder
ikke sat i, side 57).

7.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Lækagealarm (Behandling afbrudt)

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

4.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

5.

Genstart terapien ved at vælge Start/
Stop.

6.

Vælg SEAL CHECK™ for at gå til
SEAL CHECK™ Lækagedetektor.
Se afsnittet SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145) i denne
vejledning for at få oplysninger om,
hvordan du bruger SEAL CHECK™
Lækagedetektor og reparerer lækager.

Vælg Afslut på skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor, når lækagen er afhjulpet ved hjælp
af SEAL CHECK™ Lækagedetektor, for at vende tilbage til
startskærmen.
Hvis lækagetilstanden ikke afhjælpes, vises et
alarmskærmbillede igen eller et par minutter.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to
timer. Se sikkerhedsinformationsarket
til den relevante forbinding for at få flere
oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om lavt tryk (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden ikke har nået den ønskede
undertryksindstilling for terapien, og undertrykket ved såret kan være under det indstillede tryk, så de terapeutiske fordele muligvis
ikke opnås. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden
i to minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at klemmerne på V.A.C.® Terapislangerne på
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Slangesættet og beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C.® Terapi - Alarm om lavt tryk (Behandling
afbrudt) fortsat vises, når trin 2 og 3 er udført, skal
terapienheden og slangen sænkes, så de er på niveau med
sårstedet eller lavere. Hvis årsagen til alarmen afhjælpes ved
at sænke enheden, kan normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Terapienheden er fortsat tændt, men
undertrykket ved såret kan være under den
terapeutiske værdi.
Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om lavt tryk (Behandling afbrudt)

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om V.A.C. VERALINK™ ikke tilsluttet
Advarsel med lav prioritet – Denne advarselsskærm vises, hvis V.A.C. VERALINK™ Kassetten ikke er sat ordentligt i/eller sidder
ordentligt fast. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Under V.A.C. VERAFLO™ Terapi overgår V.A.C.ULTA™ Terapienheden til udblødningsfasen, når
denne advarsel vises, og fortsætter til fasen med V.A.C.® Terapi, før cyklussen gentages. Hvis
V.A.C. VERALINK™ Kassetten er sat ordentligt i, før fuldførelse af V.A.C.® Terapifasen, afbrydes
V.A.C. VERAFLO™ Terapicyklussen ikke.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om V.A.C. VERALINK™ ikke tilsluttet

1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Tag V.A.C. VERALINK™ Kassetten ud af terapienheden ved at
trykke udløserknappen ned (side 28).

3.

Undersøg V.A.C. VERALINK™ Kassetten og V.A.C.ULTA™
Terapienheden for at sikre, at der ikke sidder
fremmedlegemer eller rester, der hvor kassetten er tilsluttet
til terapienheden.

4.

Kontroller, at kassettens drejetap (på enden med
slangespidsen) sidder godt fast i åbningen på terapienheden
(side 28).

5.

Isæt V.A.C. VERALINK™ Kassetten i terapienheden igen og sørg
for, at kassetten sidder helt på plads og er korrekt fastgjort
(side 28). Et klik betyder, at kassetten er korrekt sat i.
Når V.A.C. VERALINK™ Kassetten er sat korrekt i,
ryddes skærmen Advarsel om V.A.C. VERALINK™
ikke tilsluttet automatisk.

ELLER

6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

8.

Hvis denne advarselsbetingelse fortsat
vises, gentages trin 2 - 7 med en ny
V.A.C. VERALINK™ Kassette.

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
62

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om tom pose/flaske med opløsning
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når der ikke er mere instillationsvæske i posen/flasken med
opløsning. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Under V.A.C. VERAFLO™ Terapi overgår V.A.C.ULTA™ Terapienheden til udblødningsfasen, når
denne advarsel vises, og fortsætter til fasen med V.A.C.® Terapi, før cyklussen gentages. Hvis posen/
flasken med opløsning udskiftes, før fuldførelse af V.A.C.® Terapifasen, afbrydes V.A.C. VERAFLO™
Terapicyklussen ikke.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Fjern den tomme pose/flaske med opløsning fra
V.A.C. VERALINK™ Kassette.

3.

Fastgør en ny pose/flaske med opløsning. Se afsnittet
Montering af pose/flaske med opløsning i denne
vejledning (side 30) for at få flere oplysninger.

4.

Anbring den nye pose/flaske med opløsning på den
justerbare hængekrog til opløsningsbeholderen (side 30).
5.

Vælg Log for at angive, at posen/
flasken med opløsning er blevet skiftet.
Se afsnittet om skærmbilledet Log
(side 150) for at få flere oplysninger.

6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om tom pose/flaske med opløsning

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om inaktiv assisteret fyldning
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis volumen for Assisteret fyldning ikke er blevet accepteret inden
for 15 minutter efter start af Assisteret fyldning. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

3.

Vælg Terapiindstillinger på startskærmen (side 50).

4.

Konfigurer terapien igen (side 46).

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om inaktiv assisteret fyldning

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Trykafvigelsesalarm (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når overtrykket på sårstedet har overskredet de tilladte grænser. Til
denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Under V.A.C. VERAFLO™ Terapi overgår V.A.C.ULTA™ Terapienheden til udblødningsfasen, når denne
alarm vises, og fortsætter til fasen med V.A.C.® Terapi, før cyklussen gentages. Hvis situationen
med trykafvigelse afhjælpes før fuldførelse af V.A.C.® Terapifasen, afbrydes V.A.C. VERAFLO™
Terapicyklussen ikke.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at klemmerne på V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad eller
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Slangesættet og V.A.C. VERALINK™
Kassetteslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Trykafvigelsesalarm
(Behandling afbrudt) ikke forsvinder, når trin 2-3 er udført,
skal du kontrollere patientens stilling eller eventuelle
eksterne komprimeringsenheder, der kan hindre flowet. Fjern
det eksterne kompresudstyr.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Trykafvigelsesalarm (Behandling afbrudt)

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om blokering i instillationsslangen (Behandling afbrudt)
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis der er en blokering i instillationsslangen til V.A.C. VERAT.R.A.C.™
Pad eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Slangesættet. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Under V.A.C. VERAFLO™ Terapi overgår V.A.C.ULTA™ Terapienheden til udblødningsfasen, når denne
advarsel vises, og fortsætter til fasen med V.A.C.® Terapi, før cyklussen gentages. Hvis blokeringen
afhjælpes før fuldførelse af V.A.C.® Terapifasen, afbrydes V.A.C. VERAFLO™ Terapicyklussen ikke.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om blokering i instillationsslangen (Behandling afbrudt)

1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at klemmerne på V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad eller
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Slangesættet og V.A.C. VERALINK™
Kassetten er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassetten sidder
helt på plads og er korrekt fastgjort. Se afsnittet
Fastgørelse af V.A.C. VERALINK™ Kassetten i
V.A.C.ULTA™ Terapienheden (side 28) i denne
vejledning for at få flere oplysninger.

5.

Kontroller, at instillationsopløsningen i V.A.C. VERALINK™
Kassetteslangerne stadig er flydende og flyder frit. Hvis
opløsningen er blevet tykkere i konsistens, skal alle eller
nogen af følgende dele udskiftes:

6.

•

V.A.C. VERALINK™ Kassetten

•

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Slangesættet

•

Posen/flasken med opløsning

Hvis V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om blokering
i instillationsslangen ikke forsvinder, når trin 2-5 er udført,
skal du kontrollere patientens stilling eller eventuelt eksternt
kompresudstyr, der kan hindre flowet. Hvis det er tilfældet,
skal det eksterne kompresudstyr fjernes.

7.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

Advarselsskærmen ryddes, når blokeringen er
fjernet.
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8.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises ca. to timer før batteriets strømniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan fungere. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Advarsel om
lavt batteriniveau automatisk.

ELLER

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau

Terapien fortsætter.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om kritisk batteriniveau
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises ca. 30 minutter før batteriets strømniveau er for lavt til,
at V.A.C.ULTA™ Terapienheden kan fungere. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i
denne vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Alarm om
kritisk batteriniveau automatisk.

3.

Hvis skærmbilledet Alarm om kritisk
batteriniveau ikke ryddes automatisk,
skal du vælge Nulstil for at vende tilbage
til startskærmen.

V.A.C.® Terapi fortsætter, og V.A.C. VERAFLO™
Terapi overgår til fasen med V.A.C.® Terapi efter ca.
fem minutter, men hvis årsagen til denne alarm
ikke afhjælpes inden for ca. tredive minutter,
afbrydes terapien.
4.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 50). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapi skal være sluttet til en
stikkontakt for at terapien kan fortsætte.
Alarmlogs og indstillinger går ikke tabt, hvis
der er strømafbrydelse eller terapienheden
slukkes og tændes.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om kritisk batteriniveau

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden
i to minutter under fejlsøgning.

Alarm om afladt batteri
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis batteriets spændingsniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan køre.

Alarm om afladt batteri

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
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1.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.

2.

Start V.A.C.ULTA™ Terapienheden, og igangsæt
terapien. Se Aktivering eller deaktivering af
V.A.C.ULTA™ Terapienheden i denne vejledning
(side 42) for yderligere oplysninger.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om intern temperatur
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienhedens interne temperatur ligger uden for
den angivne grænse. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Terapien fortsætter, mens denne alarm er aktiv.
Den trykfølsomme skærm slukkes efter fem
minutter uden aktivitet. Skærmen lyser op, når
den berøres. Opladning af batteriet stopper.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Flyt terapienheden til omgivelser med et
driftstemperaturområde som angivet i afsnittet
Specifikationer i denne vejledning (side 194).
Det kan tage op til to timer, før terapienheden
er tilbage til normal driftstemperatur.

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

Terapien fortsætter.

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Advarsel om intern temperatur

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er
blevet tændt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
efter at terapienheden er startet op. Der kan forekomme flere forskellige typer systemfejl. Der vises et tal ved siden af Fejlkode, som
repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

2.

Skriv fejlkoden ned.
3.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi – Alarm om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er blevet tændt)

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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Alarm om systemfejl (når terapienheden tændes)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
mens terapienheden er ved at starte op. "00000001" repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Til denne alarm er knyttet
en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Skriv fejlkoden ned (00000001).
2.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.

Alarm om systemfejl (når terapienheden tændes)

1.
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Fanen Værktøj – V.A.C. VERAFLO™ Terapi
Fanen Værktøj kan bruges til at angive præferencer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Visse valg kan foretages, uanset hvilken terapi der
er aktiv. Disse valgmuligheder diskuteres i kapitlet Fanen Værktøj Valg, som er unikke for den valgte terapi, beskrives i detaljer
nedenfor.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 50, 85,
110 og 129)

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj
Udblødning af forbinding
(side 75)

SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 146)
Testcyklus (side 79)

Se kapitlet Fanen Værktøj for at
få flere oplysninger (side 181).

Hjælp

Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen for Fanen Værktøj:
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 146).
Udblødning af forbinding – Bruges til at udbløde forbindingen med opløsning, før en forbinding skal skiftes (side 75).
Testcyklus – Bruges til at fuldføre en forkortet V.A.C. VERAFLO™ Terapicyklus. Hver fase i cyklussen testes for at sikre, at systemet er
indstillet og fungerer korrekt (side 79).

Fanen Værktøj – V.A.C. VERAFLO™ Terapi

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
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Udblødning af forbinding
Bruges til at udbløde forbindingen med opløsning, før en forbinding skal skiftes.
Hvis værktøjet Udblødning af forbinding er tilgængeligt, er ikonet for Udblødning af forbinding på
startskærmen eller Fanen Værktøj (kun V.A.C. VERAFLO™ Terapi og V.A.C.® Terapi) blåt.
Udblødning af forbinding valgt, mens terapien er inaktiv:
1.

Kontroller, at både V.A.C.® Beholderslangen og
instillationsslangen er tilsluttet korrekt.

2.

Kontroller, at alle fire slangeklemmer er åbne.

3.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassetten er sat korrekt i (side 28).

4.

Kontroller, at der er nok plads i beholderen til at skifte
forbinding.
5.

Vælg Udblødning af forbinding fra
startskærmen eller Fanen Værktøj
for at fortsætte til skærmen Udblødning
af forbinding.

6.

Vælg det ønskede Volumen til udblødning af
forbindingen (ml).

7.

Vælg den ønskede Tid med udblødning af forbindingen
(minutter).

8.

10.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden gennemfører faserne med
instillation, udblødning og fjernelse af væske. Terapiens fase
vises på statuslinjen (side 50) øverst på skærmbilledet.
Den aktuelle status for terapien vises også under ikonet
for terapienheden sammen med den periode eller
væskemængde (under instillationsfasen), der er tilbage.
Når fasen med fjernelse af væske fra udblødning af
forbindingen er fuldført, kan forbindingen fjernes.
11.

Vælg Afslut for at vende tilbage til
startskærmen eller Fanen Værktøj.

Se de relevante brugervejledninger for at se
sikkerhedsinformation og procedurer til skift af
forbinding.
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Udblødning af forbinding

9.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne
og vende tilbage til startskærmen eller
Fanen Værktøj.

Udblødning af forbinding valgt under instillationsfasen:
1.

Vælg Udblødning af forbinding fra
startskærmen eller Fanen Værktøj for
at fortsætte til skærmen Udblødning af
forbinding.

2.

Kontroller, at både V.A.C.® Beholderslangen og
instillationsslangen er tilsluttet korrekt.

3.

Kontroller, at alle fire slangeklemmer er åbne.

4.

Kontroller, at der er nok plads i beholderen til at skifte
forbinding.

5.

Vælg den ønskede Tid med udblødning af forbindingen
(minutter).
6.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne
og vende tilbage til startskærmen eller
Fanen Værktøj.

7.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden gennemfører faserne med
instillation, udblødning og fjernelse af væske. Terapien
vises på statuslinjen (side 50) øverst på skærmbilledet.
Den aktuelle status for terapien vises også under ikonet
for terapienheden sammen med den periode eller
væskemængde (under instillationsfasen), der er tilbage.

8.

Når fasen med fjernelse af væske fra udblødning af
forbindingen er fuldført, kan forbindingen fjernes.
9.

Vælg Afslut for at vende tilbage til
startskærmen eller Fanen Værktøj.

Se de relevante brugervejledninger for at se
sikkerhedsinformation og procedurer til skift af
forbinding.

76

Udblødning af forbinding valgt under udblødningsfasen:
1.

Vælg Udblødning af forbinding fra
startskærmen eller Fanen Værktøj for at
starte udblødning af forbinding.

2.

Kontroller, at både V.A.C.® Beholderslangen og
instillationsslangen er tilsluttet korrekt.

3.

Kontroller, at alle fire slangeklemmer er åbne.

4.

Kontroller, at der er nok plads i beholderen til at skifte
forbinding.

5.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden gennemfører faserne med
udblødning og fjernelse af væske. Terapien vises på
statuslinjen (side 50) øverst på skærmbilledet. Den aktuelle
status for terapien vises også under ikonet for terapienheden
sammen med den periode eller væskemængde (under
instillationsfasen), der er tilbage.

6.

Når fasen med fjernelse af væske fra udblødning af
forbindingen er fuldført, kan forbindingen fjernes.
7.

Vælg Afslut for at vende tilbage til
startskærmen eller Fanen Værktøj.

Se de relevante brugervejledninger for at se
sikkerhedsinformation og procedurer til skift af
forbinding.
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Udblødning af forbindingen valgt under fasen med V.A.C.®
Terapi:
1.

Kontroller, at instillationsslangen er korrekt tilsluttet.

2.

Kontroller, at alle fire slangeklemmer er åbne.

3.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassetten er sat korrekt i
(side 28).

4.

Kontroller, at der er nok plads i beholderen til at skifte
forbinding.
5.

Vælg Udblødning af forbinding fra
startskærmen eller Fanen Værktøj for
at fortsætte til skærmen Udblødning af
forbinding.

6.

Vælg det ønskede Volumen til udblødning af
forbindingen (ml).

7.

Vælg den ønskede Tid med udblødning af forbindingen
(minutter).
8.

9.

10.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne
og vende tilbage til startskærmen eller
Fanen Værktøj.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden gennemfører faserne med
instillation, udblødning og fjernelse af væske. Terapiens fase
vises på statuslinjen (side 50) øverst på skærmbilledet.
Den aktuelle status for terapien vises også under ikonet
for terapienheden sammen med den periode eller
væskemængde (under instillationsfasen), der er tilbage.
Når fasen med fjernelse af væske fra udblødning af
forbindingen er fuldført, kan forbindingen fjernes.
11.

Vælg Afslut for at vende tilbage til
startskærmen eller Fanen Værktøj.

Se de relevante brugervejledninger for at se
sikkerhedsinformation og procedurer til skift af
forbinding.
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Testcyklus
Bruges til at fuldføre en forkortet V.A.C. VERAFLO™ Terapi-cyklus. Hver fase i cyklussen testes for at sikre, at systemet er indstillet og
fungerer korrekt.
1.

Kontroller, at både V.A.C.® Beholderslangen og
instillationsslangen er tilsluttet korrekt (side 31).

2.

Kontroller, at alle fire slangeklemmer er åbne
(side 31 og 33).

3.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassetten er sat korrekt i
(side 28).

4.

Kontroller, at beholderen er sat korrekt i (side 32).

5.

Kontroller, at posen/flasken med opløsning er sat korrekt i
(side 29).

6.

Hvis enheden aldrig har være konfigureret til
V.A.C. VERAFLO™ Terapi, skal den konfigureres i henhold
til beskrivelserne i Konfiguration af V.A.C. VERAFLO™
Terapi – Oversigt (side 44 ‑ 47).
Testcyklus er kun tilgængelig, når
terapienheden er konfigureret til
V.A.C. VERAFLO™ Terapi.

7.

Vælg Testcyklus fra skærmen Værktøj
(side 74).

8.

Når testcyklussen er fuldført, vælges
AFSLUT for at gå til V.A.C.® Terapifasen.

Testcyklus

Hvis brugeren ikke vælger terapiindstillinger,
anvendes V.A.C.ULTA™ Terapienhedens
standardindstillinger.
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Konfiguration af V.A.C.® Terapi – Oversigt over standardindstillinger
Det følgende flowdiagram viser de grundlæggende trin i konfiguration af V.A.C.® Terapi med standardindstillingerne. De enkelte
skærmbilleder og indstillinger beskrives på de efterfølgende sider.
Skærmbilledet Ny patient

Skærmbilledet Bekræft
indstillingerne

Skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor

Vælg V.A.C.® Terapi
(side 42).

Vælg OK for at acceptere
standardindstillingerne.

Udsugning påbegyndes.

Tryk og hold
nede på tænd/
sluk-knappen,
indtil den lyser.

Krævet til
V.A.C.® Terapi:
• Beholder
• V.A.C.® Forbinding

Startskærm –
V.A.C.® Terapi

Konfiguration af V.A.C.® Terapi – Oversigt over standardindstillinger

For at kunne bruge
værktøjet Udblødning
af forbinding, skal
der installeres en
V.A.C. VERALINK™
Kassette (side 28).

De ovenfor viste skærmbilleder er kun til illustration. Se de sidetal, der henvises til, for yderligere
oplysninger og en mere detaljeret visning.

De viste indstillinger kan variere afhængigt af de indstillinger, som brugeren har defineret.
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Konfiguration af V.A.C.® Terapi – Oversigt over avancerede, brugerdefinerede indstillinger
Det følgende flowdiagram viser de grundlæggende trin i konfiguration af V.A.C.® Terapi med brugerdefinerede indstillinger. De
enkelte skærmbilleder og indstillinger beskrives på de efterfølgende sider.

Tryk og hold
nede på tænd/
sluk-knappen,
indtil den lyser.

Krævet til V.A.C.® Terapi:
• Beholder
• V.A.C.® Forbinding

Konfiguration af V.A.C.® Terapi – Oversigt over avancerede, brugerdefinerede indstillinger

Vælg V.A.C.® Terapi
(side 42).

Vælg Avancerede
indstillinger.

Konfigurer V.A.C.® Terapi
som beskrevet (side 83).
Vælg OK for at fortsætte
til skærmen Bekræft
indstillingerne .

For at kunne bruge
værktøjet Udblødning
af forbinding, skal
der installeres en
V.A.C. VERALINK™
Kassette (side 28).

Udsugning påbegyndes.

Vælg OK for at acceptere
indstillingerne.

De ovenfor viste skærmbilleder er kun til
illustration. Se de sidetal, der henvises til, for
yderligere oplysninger og en mere detaljeret
visning.

Startskærm –
V.A.C.® Terapi
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De viste indstillinger kan variere afhængigt af de
indstillinger, som brugeren har defineret.

Skærmen Indstillinger for V.A.C.® Terapi
På dette skærmbillede konfigureres V.A.C.ULTA™ Terapienheden til
at levere V.A.C.® Terapi:
•

Ønsket tryk (mmHg) – (Standard = 125 mmHg) Det
ordinerede undertryksniveau for V.A.C.® Terapi. Det ønskede
tryk kan indstilles mellem 25-200 mmHg i trin på 25 mmHg.

•

Intensitet – (Standard = Lav) Omhandler den tid, det
tager at opnå det ønskede tryk, efter at terapien er igangsat.
Jo lavere intensitetsindstilling, desto længere tid før det
ønskede tryk nås. Det anbefales, at nye patienter begynder
terapien med den laveste intensitetsindstilling, da det giver
mulighed for en langsommere stigning i undertrykket, når
først svampen er komprimeret i såret. Det er ikke nødvendigt
at skifte til en højere intensitetsindstilling i løbet af terapien,
hvis der ikke er behov for det.

•

Tilstand for V.A.C.® Terapi – (Standard = Kontinuerlig)
De tilgængelige tilstande er Kontinuerlig og DPC. Kontinuerlig
terapi påfører konstant undertryk med det valgte ønskede tryk.
DPC påfører undertryk mellem det forudindstillede lave tryk
(25 mmHg) og det valgte ønskede tryk.

•

Stigningstid i cyklus – (Standard = 3 minutter) Den
tid, der bruges til at overgå fra det forudindstillede lave tryk
(25 mmHg) til det valgte, ønskede tryk ved brug af DPC.
Cyklusstigningstiden kan indstilles fra ét minut til 10 minutter
i trin på ét minut.

•

Sænkningstid i cyklus – (Standard = 3 minutter) Den tid,
der bruges til at overgå fra det forudindstillede ønskede tryk
til det forudindstillede lave tryk (25 mmHg) ved brug af DPC.
Cyklusfaldtiden kan indstilles fra ét minut til 10 minutter i trin
på ét minut.
1.

Vælg den ønskede værdi ved at vælge
eller føre fingeren/stylussen langs
bjælken. Brug + / - for at øge eller
mindske de viste værdier.

Skærmen Indstillinger for V.A.C.® Terapi

Vælg Gendan standarder for at nulstille
terapiindstillingerne til standardværdierne.
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2.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Bekræft indstillingerne, når alle
indstillinger er indtastet. På dette
skærmbillede kan brugeren gennemse
de terapiindstillinger, der blev valgt på
skærmbilledet Indstillinger for V.A.C.®
Terapi.

3.

Brug + / - for at øge eller mindske de viste
værdier.

Vælg Avancerede indstillinger for at
vende tilbage til skærmbilledet Indstillinger
for V.A.C.® Terapi, hvis der skal ændres i
indstillingerne.
.
4.

Vælg OK for at sætte terapien i gang og
fortsætte til skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor for V.A.C.® Terapi.

ELLER
5.

.
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Vælg Annuller for at vende tilbage til
skærmbilledet Vælg terapi.

Startskærm – V.A.C.® Terapi
Denne startskærm er hovedskærmbilledet, der vises i V.A.C.ULTA™ Terapienheden under V.A.C.® Terapi. Herfra er der adgang til
vigtige oplysninger om terapistatus.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 50, 85,
110 og 129)

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj (side 106)
Information

Lækagedetektor

SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 145)
Start/Stop af terapi

Terapiindstillinger (side 83)

Nattilstand (side 41)
Hjælp

Skærmlås/låsning af indstillinger
(side 41)

Terapiens tilstand og status (TIL eller FRA) vises på statuslinjen øverst på skærmbilledet. Det aktuelle terapitryk vises også over ikonet
for forbindingen.
Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen for V.A.C.® Terapi:
Terapiindstillinger – Bruges til at ændre de aktuelle terapiindstillinger.
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 145).
Information – Bruges til at se en oversigt over terapihistorik og de aktuelle terapiindstillinger (side 86).
Start/Stop – Bruges til at starte elle stoppe terapien.

Startskærm – V.A.C.® Terapi

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
Lækagedetektor – Hvis terapienheden registrerer en lækage i systemet, som er over grænsen for lækagealarmen, viser
startskærmen for V.A.C.® Terapi en gul ramme omkring forbindingen. Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges til at
forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til forbindingerne.
På side 41 findes en liste over fælles knapper på den trykfølsomme skærm, som ikke er beskrevet her.
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Informationsskærme – V.A.C.® Terapi

Informationsskærme – V.A.C.® Terapi

Disse skærmbilleder viser de aktuelle terapiindstillinger og en oversigt over den terapi, patienten har modtaget.
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1.

Vælg Information på startskærmen for at fortsætte til fanen Terapioversigt. Brug denne fane til at
kontrollere Startdato for terapi og Tid med terapi. Hvis funktionen Log anvendes, vises også dato og klokkeslæt
for Beholder sidst skiftet, Kassette sidst skiftet, Forbinding sidst skiftet og Opløsning sidst skiftet.

2.

Vælg Aktuelle indstillinger for at fortsætte til skærmen Aktuelle indstillinger. Brug denne fane til at se
indstillingerne for den aktuelle terapi.

3.

Vælg Rediger indstillinger for at fortsætte til skærmen Bekræft indstillinger (side 84).

4.

Vælg Afslut for at vende tilbage til startskærmen for V.A.C.® Terapi.

V.A.C.® Terapi – Advarsler og alarmer
Følgende advarsler og alarmer kan blive vist på den trykfølsomme skærm under V.A.C.® Terapi.
Ved advarsler og alarmer afspilles også en tone flere gange.
Hvis der ikke høres en tone, når SEAL CHECK™ Lækagedetektor vises og Lækagelyd er slået TIL, kan det være, at alarmerne ikke fungerer
korrekt. Kontakt KCI for yderligere oplysninger. Det er hensigten, at alarmerne kan høres, når man vender mod terapienheden og er
maks. en meter væk. Hvis der er to eller flere alarmtilstande, vises kun den alarm, der har højest prioritet.
Advarsel med lav prioritet – Vises på den trykfølsomme skærm, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden
registrerer en tilstand, der kræver opmærksomhed. Advarsler ledsages af en gentagen tone ca. hvert
20. sekund (to bip).
Alarm med medium prioritet – Vises på den trykfølsomme skærm, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden
registrerer en tilstand, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed for at sikre, at den ordinerede terapi
leveres. Der udsendes også en gentagen tone (tre bip) ca. hvert andet sekund ved alarmer, og
skærmbilledets titel blinker.

Vælg Lækagelyd for at slå tonen TIL.

Vælg Hjælp for at få yderligere oplysninger om afhjælpning af alarmer.

V.A.C.® Terapi – Advarsler og alarmer

Kontakt KCI, hvis alarmtilstanden ikke kan afhjælpes.
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V.A.C.® Terapi – Advarsel om blokering
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden har registreret en mulig blokering.
Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden
i to minutter under fejlsøgning.

2.

Kontroller, at klemmerne på V.A.C.® Terapislangerne
på SENSAT.R.A.C.™ Pad og beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C.® Terapi – Advarsel om blokering fortsat vises,
når trin 2 og 3 er udført, skal terapienheden og slangen
sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller lavere. Hvis
årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke enheden,
kan normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil konstant
forsøge at påføre terapien, mens denne
advarsel er aktiv.

V.A.C.® Terapi – Advarsel om blokering

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
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V.A.C.® Terapi – Blokeringsalarm (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når der er en blokering i V.A.C.® Terapien. Til denne alarm er knyttet
en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Kontroller, at klemmerne på V.A.C.® Terapislangerne på
SENSAT.R.A.C.™ Pad og beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C.® Terapi – Blokeringsalarm (Behandling afbrudt)
fortsat vises, når trin 2 og 3 er udført, skal terapienheden
og slangen sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller
lavere. Hvis årsagen til alarmen afhjælpes ved at sænke
enheden, kan normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C.® Terapi – Blokeringsalarm (Behandling afbrudt)

Terapienheden er fortsat tændt, men
undertrykket ved såret kan være under den
terapeutiske værdi.

V.A.C.® Terapi – Alarm om beholder fuld (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når beholderen er fuld og skal udskiftes. Til denne alarm er knyttet
en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Kontroller, om beholderen er fuld ved at bedømme
væskeniveauet i forhold til inddelingsmærkerne på
beholderen.

Inddelingsmærker

En fuld beholder indeholder ca. 300 ml, 500
ml eller 1000 ml afhængigt af den anvendte
beholder. Udløserknappen til beholderen
blinker.

V.A.C.® Terapi – Alarm om beholder fuld (Behandling afbrudt)

3.

4.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen, hvis beholderen ikke er
fuld.

Udskift beholderen, hvis den er fuld, og vælg Nulstil for at
vende tilbage til startskærmen. Se afsnittet Udskiftning
af beholderen i denne vejledning (side 34) for yderligere
oplysninger.
5.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C.® Terapi – Alarm om beholder ikke tilkoblet
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis beholderen ikke er korrekt sat i og/eller korrekt tilkoblet. Til
denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Fjern beholderen ved at trykke på
knappen Beholderudløsning (side 18)
på enheden.

3.

Undersøg beholderen og V.A.C.ULTA™ Terapienheden for at
sikre, at der ikke sidder fremmedlegemer eller rester, der hvor
beholderen og terapienheden mødes.

4.

Kontroller, at begge pakninger er på plads og holder tæt
(side 19). Kontakt KCI, hvis forseglingerne mangler eller er
beskadigede.

5.

Fastgør beholderen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden igen og
sørg for, at den sidder helt på plads og er korrekt fastgjort
(side 32). Et klik betyder, at beholderen er korrekt sat i.
Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

Hvis denne alarm fortsat vises, gentages trin 2-7 med en ny
beholder.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
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V.A.C.® Terapi – Alarm om beholder ikke tilkoblet

8.

6.

V.A.C.® Terapi – Alarm om inaktiv behandling
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når terapien (V.A.C.® Terapi) har været deaktiveret eller sat på
pause i mere end 15 minutter (mens terapienheden stadig er tændt). Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

3.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

4.

Hvis der ikke er brug for terapi, skal du
slukke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af terapienheden.

V.A.C.® Terapi – Alarm om inaktiv behandling

Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C.® Terapi – Lækagealarm
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis der registreres en betydelig undertrykslækage. Hvis årsagen til
alarmen ikke afhjælpes inden for tre minutter, afbrydes behandlingen. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens slange og
beholderslangen er korrekt sat sammen.

3.

Sørg for, at beholderen er sat helt i. (Se Alarm om beholder
ikke sat i, side 91).
4.

Vælg Afslut på skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor, når lækagen er afhjulpet ved hjælp
af SEAL CHECK™ Lækagedetektor, for at vende tilbage til
skærmbilledet V.A.C.® Terapi - Lækagealarm.
6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Hvis årsagen til alarmen ikke afhjælpes
inden for tre minutter, vises V.A.C.® Terapi
- Lækagealarm (Behandling afbrudt), og
terapien stopper.
Se afsnittet V.A.C.® Terapi - Lækagealarm
(Behandling afbrudt) i denne vejledning
(side 94) for oplysninger om genstart af
terapien.

V.A.C.® Terapi – Lækagealarm

5.

Vælg SEAL CHECK™ for at gå til
SEAL CHECK™ Lækagedetektor.
Se afsnittet SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145) i denne
vejledning for at få oplysninger om,
hvordan du bruger SEAL CHECK™
Lækagedetektor og reparerer lækager.
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V.A.C.® Terapi – Lækagealarm (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når en registreret undertrykslækage ikke er blevet afhjulpet og
terapien er blevet afbrudt. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

2.

Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens slange og
beholderslangen er korrekt sat sammen.

3.

Sørg for, at beholderen er sat helt i. (Se Alarm om beholder
ikke sat i, side 91).

7.

V.A.C.® Terapi – Lækagealarm (Behandling afbrudt)

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

4.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

5.

Genstart terapien ved at vælge Start/
Stop.

6.

Vælg SEAL CHECK™ for at gå til
SEAL CHECK™ Lækagedetektor.
Se afsnittet SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145) i denne
vejledning for at få oplysninger om,
hvordan du bruger SEAL CHECK™
Lækagedetektor og reparerer lækager.

Vælg Afslut på skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor, når lækagen er afhjulpet ved hjælp
af SEAL CHECK™ Lækagedetektor, for at vende tilbage til
startskærmen.
Hvis lækagetilstanden ikke afhjælpes, vises et
alarmskærmbillede igen eller et par minutter.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to
timer. Se sikkerhedsinformationsarket
til den relevante forbinding for at få flere
oplysninger.
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V.A.C.® Terapi – Alarm om lavt tryk (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden ikke har nået den ønskede
undertryksindstilling for terapien, og undertrykket ved såret kan være under det indstillede tryk, så de terapeutiske fordele muligvis
ikke opnås. Denne alarm ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Kontroller, at klemmerne på V.A.C.® Terapislangerne på
SENSAT.R.A.C.™ Pad og beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C.® Terapi - Alarm om lavt tryk (Behandling
afbrudt) fortsat vises, når trin 2 og 3 er udført, skal
terapienheden og slangen sænkes, så de er på niveau med
sårstedet eller lavere. Hvis årsagen til alarmen afhjælpes ved
at sænke enheden, kan normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Terapienheden er fortsat tændt, men
undertrykket ved såret kan være under
den terapeutiske værdi.
Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to
timer. Se sikkerhedsinformationsarket
til den relevante forbinding for at få flere
oplysninger.
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V.A.C.® Terapi – Alarm om lavt tryk (Behandling afbrudt)

1.

V.A.C.® Terapi - Advarsel om V.A.C. VERALINK™ ikke tilkoblet
Advarsel med lav prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis V.A.C. VERALINK™ Kassetten ikke er korrekt sat i og/eller korrekt
tilkoblet. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil konstant forsøge at påføre terapien, mens denne advarsel er aktiv.

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Fjern V.A.C. VERALINK™ Kassetten fra enheden ved at trykke
udløserknappen ned (side 28).

3.

Inspicér V.A.C. VERALINK™ Kassetten og V.A.C.ULTA™
Terapienheden for at sikre, at der ikke sidder fremmedlegemer
eller rester, der hvor kassetten er tilsluttet til terapienheden.

4.

Kontroller, at kassettens drejetap (på enden med slangespidsen)
sidder godt fast i åbningen på terapienheden (side 28).

5.

Isæt V.A.C. VERALINK™ Kassetten i terapienheden igen
og sørg for, at kassetten sidder helt på plads og er korrekt
fastgjort (side 28). Et klik betyder, at kassetten er korrekt sat i.
Når V.A.C. VERALINK™ Kassetten er korrekt
installeret, slettes skærmbilledet Advarsel om
V.A.C. VERALINK™ ikke tilkoblet automatisk.

V.A.C.® Terapi - Advarsel om V.A.C. VERALINK™ ikke tilkoblet

ELLER

6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

8.

Hvis denne alarmtilstand bliver ved med
at opstå, skal du gentage trin 2-7 med en
ny V.A.C. VERALINK™ Kassetten.

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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V.A.C.® Terapi – Advarsel om tom pose/flaske med opløsning
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når der ikke er mere instillationsvæske i posen/flasken med
opløsning. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden
i to minutter under fejlsøgning.

2.

Fjern den tomme pose/flaske med opløsning fra V.A.C.
VERALINK™ Kassetten.

3.

Fastgør en ny pose/flaske med opløsning. Se afsnittet
Montering af pose/flaske med opløsning i denne
vejledning (side 30) for at få flere oplysninger.

4.

Anbring den nye pose/flaske med opløsning på den
justerbare hængekrog til opløsningsbeholderen (side 30).
Vælg Log for at angive, at posen/flasken
med opløsning er blevet skiftet. Se
afsnittet om skærmbilledet Log (side 151)
for at få flere oplysninger.

6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.
V.A.C.® Terapi – Advarsel om tom pose/flaske med opløsning

5.
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V.A.C.® Terapi – Trykafvigelsesalarm (Behandling afbrudt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når overtrykket på sårstedet har overskredet de tilladte grænser.
Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden
i to minutter under fejlsøgning.

2.

Kontroller, at klemmerne på V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad'en eller
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™-slangesættets og V.A.C. VERALINK™
Kassettens slanger er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis V.A.C.® Terapi – Trykafvigelsesalarm (Behandling afbrudt)
ikke forsvinder, når trin 2-3 er udført, skal du kontrollere
patientens stilling eller eventuelle eksterne komprimeringsenheder,
der kan hindre flowet. Fjern det eksterne kompresudstyr.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.® Terapi – Trykafvigelsesalarm (Behandling afbrudt)

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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V.A.C.® Terapi – Advarsel om blokering i installationsslangen (Behandling afbrudt)
Advarsel med lav prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, når der er en blokering i instillationsslangen til V.A.C. VERAT.R.A.C.™
Pad'en eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™-slangesættet. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden
i to minutter under fejlsøgning.

2.

Kontroller, at klemmerne på V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad'en eller
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™-slangesættet og V.A.C. VERALINK™
Kassetten er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassetten sidder helt på plads
og er korrekt fastgjort. Se afsnittet Sådan fastgøres V.A.C.
VERALINK™ Kassetten til V.A.C.ULTA™ Terapienheden
(side 28) i denne vejledning for at få mere at vide.

5.

Kontroller, at instillationsopløsningen i V.A.C. VERALINK™
Kassettens slanger stadig er flydende og flyder frit. Hvis
opløsningen er blevet tykkere i konsistens, skal alle eller
nogen af følgende dele udskiftes:

6.

•

V.A.C. VERALINK™ Kassetten

•

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™slangesæt

•

Posen/flasken med opløsning

Hvis V.A.C.® Terapi – Advarsel om blokering i installationsslangen
ikke forsvinder, når trin 2-5 er udført, skal du kontrollere
patientens stilling eller eventuelt eksternt kompresudstyr,
der kan hindre flowet. Hvis det er tilfældet, skal det eksterne
kompresudstyr fjernes.

7.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

Advarselsskærmen ryddes, når blokeringen er
fjernet.
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V.A.C.® Terapi – Advarsel om blokering i instillationsslangen (Behandling afbrudt)

1.

V.A.C.® Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises ca. to timer før batteriets strømniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan fungere. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Advarsel om
lavt batteriniveau automatisk.

ELLER

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

V.A.C.® Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau

Terapien fortsætter.
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V.A.C.® Terapi – Alarm om kritisk batteriniveau
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises ca. 30 minutter før batteriets strømniveau er for lavt til, at
V.A.C.ULTA™ Terapienheden kan fungere. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Alarm om
kritisk batteriniveau automatisk.

3.

Hvis skærmbilledet Alarm om kritisk
batteriniveau ikke ryddes automatisk,
skal du vælge Nulstil for at vende tilbage
til startskærmen.

V.A.C.® Terapien fortsætter, men hvis
årsagen til alarmen ikke afhjælpes inden
for ca. tredive minutter, afbrydes terapien.
4.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 85). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapi skal være sluttet til en
stikkontakt for at terapien kan fortsætte.
Alarmlogs og indstillinger går ikke tabt, hvis
der er strømafbrydelse eller terapienheden
slukkes og tændes.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to
timer. Se sikkerhedsinformationsarket
til den relevante forbinding for at få flere
oplysninger.
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V.A.C.® Terapi – Alarm om kritisk batteriniveau

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Batteri afladt
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis batteriets spændingsniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan køre.

Batteri afladt

Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
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1.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.

2.

Start V.A.C.ULTA™ Terapienheden, og igangsæt
terapien. Se Aktivering eller deaktivering af
V.A.C.ULTA™ Terapienheden i denne vejledning
(side 42) for yderligere oplysninger.

V.A.C.® Terapi – Advarsel om intern temperatur
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienhedens interne temperatur ligger uden for
den angivne grænse. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Terapien fortsætter, mens denne alarm er aktiv.
Den trykfølsomme skærm slukkes efter fem
minutter uden aktivitet. Skærmen lyser op, når
den berøres. Opladning af batteriet stopper.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Flyt terapienheden til omgivelser med et
driftstemperaturområde som angivet i afsnittet
Specifikationer i denne vejledning (side 194).
Det kan tage op til to timer, før terapienheden
er tilbage til normal driftstemperatur.

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

Terapien fortsætter.

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to
timer. Se sikkerhedsinformationsarket
til den relevante forbinding for at få flere
oplysninger.

V.A.C.® Terapi – Advarsel om intern temperatur

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.
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V.A.C.® Terapi – Alarm om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er blevet tændt)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
efter at terapienheden er startet op. Der kan forekomme flere forskellige typer systemfejl. Der vises et tal ved siden af Fejlkode, som
repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Til denne alarm er knyttet en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Skriv fejlkoden ned.
3.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.

V.A.C.® Terapi – Alarm om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er blevet tændt)

Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to
timer. Se sikkerhedsinformationsarket
til den relevante forbinding for at få flere
oplysninger.
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Alarm om systemfejl (når terapienheden tændes)
Alarm med medium prioritet – Dette alarmskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
mens terapienheden er ved at starte op. "00000001" repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Til denne alarm er knyttet
en gentagen hørbar tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne alarm:
Skriv fejlkoden ned (00000001).
2.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

Hvis alarmtilstanden ikke kan løses, kontaktes
KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to
timer. Se sikkerhedsinformationsarket
til den relevante forbinding for at få flere
oplysninger.

Alarm om systemfejl (når terapienheden tændes)

1.
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Fanen Værktøj – V.A.C.® Terapi
Fanen Værktøj kan bruges til at angive præferencer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Visse valg kan foretages, uanset hvilken terapi
der er aktiv. Disse valgmuligheder diskuteres i kapitlet Fanen Værktøj Valg, som er unikke for den valgte terapi, beskrives i detaljer
nedenfor.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 85)

SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 147)

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj
Udblødning af forbinding (side 107)
Kun tilgængelig, hvis V.A.C. VERALINK™
Kassetten er påsat.

Se kapitlet Fanen Værktøj for at få
flere oplysninger (side 181).

Hjælp

Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen for Fanen Værktøj:
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 145).
Udblødning af forbinding – Bruges til at udbløde forbindingen med opløsning, før en forbinding skal skiftes (side 107).
V.A.C. VERALINK™ Kassetten (side 28) skal være installeret for at værktøjet Udblødning af
forbinding er tilgængeligt.

Fanen Værktøj – V.A.C.® Terapi

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
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Udblødning af forbinding
Bruges til at udbløde forbindingen med opløsning, før en forbinding skal skiftes.
V.A.C. VERALINK™ Kassetten (side 28) skal være installeret for, at værktøjet Udblødning af
forbinding er tilgængeligt.
1.

Kontroller, at instillationsslangen er korrekt tilsluttet.

2.

Kontroller, at alle fire slangeklemmer er åbne.

3.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassetten er sat korrekt i
(side 28).

4.

Kontroller, at der er nok plads i beholderen til at skifte
forbinding.
5.

Vælg Udblødning af forbinding
fra startskærmen for at fortsætte til
skærmen Udblødning af forbinding.

6.

Vælg det ønskede Volumen til udblødning af forbindingen
(ml).

7.

Vælg den ønskede Tid med udblødning af forbindingen
(minutter).
8.

10.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden gennemfører faserne med
instillation, udblødning og fjernelse af væske. Terapiens fase
vises på statuslinjen (side 85) øverst på skærmbilledet.
Den aktuelle status for terapien vises også under ikonet
for terapienheden sammen med den periode eller
væskemængde (under instillationsfasen), der er tilbage.
Når fasen med fjernelse af væske fra udblødning af
forbindingen er fuldført, kan forbindingen fjernes.
11.

Vælg Afslut for at gå tilbage til
startskærmen.

Se de relevante brugervejledninger for at se
sikkerhedsinformation og procedurer til skift af
forbinding.
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Udblødning af forbinding

9.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne og
vende tilbage til startskærmen.
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Konfiguration af PREVENA™ Terapi – Oversigt
Det følgende flowdiagram viser de grundlæggende trin i konfiguration af PREVENA™ Terapi. De enkelte skærmbilleder og
indstillinger beskrives på de efterfølgende sider.
Tryk og hold
nede på tænd/
sluk-knappen,
indtil den lyser.

Skærmbilledet Ny patient

Skærmbilledet Bekræft
indstillingerne

Skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor

Vælg OK for at starte
SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 148).

Udsugning påbegyndes.

Krævet til
PREVENA™ Terapi:
• Beholder
• PREVENA™
Forbinding
Vælg PREVENA™ Terapi
(side 42).

Konfiguration af PREVENA™ Terapi – Oversigt

Startskærm –
PREVENA™ Terapi

De ovenfor viste skærmbilleder er kun til illustration. Se de sidetal, der henvises til, for yderligere
oplysninger og en mere detaljeret visning.

De viste indstillinger kan variere afhængigt af de indstillinger, som brugeren har defineret.
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Startskærm – PREVENA™ Terapi
Denne startskærm er hovedskærmbilledet, der vises i V.A.C.ULTA™ Terapienheden under PREVENA™ Terapi. Herfra er der adgang til
vigtige oplysninger om terapistatus.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 50, 85, 110
og 129)

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj (side 126)
Information

Lækagedetektor
SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145)

Start/Stop af terapi

Terapiindstillinger (side 109)

Nattilstand (side 41)
Hjælp

Skærmlås/låsning af indstillinger
(side 41)

Terapiens fase og status (TIL eller FRA) vises på statuslinjen øverst på skærmbilledet. Det aktuelle terapitryk vises også over ikonet for
forbindingen.
Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen for PREVENA™ Terapi:
Terapiindstillinger – Bruges til at se de aktuelle terapiindstillinger.
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 145).
Information – Bruges til at se en oversigt over terapihistorik og de aktuelle terapiindstillinger (side 111).

Startskærm – PREVENA™ Terapi

Start/Stop – Bruges til at starte elle stoppe terapien.
Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
Lækagedetektor – Hvis terapienheden registrerer en lækage i systemet, som er over grænsen for lækagealarmen, viser
startskærmen for PREVENA™ Terapi en gul ramme omkring forbindingen. Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges til at
forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til forbindingerne.
På side 41 findes en liste over fælles knapper på den trykfølsomme skærm, som ikke er beskrevet her.
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Informationsskærme – PREVENA™ Terapi

1.

Vælg Information på startskærmen for at fortsætte til fanen Terapioversigt. Brug denne fane til at
kontrollere Startdato for terapi og Tid med terapi. Hvis funktionen Log anvendes, vises dato og klokkeslæt for
Beholder sidst skiftet, Forbinding sidst skiftet også.

2.

Vælg Aktuelle indstillinger for at fortsætte til skærmen Aktuelle indstillinger. Brug denne fane til at se
indstillingerne for den aktuelle terapi.

3.

Vælg Skift indstillinger for at fortsætte til skærmen Bekræft indstillinger (side 109).

4.

Vælg Annuller for at vende tilbage til startskærmen for PREVENA™ Terapi.
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Informationsskærme – PREVENA™ Terapi

Disse skærmbilleder viser de aktuelle terapiindstillinger og en oversigt over den terapi, patienten har modtaget.
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PREVENA™ Terapi – Advarsler
Følgende advarsler kan blive vist på den trykfølsomme skærm under PREVENA™ Terapi.
Ved advarsler afspilles også en tone flere gange.
Hvis der ikke høres en tone, når SEAL CHECK™ Lækagedetektor vises og Lækagelyd er slået TIL, kan det være, at advarslerne
ikke fungerer korrekt. Kontakt KCI for yderligere oplysninger. Det er hensigten, at advarslerne kan høres, når man vender mod
terapienheden og er maks. en meter væk. Hvis der er to eller flere advarselstilstande, vises kun den advarsel, der har højest prioritet.
Advarsler med lav prioritet – Vises på den trykfølsomme skærm, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden
registrerer en tilstand, der kræver opmærksomhed. Advarsler ledsages af en gentagen tone ca. hvert 20.
sekund (to bip).

Vælg Lækagelyd for at slå tonen TIL.

Vælg Hjælp for at få yderligere oplysninger om afhjælpning af advarsler.

PREVENA™ Terapi – Advarsler

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses, kontaktes KCI.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om blokering
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden har registreret en mulig blokering.
Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at klemmerne på forbindings- og
beholderslangerne er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis PREVENA™ Terapi – Advarsel om blokering fortsat
vises, når trin 2 og 3 er udført, skal terapienheden og slangen
sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller lavere. Hvis
årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke enheden, kan
normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 110). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil konstant
forsøge at påføre terapien, mens denne
advarsel er aktiv.

PREVENA™ Terapi – Advarsel om blokering

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om blokering (Behandling afbrudt)
Advarsel med lav prioritet – Denne advarselsskærm vises i forbindelse med blokeringer. Denne advarsel ledsages af en gentagen
tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at klemmerne på forbindings- og
beholderslangerne er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis PREVENA™ Terapi - Advarsel om blokering
(Behandling afbrudt) fortsat vises, når trin 2 og 3 er
udført, skal terapienheden og slangen sænkes, så de er på
niveau med sårstedet eller lavere. Hvis årsagen til advarslen
afhjælpes ved at sænke enheden, kan normal brug
genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 110). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Terapienheden er fortsat tændt, men
undertrykket ved såret kan være under den
terapeutiske værdi.
Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om blokering (Behandling afbrudt)

1.

PREVENA™ Terapi – Alarm om beholder fuld
Alarm med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når beholderen er fuld og skal udskiftes. Denne advarsel ledsages af en
gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Kontroller, om beholderen er fuld ved at bedømme
væskeniveauet i forhold til inddelingsmærkerne på
beholderen.

Inddelingsmærker

En fuld beholder indeholder ca. 300 ml eller
500 ml afhængigt af den anvendte beholder.
Udløserknappen til beholderen blinker.
3.

PREVENA™ Terapi – Alarm om beholder fuld

4.
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Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen, hvis beholderen ikke er
fuld.

Hvis beholderen er fuld eller næsten fuld skal den
behandlende læge straks kontaktes med henblik på
yderligere instruktioner.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

PREVENA™ Terapi – Advarsel om beholder ikke tilkoblet
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis beholderen ikke er korrekt sat i og/eller korrekt tilkoblet. Denne
advarsel ledsages af en gentagen tone.

1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Fjern beholderen ved at trykke på
knappen Beholderudløsning (side 18)
på enheden.

3.

Undersøg beholderen og V.A.C.ULTA™ Terapienheden for at
sikre, at der ikke sidder fremmedlegemer eller rester, der hvor
beholderen og terapienheden mødes.

4.

Kontroller, at begge pakninger er på plads og holder tæt
(side 19). Kontakt KCI, hvis forseglingerne mangler eller er
beskadigede.

5.

Fastgør beholderen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden igen og
sørg for, at den sidder helt på plads og er korrekt fastgjort
(side 32). Et klik betyder, at beholderen er korrekt sat i.

8.

6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

Hvis denne advarsel fortsat vises, gentages trin 2-7 med en
ny beholder.
Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om beholder ikke tilkoblet

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

PREVENA™ Terapi – Advarsel om inaktiv behandling
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når terapien (PREVENA™ Terapi) har været deaktiveret eller sat på
pause i mere end 15 minutter (mens terapienheden stadig er tændt). Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.

PREVENA™ Terapi – Advarsel om inaktiv behandling

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

118

1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

3.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

4.

Hvis der ikke er brug for terapi, skal du
slukke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af terapienheden.

PREVENA™ Terapi – Lækageadvarsel
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis der registreres en betydelig undertrykslækage. Denne advarsel
ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens slange og
beholderslangen er korrekt sat sammen.

3.

Sørg for, at beholderen er sat helt i. (Se Advarsel om
beholder ikke sat i, side 117).
4.

Vælg Afslut på skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor, når lækagen er afhjulpet ved hjælp
af SEAL CHECK™ Lækagedetektor, for at vende tilbage til
skærmbilledet PREVENA™ Terapi - Lækageadvarsel.
6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 110). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil konstant
forsøge at påføre terapien, mens denne
advarsel er aktiv.
PREVENA™ Terapi – Lækageadvarsel

5.

Vælg SEAL CHECK™ for at gå til
SEAL CHECK™ Lækagedetektor.
Se afsnittet SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145) i denne
vejledning for at få oplysninger om,
hvordan du bruger SEAL CHECK™
Lækagedetektor og reparerer lækager.

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises ca. to timer før batteriets strømniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan fungere. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Advarsel om
lavt batteriniveau automatisk.

ELLER

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

PREVENA™ Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau

Terapien fortsætter.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om kritisk batteriniveau
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises ca. 30 minutter før batteriets strømniveau er for lavt til, at
V.A.C.ULTA™ Terapienheden kan fungere. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Advarsel om
kritisk batteriniveau automatisk.

ELLER

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

PREVENA™ Terapien fortsætter, men hvis
årsagen til advarslen ikke afhjælpes inden for
ca. tredive minutter, afbrydes terapien.
Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 110). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapi skal være sluttet til en
stikkontakt for at terapien kan fortsætte.
Advarselslogs og indstillinger går ikke tabt,
hvis der er strømafbrydelse eller terapienheden
slukkes og tændes.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om kritisk batteriniveau

4.

Batteri afladt
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis batteriets spændingsniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan køre.

Batteri afladt

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
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1.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.

2.

Start V.A.C.ULTA™ Terapienheden, og igangsæt
terapien. Se Aktivering eller deaktivering af
V.A.C.ULTA™ Terapienheden i denne vejledning
(side 42) for yderligere oplysninger.

PREVENA™ Terapi – Advarsel om intern temperatur
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienhedens interne temperatur ligger uden for
den angivne grænse. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Terapien fortsætter, mens denne alarm er aktiv.
Den trykfølsomme skærm slukkes efter fem
minutter uden aktivitet. Skærmen lyser op, når
den berøres. Opladning af batteriet stopper.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Flyt terapienheden til omgivelser med et
driftstemperaturområde som angivet i afsnittet
Specifikationer i denne vejledning (side 194).
Det kan tage op til to timer, før terapienheden
er tilbage til normal driftstemperatur.

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

Terapien fortsætter.

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.

PREVENA™ Terapi – Advarsel om intern temperatur

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.
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PREVENA™ Terapi – Advarsel om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er blevet tændt)
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
efter at terapienheden er startet op. Der kan forekomme flere forskellige typer systemfejl. Der vises et tal ved siden af Fejlkode:, som
repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Skriv fejlkoden ned.
3.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

PREVENA™ Terapi – Advarsel om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er blevet tændt)

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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Advarsel om systemfejl (når terapienheden tændes)
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
mens terapienheden er ved at starte op. "00000001" repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Denne advarsel ledsages
af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Skriv fejlkoden ned (00000001).
2.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.

Advarsel om systemfejl (når terapienheden tændes)

1.
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Fanen Værktøj – PREVENA™ Terapi
Fanen Værktøj kan bruges til at angive præferencer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Visse valg kan foretages, uanset hvilken terapi
der er aktiv. Disse valgmuligheder diskuteres i kapitlet Fanen Værktøj Valg, som er unikke for den valgte terapi, beskrives i detaljer
nedenfor.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 110)

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj

SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 148)

Se kapitlet Fanen Værktøj for at få
flere oplysninger (side 181).

Hjælp

Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen for Fanen Værktøj:
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 145).

Fanen Værktøj – PREVENA™ Terapi

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
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ABTHERA™ Terapi – Oversigt
Det følgende flowdiagram viser de grundlæggende trin i konfiguration af ABTHERA™ Terapi. De enkelte skærmbilleder og
indstillinger beskrives på de efterfølgende sider.

Startskærm

Skærmbilledet Bekræft
indstillingerne

Skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor

Vælg OK for at starte
SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 149).

Udsugning påbegyndes.

Tryk og hold
nede på tænd/
sluk-knappen,
indtil den lyser.

Krævet til ABTHERA™
Terapi:
• Beholder
• ABTHERA™
SENSAT.R.A.C.™
Forbinding til det åbne
abdomen

Vælg ABTHERA™ Terapi
(side 42)

Startskærm –
ABTHERA™ Terapi

ABTHERA™ Terapi – Oversigt

De ovenfor viste skærmbilleder er kun til illustration. Se de sidetal, der henvises til, for yderligere
oplysninger og en mere detaljeret visning.

De viste indstillinger kan variere afhængigt af de indstillinger, som brugeren har defineret.
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Skærmen Bekræft indstillingerne – ABTHERA™ Terapi
På dette skærmbillede kan brugeren justere det ønskede tryk, som
V.A.C.ULTA™ Terapienheden skal levere under ABTHERA™ Terapi:
Ønsket tryk (mmHg) – (Standard = 125 mmHg) Det
ordinerede undertryksniveau for ABTHERA™ Terapi. Det
ønskede tryk kan indstilles til 100, 125 eller 150 mmHg.

•

Skærmen Bekræft indstillingerne – ABTHERA™ Terapi

1.
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Brug + / - til at vælge den ønskede værdi for ABTHERA™ Terapi.
2.

Vælg OK for at sætte terapien i gang og
fortsætte til skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor for ABTHERA™ Terapi,
når det ønskede tryk er indtastet.

3.

Vælg Annuller for at vende tilbage til
skærmbilledet Vælg terapi.

Startskærm – ABTHERA™ Terapi
Denne startskærm er hovedskærmbilledet, der vises i V.A.C.ULTA™ Terapienheden under ABTHERA™ Terapi. Herfra er der adgang til
vigtige oplysninger om terapistatus.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 50, 85,
110 og 129)

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj (side 144)

Lækagedetektor
Information
SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 145)
Start/Stop af terapi

Terapiindstillinger (side 128)

Nattilstand (side 41)
Hjælp

Skærmlås/låsning af indstillinger
(side 41)

Terapiens tilstand og status (TIL eller FRA) vises på statuslinjen øverst på skærmbilledet. Det aktuelle terapitryk vises også over ikonet
for forbindingen.
Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen for ABTHERA™ Terapi:
Terapiindstillinger – Bruges til at ændre de aktuelle terapiindstillinger.
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 145).
Information – Bruges til at se en oversigt over terapihistorik og de aktuelle terapiindstillinger (side 130).

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
Lækagedetektor – Hvis terapienheden registrerer en lækage i systemet, som er over grænsen for lækagealarmen, viser
startskærmen for ABTHERA™ Terapi en gul ramme omkring forbindingen. Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges til at
forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til forbindingerne.
På side 41 findes en liste over fælles knapper på den trykfølsomme skærm, som ikke er beskrevet her.
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Startskærm – ABTHERA™ Terapi

Start/Stop – Bruges til at starte elle stoppe terapien.

Informationsskærme – ABTHERA™ Terapi

Informationsskærme – ABTHERA™ Terapi

Disse skærmbilleder viser de aktuelle terapiindstillinger og en oversigt over den terapi, patienten har modtaget.
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1.

Vælg Information på startskærmen for at fortsætte til fanen Terapioversigt. Brug denne fane til at
kontrollere Startdato for terapi og Tid med terapi. Hvis funktionen Log anvendes, vises dato og klokkeslæt for
Beholder sidst skiftet, Forbinding sidst skiftet også.

2.

Vælg Aktuelle indstillinger for at fortsætte til skærmen Aktuelle indstillinger. Brug denne fane til at se
indstillingerne for den aktuelle terapi.

3.

Vælg Skift indstillinger for at fortsætte til skærmen Bekræft indstillinger (side 128).

4.

Vælg Annuller på skærmen Bekræft indstillingerne for at vende tilbage til startskærmen for
ABTHERA™ Terapi.

ABTHERA™ Terapi – Advarsler
Følgende advarsler kan blive vist på den trykfølsomme skærm under ABTHERA™ Terapi.
Ved advarsler afspilles også en tone flere gange.
Hvis der ikke høres en tone, når SEAL CHECK™ Lækagedetektor vises og Lækagelyd er slået TIL, kan det være, at advarslerne
ikke fungerer korrekt. Kontakt KCI for yderligere oplysninger. Det er hensigten, at advarslerne kan høres, når man vender mod
terapienheden og er maks. en meter væk. Hvis der er to eller flere advarselstilstande, vises kun den advarsel, der har højest prioritet.
Advarsler med lav prioritet – Vises på den trykfølsomme skærm, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden
registrerer en tilstand, der kræver opmærksomhed. Advarsler ledsages af en gentagen tone ca. hvert 20.
sekund (to bip).

Vælg Lækagelyd for at slå tonen TIL.

Vælg Hjælp for at få yderligere oplysninger om afhjælpning af advarsler.

ABTHERA™ Terapi – Advarsler

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses, kontaktes KCI.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om blokering
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden har registreret en mulig blokering.
Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Kontroller, at klemmerne på SENSAT.R.A.C.™ Pad og
beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis ABTHERA™ Terapi – Advarsel om blokering fortsat
vises, når trin 2 og 3 er udført, skal terapienheden og slangen
sænkes, så de er på niveau med sårstedet eller lavere. Hvis
årsagen til advarslen afhjælpes ved at sænke enheden, kan
normal brug genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 129). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil konstant
forsøge at påføre terapien, mens denne
advarsel er aktiv.

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om blokering

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om blokering (Behandling afbrudt)
Advarsel med lav prioritet – Denne advarselsskærm vises i forbindelse med blokeringer. Denne advarsel ledsages af en gentagen
tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Kontroller, at klemmerne på SENSAT.R.A.C.™ Pad og
beholderslangen er åbne.

3.

Kontroller, at slangerne ikke er knækkede, flade eller
blokerede på nogen måde.

4.

Hvis ABTHERA™ Terapi – Advarsel om blokering
(Behandling afbrudt) fortsat vises, når trin 2 og 3 er
udført, skal terapienheden og slangen sænkes, så de er på
niveau med sårstedet eller lavere. Hvis årsagen til advarslen
afhjælpes ved at sænke enheden, kan normal brug
genoptages.
5.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

6.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 129). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

Terapienheden er fortsat tændt, men
undertrykket ved såret kan være under den
terapeutiske værdi.
Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om blokering (Behandling afbrudt)

1.

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om beholder fuld
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når beholderen er fuld og skal udskiftes. Denne advarsel ledsages af
en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Kontroller, om beholderen er fuld ved at bedømme
væskeniveauet i forhold til inddelingsmærkerne på
beholderen.

Inddelingsmærker

En fuld beholder indeholder ca. 300 ml, 500
ml eller 1000 ml afhængigt af den anvendte
beholder. Udløserknappen til beholderen
blinker.
3.

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om beholder fuld

4.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen, hvis beholderen ikke er
fuld.

Udskift beholderen, hvis den er fuld, og vælg Nulstil for at
vende tilbage til startskærmen. Se afsnittet Udskiftning
af beholderen i denne vejledning (side 34) for yderligere
oplysninger.
5.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om beholder ikke tilkoblet
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis beholderen ikke er korrekt sat i og/eller korrekt tilkoblet. Denne
advarsel ledsages af en gentagen tone.

1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Fjern beholderen ved at trykke på
knappen Beholderudløsning (side 18)
på enheden.

3.

Undersøg beholderen og V.A.C.ULTA™ Terapienheden for at
sikre, at der ikke sidder fremmedlegemer eller rester, der hvor
beholderen og terapienheden mødes.

4.

Kontroller, at begge pakninger er på plads og holder tæt
(side 19). Kontakt KCI, hvis forseglingerne mangler eller er
beskadigede.

5.

Fastgør beholderen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden igen og
sørg for, at den sidder helt på plads og er korrekt fastgjort
(side 32). Et klik betyder, at beholderen er korrekt sat i.

8.

6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

Hvis denne advarsel fortsat vises, gentages trin 2-7 med en
ny beholder.
Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om beholder ikke tilkoblet

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om inaktiv behandling
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når terapien (ABTHERA™ Terapi) har været deaktiveret eller sat på
pause i mere end 15 minutter (mens terapienheden stadig er tændt). Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

3.

Vælg Start/Stop for at genstarte terapien.

4.

Hvis der ikke er brug for terapi, skal du
slukke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af terapienheden.

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om inaktiv behandling

Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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ABTHERA™ Terapi – Lækageadvarsel
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis der registreres en betydelig undertrykslækage. Denne advarsel
ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

2.

Sørg for, at tilslutningen mellem forbindingens slange og
beholderslangen er korrekt sat sammen.

3.

Sørg for, at beholderen er sat helt i. (Se Advarsel om
beholder ikke sat i, side 135).
4.

Vælg Afslut på skærmbilledet SEAL CHECK™
Lækagedetektor, når lækagen er afhjulpet ved hjælp
af SEAL CHECK™ Lækagedetektor, for at vende tilbage til
skærmbilledet ABTHERA™ Terapi - Lækageadvarsel.
6.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

7.

Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 129). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil konstant
forsøge at påføre terapien, mens denne
advarsel er aktiv.
ABTHERA™ Terapi – Lækageadvarsel

5.

Vælg SEAL CHECK™ for at gå til
SEAL CHECK™ Lækagedetektor.
Se afsnittet SEAL CHECK™
Lækagedetektor (side 145) i denne
vejledning for at få oplysninger om,
hvordan du bruger SEAL CHECK™
Lækagedetektor og reparerer lækager.

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises ca. to timer før batteriets strømniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan fungere. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Advarsel om
lavt batteriniveau automatisk.

ELLER

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om lavt batteriniveau

Terapien fortsætter.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om kritisk batteriniveau
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises ca. 30 minutter før batteriets strømniveau er for lavt til, at
V.A.C.ULTA™ Terapienheden kan fungere. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.
Når V.A.C.ULTA™ Terapienheden er sluttet til en
stikkontakt, ryddes skærmbilledet Advarsel om
kritisk batteriniveau automatisk.

ELLER

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

ABTHERA™ Terapien fortsætter, men hvis
årsagen til advarslen ikke afhjælpes inden for
ca. tredive minutter, afbrydes terapien.
Kontroller, at terapi er slået TIL ved at
kigge på statuslinjen (side 129). Hvis ikke,
skal du vælge Start/Stop for at genstarte
terapien.

V.A.C.ULTA™ Terapi skal være sluttet til en
stikkontakt for at terapien kan fortsætte.
Advarselslogs og indstillinger går ikke tabt,
hvis der er strømafbrydelse eller terapienheden
slukkes og tændes.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om kritisk batteriniveau

4.

Batteri afladt
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis batteriets spændingsniveau er for lavt til, at V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan køre.

Batteri afladt

Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
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1.

Slut terapienheden til en stikkontakt ved hjælp af den
medfølgende strømforsyning fra KCI for at genoplade
batteriet. Et gult lys i bunden af den trykfølsomme skærm
og et ikon for batteriopladning indikerer, at terapienhedens
batteri oplades. Se afsnittet Opladning af batteriet i denne
vejledning (side 23) for yderligere oplysninger.

2.

Start V.A.C.ULTA™ Terapienheden, og igangsæt
terapien. Se Aktivering eller deaktivering af
V.A.C.ULTA™ Terapienheden i denne vejledning
(side 42) for yderligere oplysninger.

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om intern temperatur
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, når V.A.C.ULTA™ Terapienhedens interne temperatur ligger uden for
den angivne grænse. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Terapien fortsætter, mens denne alarm er aktiv.
Den trykfølsomme skærm slukkes efter fem
minutter uden aktivitet. Skærmen lyser op, når
den berøres. Opladning af batteriet stopper.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

Flyt terapienheden til omgivelser med et
driftstemperaturområde som angivet i afsnittet
Specifikationer i denne vejledning (side 194).
Det kan tage op til to timer, før terapienheden
er tilbage til normal driftstemperatur.

3.

Vælg Nulstil for at vende tilbage til
startskærmen.

Terapien fortsætter.

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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ABTHERA™ Terapi – Advarsel om intern temperatur

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er blevet tændt)
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
efter at terapienheden er startet op. Der kan forekomme flere forskellige typer systemfejl. Der vises et tal ved siden af Fejlkode:, som
repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Denne advarsel ledsages af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
1.

2.

Vælg Slå lyd fra for at slukke for lyden i to
minutter under fejlsøgning.

Skriv fejlkoden ned.
3.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

ABTHERA™ Terapi – Advarsel om systemfejl (Behandling afbrudt) (efter terapienheden er blevet tændt)

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.
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Advarsel om systemfejl (når terapienheden tændes)
Advarsel med lav prioritet – Dette advarselsskærmbillede vises, hvis der opstår en systemfejl internt i V.A.C.ULTA™ Terapienheden,
mens terapienheden er ved at starte op. "00000001" repræsenterer diagnosticeringskoden for systemfejlen. Denne advarsel ledsages
af en gentagen tone.
Sådan afhjælpes årsagen til denne advarsel:
Skriv fejlkoden ned (00000001).
2.

Sluk enheden, og tænd den derefter igen
ved at trykke på tænd/sluk -knappen på
forsiden af enheden (side 18).

Hvis advarselstilstanden ikke kan løses,
kontaktes KCI.
Visse KCI-forbindinger skal erstattes med
en alternativ forbinding, hvis terapien
afbrydes eller slukkes i mere end to timer. Se
sikkerhedsinformationsarket til den relevante
forbinding for at få flere oplysninger.

Advarsel om systemfejl (når terapienheden tændes)

1.
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Fanen Værktøj – ABTHERA™ Terapi
Fanen Værktøj kan bruges til at angive præferencer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Visse valg kan foretages, uanset hvilken terapi der
er aktiv. Disse valgmuligheder diskuteres i kapitlet Fanen Værktøj Valg, som er unikke for den valgte terapi, beskrives i detaljer
nedenfor.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 129)

Fanen Historik (side 155)
Fanen Værktøj

SEAL CHECK™ Lækagedetektor
(side 149)

Se kapitlet Fanen Værktøj for at få
flere oplysninger (side 181).

Hjælp

Følgende indstillinger er tilgængelige på startskærmen for Fanen Værktøj:
SEAL CHECK™ Lækagedetektor – Et søjlediagram på skærmen indikerer lækageniveauet, og der lyder en tone, hvis terapienheden
registrerer en betydelig lækage (side 145).

Fanen Værktøj – ABTHERA™ Terapi

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
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Oversigt over SEAL CHECK™ Lækagedetektor
SEAL CHECK™ Lækagedetektor bruges som en hjælp til at finde lækager i undertrykket.

Åbn SEAL CHECK™ Lækagedetektoren fra startskærmen. SEAL CHECK™ Lækagedetektor kører også
automatisk under den indledende udsugningsfase, når terapien er startet.

De fleste lækager forekommer:
•

hvor filmen møder huden.

•

hvor V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad, V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Slangesætpads eller SENSAT.R.A.C.™ Pad påsættes
filmen, hvis relevant.

•

ved slangekoblinger.

•

hvis beholderen ikke sidder helt tæt ind til terapienheden.

Oversigt over SEAL CHECK™ Lækagedetektor

Lækagelyd er som standard slået FRA.

145

SEAL CHECK™ Lækagedetektor – V.A.C. VERAFLO™ Terapi
1.

Kontroller, at både V.A.C.® Beholderslangen og
instillationsslangen er tilsluttet korrekt.

2.

Kontroller, at alle fire slangeklemmer er åbne.

3.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassetten er sat korrekt i
(side 28), hvis relevant.

4.

Kontroller, at beholderen er sat korrekt i (side 32).
5.

Vælg SEAL CHECK™ Lækagedetektor, når
terapien er igangsat.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor udsender en tone og der vises
en søjle for at hjælpe med at finde lækagen. Tonens frekvens og
søjlens længde afspejler lækagehastigheden. Tonen dæmpes og
søjlen bliver kortere, når lækagen er fundet og afhjulpet.
Søjlen vil være gul, hvis der er registreret en betydelig lækage.
En grøn søjle angiver, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden fungerer
normalt. Stregen på søjlen er overgangspunktet fra gul til grøn.
Under den indledende udsugning af
forbindingen bør søjlen blive gul og derefter
grøn, hvis der ikke er nogen betydelige lækager.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor – V.A.C. VERAFLO™ Terapi

6.

7.

Mens terapien er i gang skal du trykke let og flytte hånden
og fingrene langsomt rundt langs kanten af filmen og
slangepads. Søjlen bliver kortere og skifter fra gul til grøn, og
tonens frekvens sænkes (hvis Lækagelyd er aktiveret),
når lækagen findes og udbedres.

8.

Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges til
at forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til
forbindingerne.
9.
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Vælg Lækagelyd for at tænde eller slukke
for lyden ved lækage. Lækagelyd er som
standard slået FRA.

Vælg Afslut for at gå tilbage til
startskærmen.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor – V.A.C.® Terapi
1.

Kontroller, at V.A.C.® Beholderslangen er monteret korrekt.

2.

Kontroller, at begge slangeklemmer er åbne.

3.

Kontroller, at beholderen er sat korrekt i (side 32).
4.

Vælg SEAL CHECK™ Lækagedetektor, når
terapien er igangsat.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor udsender en tone og der vises
en søjle for at hjælpe med at finde lækagen. Tonens frekvens og
søjlens længde afspejler lækagehastigheden. Tonen dæmpes og
søjlen bliver kortere, når lækagen er fundet og afhjulpet.
Søjlen vil være gul, hvis der er registreret en betydelig lækage.
En grøn søjle angiver, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden fungerer
normalt. Stregen på søjlen er overgangspunktet fra gul til grøn.
Under den indledende udsugning af
forbindingen bør søjlen blive gul og derefter
grøn, hvis der ikke er nogen betydelige lækager.
Vælg Lækagelyd for at tænde eller slukke
for lyden ved lækage. Lækagelyd er som
standard slået FRA.

6.

Mens terapien er i gang skal du trykke let og flytte hånden
og fingrene langsomt rundt langs kanten af filmen og
slangepad’en. Søjlen bliver kortere og skifter fra gul til grøn,
og tonens frekvens sænkes (hvis Lækagelyd er aktiveret),
når lækagen findes og udbedres.

7.

Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges til
at forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til
forbindingerne.
Vælg Afslut for at gå tilbage til startskærmen.
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SEAL CHECK™ Lækagedetektor – V.A.C.® Terapi

5.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor – PREVENA™ Terapi
1.

Kontroller, at V.A.C.® Beholderslangen er monteret korrekt.

2.

Kontroller, at begge slangeklemmer er åbne.

3.

Kontroller, at beholderen er sat korrekt i (side 32).
4.

Vælg SEAL CHECK™ Lækagedetektor, når
terapien er igangsat.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor udsender en tone og der vises
en søjle for at hjælpe med at finde lækagen. Tonens frekvens og
søjlens længde afspejler lækagehastigheden. Tonen dæmpes og
søjlen bliver kortere, når lækagen er fundet og palperet.
Søjlen vil være gul, hvis der er registreret en betydelig lækage.
En grøn søjle angiver, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden fungerer
normalt. Stregen på søjlen er overgangspunktet fra gul til grøn.
Hvis patienten skal overføres til en PREVENA™ Terapienhed:
Skærmbilledet SEAL CHECK™ Lækagedetektor viser et X, hvis
forbindingspakningen er uegnet til brug med den relevante
PREVENA™ Terapienhed. PREVENA™ Terapienheden
udsender muligvis en lækagealarm, når den tilsluttes.
Skærmbilledet SEAL CHECK™ Lækagedetektor viser et flueben,
hvis forbindingspakningen er velegnet til brug med den relevante
PREVENA™ Terapienhed. PREVENA™ Terapienheden bør ikke
udsende en lækagealarm, når den tilsluttes.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor – PREVENA™ Terapi

Under den indledende udsugning af
forbindingen bør søjlen blive gul og derefter
grøn, hvis der ikke er nogen betydelige lækager.
5.
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Vælg Lækagelyd for at tænde eller slukke
for lyden ved lækage. Lækagelyd er som
standard slået FRA.

6.

Mens terapien er i gang skal du trykke let og flytte hånden og fingrene langsomt rundt langs kanten af
forbindingen og filmen. Søjlen bliver kortere og skifter fra gul til grøn, og tonens frekvens sænkes (hvis
Lækagelyd er aktiveret), når lækagen findes og udbedres.

7.

Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges til at forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til
forbindingerne.

8.

Vælg Afslut for at gå tilbage til startskærmen.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor – ABTHERA™ Terapi
1.

Kontroller, at V.A.C.® Beholderslangen er monteret korrekt.

2.

Kontroller, at begge slangeklemmer er åbne.

3.

Kontroller, at beholderen er sat korrekt i (side 32).
4.

Vælg SEAL CHECK™ Lækagedetektor, når
terapien er igangsat.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor udsender en tone og der vises
en søjle for at hjælpe med at finde lækagen. Tonens frekvens og
søjlens længde afspejler lækagehastigheden. Tonen dæmpes og
søjlen bliver kortere, når lækagen er fundet og afhjulpet.
Søjlen vil være gul, hvis der er registreret en betydelig lækage.
En grøn søjle angiver, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden fungerer
normalt. Stregen på søjlen er overgangspunktet fra gul til grøn.
Under den indledende udsugning af
forbindingen bør søjlen blive gul og derefter
grøn, hvis der ikke er nogen betydelige lækager.
5.

Vælg Lækagelyd for at tænde eller slukke
for lyden ved lækage. Lækagelyd er som
standard slået FRA.

Mens terapien er i gang skal du trykke let og flytte hånden
og fingrene langsomt rundt langs kanten af filmen og
slangepad’en. Søjlen bliver kortere og skifter fra gul til grøn,
og tonens frekvens sænkes (hvis Lækagelyd er aktiveret),
når lækagen findes og udbedres.

7.

Du kan læse om, hvordan overskydende film bruges til
at forsegle eventuelle lækager, i brugervejledningen til
forbindingerne.
8.

SEAL CHECK™ Lækagedetektor – ABTHERA™ Terapi

6.

Vælg Afslut for at gå tilbage til
startskærmen.
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Log – V.A.C. VERAFLO™ Terapi
Dette værktøj bruges til at registrere vigtige oplysninger om anlæggelse/skift af forbindinger og komponenter. Oplysningerne
registreres i rapporten over terapihistorik (side 177).
Antal svampe – Vælg antallet af svampe, der anvendes i såret
ved anlæggelse eller skift af forbindingen. Brug + / - for at øge
eller mindske de viste værdier.
Beholder skiftet (ml) – Vælg typen af beholder (300 ml, 500 ml
eller 1000 ml), der blev isat eller udskiftet.
Opløsning skiftet (ml) – Vælg størrelsen (100 til 1000 ml) på den
pose/flaske med opløsning, der blev isat. Brug + / - for at øge eller
mindske de viste værdier.

Log – V.A.C. VERAFLO™ Terapi

V.A.C. VERALINK™ skiftet – Vælg Ja eller Nej for at angive, om
en V.A.C. VERALINK™ Kassette er blevet isat eller udskiftet.
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Log – V.A.C.® Terapi
Dette værktøj bruges til at registrere vigtige oplysninger om anlæggelse/skift af forbindinger og komponenter. Oplysningerne
registreres i rapporten over terapihistorik (side 177).
Antal svampe – Vælg antallet af svampe, der anvendes i såret
ved anlæggelse eller skift af forbindingen. Brug + / - for at øge
eller mindske de viste værdier.
Beholder skiftet (ml) – Vælg typen af beholder (300 ml, 500 ml
eller 1000 ml), der blev isat eller udskiftet.
Opløsning skiftet (ml) – Vælg størrelsen (100 til 1000 ml) på den
pose/flaske med opløsning, der blev isat. Brug + / - for at øge eller
mindske de viste værdier.

Log – V.A.C.® Terapi

V.A.C. VERALINK™ skiftet – Vælg Ja eller Nej for at angive, om
en V.A.C. VERALINK™ Kassette er blevet isat eller udskiftet.
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Log – PREVENA™ Terapi
Dette værktøj bruges til at registrere vigtige oplysninger om anlæggelse/skift af forbindinger og komponenter. Oplysningerne
registreres i rapporten over terapihistorik (side 177).
Antal svampe – Vælg antallet af svampe, der anvendes i såret
ved anlæggelse eller skift af forbindingen. Brug + / - for at øge
eller mindske de viste værdier.

Log – PREVENA™ Terapi

Beholder skiftet (ml) – Vælg typen af beholder (300 ml, 500 ml
eller 1000 ml), der blev isat eller udskiftet.
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Log – ABTHERA™ Terapi
Dette værktøj bruges til at registrere vigtige oplysninger om anlæggelse/skift af forbindinger og komponenter. Oplysningerne
registreres i rapporten over terapihistorik (side 177).
Antal svampe – Vælg antallet af svampe, der anvendes i såret
ved anlæggelse eller skift af forbindingen. Brug + / - for at øge
eller mindske de viste værdier.

Log – ABTHERA™ Terapi

Beholder skiftet (ml) – Vælg typen af beholder (300 ml, 500 ml
eller 1000 ml), der blev isat eller udskiftet.
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Fanen Historik
Fra skærmbilledet Fanen Historik er der adgang til historikkerne for patient, terapi og alarm og værktøjet Billedbehandling af sår.

Statuslinje
Fanen Terapi (side 50, 85,
110 og 129)

Fanen Værktøj (side 74,
106, 126 og 144)

Terapioversigt

Patienthistorik (side 163)

Terapihistorik (side 177)

Billedbehandling (side 167)

Alarmhistorik (side 178)

Hjælp (side 41)

Følgende indstillinger er tilgængelige på skærmbilledet Fanen Historik:
Patienthistorik – Skærmbilledet Patienthistorik viser oplysninger om patienten i kolonner med dato, klokkeslæt og hændelse.
Datoen vises i faldende rækkefølge, og tiden vises i fireogtyve-timers format.
Billedbehandling – Funktionen Billedbehandling hjælper med til at dokumentere sårhelingsprocessen. Digitale billeder af såret kan
uploades, så de kan vises på skærmen eller bruges til at generere trends for overfladeareal og volumen.
Terapihistorik – Skærmbilledet Terapihistorik viser oplysninger om patientens terapi i kolonner med dato, klokkeslæt og hændelse.
Datoen vises i faldende rækkefølge, og tiden vises i fireogtyve-timers format.
Alarmhistorik – Skærmbilledet Alarmhistorik viser oplysninger om alarmer fra V.A.C.ULTA™ Terapienheden i kolonner med dato,
klokkeslæt og hændelse. Datoen vises i faldende rækkefølge, og tiden vises i fireogtyve-timers format.

Fanen Historik

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
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Patienthistorik eller konfiguration af billedbehandling (førstegangsbrug) - Oversigt
De følgende flowdiagrammer viser de grundlæggende trin, der kræves for at kunne oprette en adgangskode og starte en ny log over
patienthistorik. De enkelte skærmbilleder og indstillinger beskrives på de efterfølgende sider.
Skærmbilledet Fanen Historik

Vælg Fanen Historik,
og vælg derefter
Patienthistorik (side 155).

Skærmbilledet Opret en
ny adgangskode

Skærmbilledet Opret et
nyt patient-ID

Skærmbilledet
Patienthistorik

Indtast en ny adgangskode,
og bekræft den. Vælg OK
(side 158).

Indtast Patient-ID. Vælg OK
(side 158).

Skærmbilledet
Patienthistorik vises
(side 162).

Patienthistorik eller konfiguration af billedbehandling (førstegangsbrug) - Oversigt

De ovenfor viste skærmbilleder er kun til illustration. Se de sidetal, der henvises til, for yderligere
oplysninger og en mere detaljeret visning.
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Skærmbilledet Fanen Historik

Skærmbilledet Indtast
adgangskode.

Skærmbilledet Slet
patienthistorik.

Vælg Fanen Historik, og
vælg derefter knappen
Patienthistorik (side 155).

Vælg Nulstil (side 160) for
at oprette en ny log over
patienthistorik.

Vælg OK for at slette den
aktuelle patienthistorik
(side 160).

Skærmbilledet
Patienthistorik.

Skærmbilledet Opret et
nyt patient-ID.

Skærmbilledet Opret en
ny adgangskode.

Skærmbilledet
Patienthistorik vises
(side 162).

Indtast Patient-ID. Vælg OK
(side 161).

Indtast en ny adgangskode,
og bekræft den. Vælg OK
(side 161).

Patienthistorik eller konfiguration af billedbehandling (ny adgangskode) - Oversigt

Patienthistorik eller konfiguration af billedbehandling (ny adgangskode) - Oversigt
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Patienthistorik
På skærmbillederne for patienthistorik kan du oprette en ny adgangskode og starte en ny log over patienthistorik, se
patienthistorikken, slette patienthistorikken, eksportere patienthistorikken og se en graf over arealet af et sårbillede.

Oprettelse af en ny patienthistorik
1.

Vælg fanen Historik (side 155).

2.

Vælg Patienthistorik fra Fanen Historik (side 155) for at
fortsætte til skærmbilledet Opret en ny adgangskode.

3.

Vælg feltet Ny adgangskode, og brug tastaturet på
skærmen til at indtaste en adgangskode. Adgangskoden skal
indeholde mindst seks tegn.
Skriv adgangskoden ned. Du skal bruge den,
hver gang du vil se patienthistorikken.

4.

Vælg feltet Bekræft adgangskode, og indtast den
adgangskode igen, som du indtastede i feltet Ny
adgangskode.
5.

6.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Opret et nyt patient-ID.

Vælg feltet Patient-ID, og brug tastaturet på skærmen til at
indtaste patientidentifikationen (patient-ID'et). Patient-ID'et
skal være 30 tegn eller kortere.
7.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Patienthistorik (side 162).

Af sikkerhedshensyn kan der kun være
én aktiv patientjournal på V.A.C.ULTA™
Terapienheden ad gangen. Hvis der indtastes
en ny adgangskode, overskrives den aktuelle
adgangskode, og al patienthistorik med
tilknytning til denne slettes.

Patienthistorik

Alle oplysninger slettes automatisk, når
enheden returneres til KCI.
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Adgang til patienthistorik
Når der er oprettet en adgangskode, skal den indtastes, før der er adgang til patienthistorikken.
1.

Vælg fanen Historik (side 155).

2.

Vælg Patienthistorik fra Fanen Historik (side 155) for at
fortsætte til skærmbilledet Indtast adgangskode.

3.

Vælg feltet Adgangskode, og brug tastaturet på skærmen
til at indtaste adgangskoden til patienthistorikken.
4.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Patienthistorik (side 162).

Af sikkerhedshensyn kan der kun være
én aktiv patientjournal på V.A.C.ULTA™
Terapienheden ad gangen. Hvis der indtastes
en ny adgangskode, overskrives den aktuelle
adgangskode, og al patienthistorik med
tilknytning til denne slettes.
Alle oplysninger slettes automatisk, når
enheden returneres til KCI.

Adgang til patienthistorik

Af sikkerhedsmæssige hensyn vil adgangen
til patienthistorik blive deaktiveret, hvis der
indtastes en forkert adgangskode 12 gange.
Kontakt KCI, hvis dette sker.
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Oprettelse af en ny adgangskode
Hvis der skal oprettes en anden log over patienthistorik, skal der oprettes en ny adgangskode. Når der oprettes en anden
adgangskode, slettes al tidligere patienthistorik.
1.

Vælg fanen Historik (side 155).

2.

Vælg Patienthistorik fra Fanen Historik (side 155) for at
fortsætte til skærmbilledet Indtast adgangskode.
3.

Vælg Nulstil for at oprette en ny
adgangskode.

Af sikkerhedshensyn kan der kun være
én aktiv patientjournal på V.A.C.ULTA™
Terapienheden ad gangen. Hvis der indtastes
en ny adgangskode, overskrives den aktuelle
adgangskode, og al patienthistorik med
tilknytning til denne slettes.

Oprettelse af en ny adgangskode

4.
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Vælg OK på advarselsskærmen Opret patienthistorik for at
fortsætte til skærmbilledet Opret en ny adgangskode og
slette den aktuelt gemte historik.

5.

Vælg feltet Ny adgangskode, og brug tastaturet på
skærmen til at indtaste en adgangskode. Adgangskoden skal
indeholde mindst seks tegn.
Skriv adgangskoden ned. Du skal bruge den,
hver gang du vil se patienthistorikken.

6.

Vælg feltet Bekræft adgangskode, og indtast den
adgangskode igen, som du indtastede i feltet Ny
adgangskode.
7.

8.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Opret et nyt patient-ID.

Vælg feltet Patient-ID, og brug tastaturet på skærmen til at
indtaste patientidentifikationen (patient-ID'et). Patient-ID'et
skal være 30 tegn eller kortere.
9.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Patienthistorik (side 162).

Af sikkerhedshensyn kan der kun være
én aktiv patientjournal på V.A.C.ULTA™
Terapienheden ad gangen. Hvis der indtastes
en ny adgangskode, overskrives den aktuelle
adgangskode, og al patienthistorik med
tilknytning til denne slettes.
Alle oplysninger slettes automatisk, når
enheden returneres til KCI.
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Skærmbilledet Patienthistorik
På skærmbilledet Patienthistorik kan du se, eksportere eller slette en log over patienthistorik (f.eks. oplysninger om billedbehandling
og skift af engangsartikler).

Statuslinje
Fanen Terapi (side 50,
85, 110 og 129)

Fanen Værktøj (side 74,
106, 126 og 144)

Vis patienthistorik (side 163)

Vis diagram over sårområdet
(side 165)

Eksporter patienthistorik
(side 164)

Slet patienthistorik (side 166)

Vend tilbage til Fanen Historik
(side 155)
Hjælp

På skærmbilledet Patienthistorik kan følgende vælges:
Vis historik – Her kan du se patienthistorikken og tilføje korte noter om patientens behandling. Hvis det
er en ny log over patienthistorik, vil der ikke være nogen hændelser på dette skærmbillede.
Eksporter historik – Her kan du eksportere hele patienthistorikken til et USB-drev eller et SD-kort.
Vis grafer – Her kan du se et diagram over det målte sårområde over tid.

Skærmbilledet Patienthistorik

Slet historik – Her kan du slette patienthistorikdata fra V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hukommelse.
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Skærmbilledet Vis patienthistorik
På skærmbilledet Vis patienthistorik kan du se og tilføje korte noter om patientens behandling. Hvis det er en ny log over
patienthistorik, vil der ikke være nogen hændelser på dette skærmbillede.
1.

Vælg Vis historik fra skærmbilledet Patienthistorik
(side 162) for at fortsætte til skærmbilledet Vis
patienthistorik.

2.

Du kan rulle gennem patienthistorikken med pil op og pil
ned.
3.

Brug tastaturet på skærmen til at tilføje noter om
patienthistorikken. En note må højst indeholde 90 tegn.

5.

Vælg OK for at tilføje noten eller Annuller
for at vende tilbage til skærmbilledet Vis
patienthistorik uden at tilføje noten.

6.

Vælg Tilbage for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik.

Alle instillationscyklusser registreres ikke i
historikloggen. Kun de oprindelige indstillinger,
der blev valgt under konfigurationen,
registreres.

Skærmbilledet Vis patienthistorik

4.

Vælg Tilføj note for at fortsætte til
skærmbilledet Tilføj note.
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Skærmbilledet Eksporter patienthistorik
På skærmbilledet Eksporter patienthistorik kan du eksportere patienthistorikken til et USB-drev eller et SD-kort.
1.

Vælg Eksporter historik fra skærmbilledet Patienthistorik
(side 162) for at fortsætte til skærmbilledet Eksporter
patienthistorik.

2.

Indsæt den ønskede hukommelsesenhed (USB-drev
eller SD-kort) i den relevante port foran på V.A.C.ULTA™
Terapienheden (side 18).
Anvend kun trådløse USB-enheder.

3.

På skærmbilledet Eksporter patienthistorik skal du vælge
den hukommelsesenhed, der bruges: USB eller SD-kort.

4.

5.

Vælg OK for at starte eksport
af patienthistorikken til
hukommelsesenheden, eller vælg
Annuller for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik uden at
eksportere patienthistorikken.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden begynder at eksportere
patienthistorikken. Der vises en bjælke med status for
overførslen.
Hvis V.A.C.ULTA™ Terapienheden registrerer et
problem under overførslen, vises skærmbilledet
Fejl ved eksportoverførsel. Se afsnittet
Dataoverførselsfejl (side 180) i denne
vejledning for at få oplysninger om løsning af
denne fejl.

Skærmbilledet Eksporter patienthistorik

6.
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Når hele patienthistorikken er blevet
overført til hukommelsesenheden, skal
du vælge Afslut på skærmbilledet
Eksport udført for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik.

Skærmbilledet Vis graf – sårområde (cm2)
Brug skærmbilledet Vis graf – sårområde (cm2) kan du se en graf over det målte sårområde over tid.
Vælg Vis grafer fra skærmbilledet Patienthistorik
(side 162) for at fortsætte til skærmbilledet Vis graf –
sårområde (cm2).
Der kan ikke dannes en graf, hvis
patienthistorikfilen er slettet.
Der kan ikke dannes en graf, medmindre der
forinden er gemt målinger af sårområdet
i patienthistorikken. Dannelse af en graf
kræver mindst to målinger fra forskellige
dage (billedområdet som funktion af tiden).
Se afsnittet Billedbehandling (side 167)
i denne vejledning for at få udførlige
detaljer om angivelse af disse oplysninger i
patienthistorikken.
2.

Vælg Tilbage for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik.

Skærmbilledet Vis graf – sårområde (cm2)

1.
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Skærmbilledet Slet patienthistorik
På skærmbilledet Slet patienthistorik kan du slette patienthistorikdata fra V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hukommelse.

Skærmbilledet Slet patienthistorik

1.
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Vælg Slet historik fra skærmbilledet Patienthistorik
(side 162) for at fortsætte til skærmbilledet Slet
patienthistorik.

2.

Vælg OK for at bekræfte sletningen, eller
vælg Annuller for at vende tilbage til
skærmbilledet Patienthistorik uden at
slette patienthistorikken.

3.

Når sletningen er udført, skal du vælge
Afslut på skærmbilledet Sletning udført
for at vende tilbage til skærmbilledet
Patienthistorik.

Billedbehandling
Du kan bruge funktionen Billedbehandling til at dokumentere sårhelingsprocessen.
Funktionerne til areal- og volumenberegning for sårområdet er ikke tænkt som præcise målinger og er
ikke beregnet til brug ved diagnosticering og behandling af sår.
Tilbehør, som er nødvendigt for at udnytte denne funktion, omfatter:
•

Digitalkamera med mindst to megapixel opløsning, som bruger et SD-hukommelseskort

•

SD-hukommelseskort

•

Kalibreringsreferencekvadrat – findes på linealen i forbindingssættet. Dette referencekvadrat bruges af
V.A.C.ULTA™ Terapienheden i forbindelse med beregning af sårmålinger.

Kalibreringsreferencekvadrat
•

Stylus – findes på indersiden af lågen på forsiden af V.A.C.ULTA™ Terapienheden (side 18).
Den trykfølsomme skærm må kun betjenes med fingeren eller den medfølgende stylus. Hvis der bruges
kuglepenne eller andre spidse genstande, kan skærmen tage skade og udstyret risikerer at gå i stykker.

For at sikre, at funktionen Billedbehandling af sår fungerer optimalt, anbefales det, at:
•

et nyt sterilt kalibreringsreferencekvadrat placeres samme sted på såret, hver gang der tages et billede

•

alle billeder tages fra en position direkte over såret

•

såret og kalibreringsreferencekvadratet fylder mest muligt af hvert billede

•

billederne tages under gode lysforhold

•

billedfiler skal være i JPEG-format (.jpg).

Billedbehandling

Brug af et kamera med dato- og klokkeslætsfunktion gør det lettere at spore billederne.
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Skærmbilledet Billedbehandling
På skærmbilledet Billedbehandling kan du uploade billeder til beregning af sårets areal og volumen samt slette billeder fra
V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Upload af billeder
1.

Fra Fanen Historik (side 155) vælges Billedbehandling
for at fortsætte til skærmbilledet Billedbehandling.

2.

Indtast adgangskoden til patienthistorikken (side 159).
Der skal være oprettet en log over
patienthistorik, før funktionen
Billedbehandling kan bruges. Se afsnittet Opret
ny patienthistorik (side158) i denne vejledning
for at få flere oplysninger.

3.

Indsæt hukommelsesenheden i den relevante indgang foran
på V.A.C.ULTA™ Terapienheden (side 18).
Anvend kun trådløse USB-enheder.

4.

5.

Vælg Vælg billede, og analysér for
at fortsætte til skærmbilledet Upload
billede.

Vælg hukommelsesenheden med billederne på
skærmbilledet Upload billede. Vælg USB, SD-kort eller
Enhedens hukommelse.
Vent et kort øjeblik, mens billederne tilgås fra
V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hukommelse eller
hukommelseskortet.

Skærmbilledet Billedbehandling

Hvis enhedens hukommelse vælges, er
skærmbilledet Vælg billede tomt, medmindre
der tidligere har været uploadet og gemt
billeder i enhedens hukommelse.

6.
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Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Vælg billede. Vælg Annuller for
at vende tilbage til skærmbilledet
Billedbehandling.

7.

Vælg den ønskede mappe eller det ønskede billede i vinduet
med pil op og ned.
8.

Hvis det ønskede billede er i en mappe,
kan du se de tilgængelige mapper ved
at bruge pil op og ned og vælge den
ønskede mappe. Vælg det ønskede
billede med pil op og ned.
Vælg Tilbage for at gå tilbage ud af
mappen.

9.

10.

Når det ønskede billede vises, skal
du vælge OK for at indlæse billedet i
V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hukommelse.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil begynde at uploade billedet.
Der vises en bjælke med status for overførslen.
Hvis V.A.C.ULTA™ Terapienheden registrerer et
problem under overførslen, vises skærmbilledet
Fejl ved upload. Se afsnittet Dataoverførselsfejl
(side 180) i denne vejledning for at få
oplysninger om løsning af denne fejl.
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11.

Fjern hukommelsesenheden, når billedet er blevet overført.
12.
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Vælg Afslut på skærmbilledet
Upload udført for at fortsætte til
skærmbilledet Rør ved hjørnerne på
referencekvadratet.

Billedanalyse – Rør ved hjørnerne på referencekvadratet
Brug den medfølgende stylus til at røre ved hvert hjørne på
referencekvadratet i billedsvinduet på skærmbilledet Rør ved
hjørnerne på referencekvadratet.
Når der trykkes på det sidste hjørne i referencekvadratet, forbindes
hjørnepunkterne med en fremhævet linje.
Den trykfølsomme skærm må kun betjenes
med fingeren eller den medfølgende stylus.
Hvis der bruges kuglepenne eller andre spidse
genstande, kan skærmen tage skade og
udstyret risikerer at gå i stykker.
Det er vigtigt, at hjørnerne vælges enten i
retning med eller mod uret. Forkert rækkefølge
vil give kalibreringsfejl.
Når alle hjørnerne i referencekvadratet
er blevet berørt, skal du vælge OK for at
fortsætte til skærmbilledet Aftegn sårets
omkreds.

Billedanalyse – Rør ved hjørnerne på referencekvadratet

13.
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Billedanalyse – Aftegn sårets omkreds
1.

Brug den medfølgende stylus til at tegne en streg omkring
det sårområde, der skal analyseres i billedvinduet, på
skærmbilledet Aftegn sårets omkreds.
Hvis der opstår fejl under aftegningen, skal du vælge Nulstil
for at aftegne sårområdet igen.
Den trykfølsomme skærm må kun betjenes
med fingeren eller den medfølgende stylus.
Hvis der bruges kuglepenne eller andre spidse
genstande, kan skærmen tage skade og
udstyret risikerer at gå i stykker.

Billedanalyse – Aftegn sårets omkreds

Der vises en firkant ved starten af aftegningen.
Aftegningen er fuldført, når enden af linjen når
tilbage til startpositionen.
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2.

3.

Når sårområdet er blevet aftegnet,
skal du vælge OK for at fortsætte til
skærmbilledet Tilføj billedområde.

Vælg Tilføj område for at gå til skærmbilledet Aftegn
sårets omkreds igen, hvis der er flere sårområder, der skal
aftegnes.
ELLER

4.

Vælg Fortsæt, hvis alle sårområder er blevet aftegnet.
5.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Billedområdets dybde.
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Billedanalyse – Billedområdets dybde

Billedanalyse – Billedområdets dybde

1.
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Vælg den omtrentlige dybde af hvert af de aftegnede
sårområder. Brug + / - for at øge eller mindske de viste
værdier.
2.

Vælg Tilbage for at vende tilbage til
skærmbilledet Tilføj billedområde.

3.

Vælg OK for at gemme sårbilleddata i
patienthistorikken.

4.

Vælg Annuller for at vende tilbage til
skærmbilledet Upload billede.

Sletning af billeder
1.

Fra Fanen Historik (side 155) vælges Billedbehandling
for at fortsætte til skærmbilledet Billedbehandling.

2.

Indtast adgangskoden til patienthistorikken.
Der skal være oprettet en log over
patienthistorik, før funktionen
Billedbehandling kan bruges. Se afsnittet Opret
ny patienthistorik (side158) i denne vejledning
for at få flere oplysninger.
3.

Vælg Administrer gemte billeder for
at fortsætte til skærmbilledet Vælg det
billede, der skal slettes.

Vent et kort øjeblik, mens billederne tilgås fra
V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hukommelse.
Vælg det ønskede billede i vinduet med pil op og ned.
5.

Når det ønskede billede vises, skal
du vælge OK for at fortsætte til
skærmbilledet Bekræft sletning.

ELLER
6.

Vælg Tilbage for at vende tilbage til
skærmbilledet Billedbehandling.

Sletning af billeder

4.
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7.

Vælg OK for at slette billedet fra
V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hukommelse.

ELLER

10.
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8.

Vælg Annuller for at vende tilbage til
skærmbilledet Vælg det billede, der skal
slettes.

9.

Når billedet er blevet slettet, vises
skærmbilledet Vælg det billede, der
skal slettes. Vælg et andet billede,
der skal slettes, eller vælg Tilbage
for at vende tilbage til skærmbilledet
Billedbehandling.

Vælg fanen Historik for at vende tilbage til skærmbilledet
Fanen Historik.

Skærmbilledet Terapihistorik
På skærmbilledet Vis terapihistorik vises oplysninger om patientens terapi i kolonner med dato, klokkeslæt og hændelse (dvs. start/stop
af terapi, terapiindstillinger og skift af engangsartikler). Datoen vises i faldende rækkefølge, og tiden vises i fireogtyve-timers format.
Fra skærmbilledet Fanen Historik (side 155) vælges
Terapihistorik for at fortsætte til skærmbilledet
Vis terapihistorik.

2.

Du kan rulle gennem terapihistorikken med pil op og pil ned.
3.

Vælg Tilbage for at vende tilbage til
skærmbilledet Fanen Historik.

4.

Vælg Eksporter terapihistorik for at
fortsætte til skærmbilledet Eksporter
historik (side 179).

Skærmbilledet Terapihistorik

1.
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Skærmbilledet Alarmhistorik

Skærmbilledet Alarmhistorik

På skærmbilledet Vis alarmhistorik vises oplysninger om alarmer fra V.A.C.ULTA™ Terapienheden i kolonner med dato, klokkeslæt og
hændelse (f.eks. alarmer og skift af engangsartikler). Datoen vises i faldende rækkefølge, og tiden vises i fireogtyve-timers format.
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1.

Fra Fanen Historik (side 155) vælges Alarmhistorik for at
fortsætte til skærmbilledet Vis alarmhistorik.

2.

Du kan rulle gennem alarmhistorikken med pil op og pil
ned.
3.

Vælg Tilbage for at vende tilbage til
Fanen Historik.

4.

Select Eksporter alarmhistorik for at
fortsætte til skærmbilledet Eksporter
historik (side 179).

Skærmbilledet Eksporter historik
Fra skærmbilledet Eksporter historik kan du eksportere terapi- og alarmhistorikken til en hukommelsesenhed (USB eller SD-kort).
1.

Indsæt den ønskede hukommelsesenhed (USB eller SD-kort)
i den relevante port foran på V.A.C.ULTA™ Terapienheden
(side 18).
Anvend kun trådløse USB-enheder.
Fra Fanen Historik (side 155) vælges Terapihistorik for at
fortsætte til skærmbilledet Vis terapihistorik.
3.

4.

På skærmbilledet Eksporter historik skal du vælge den
hukommelsesenhed, der bruges: USB eller SD-kort.

5.

6.

Vælg Eksporter terapihistorik for at
fortsætte til skærmbilledet Eksporter
historik.

Vælg OK for at starte eksport af
historikken til hukommelsesenheden,
eller vælg Annuller for at vende
tilbage til skærmbilledet Vis terapi
eller Alarmhistorik uden at eksportere
historikken.

V.A.C.ULTA™ Terapienheden vil begynde at eksportere
historikken. Der vises en bjælke med status for overførslen.
Hvis V.A.C.ULTA™ Terapienheden registrerer et
problem under overførslen, vises skærmbilledet
Fejl ved eksportoverførsel. Se afsnittet
Dataoverførselsfejl (side 180) i denne
vejledning for at få oplysninger om løsning af
denne fejl.
7.

Når hele historikken er blevet overført til
hukommelsesenheden, skal du vælge
Afslut på skærmbilledet Eksport udført
for at vende tilbage til Fanen Historik.
Skærmbilledet Eksporter historik

2.
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Dataoverførselsfejl
Hvis V.A.C.ULTA™ Terapienheden registrerer en fejl under dataoverførslen, vises et fejlmeddelelse om en overførselsfejl.
V.A.C.ULTA™ Terapienheden er ikke kompatibel med USB-drev eller SD-kort med forinstalleret U3software. U3-software skal afinstalleres før brug af terapienheden.
Hvis skærmbilledet Fejl ved eksportoverførsel vises, er de
mulige årsager til overførselsfejl:
•

SD-kortet/USB-drevet er ikke isat korrekt.

•

Forkert SD-kort-/USB-drev-format.

•

Forkert type enhed tilsluttet.

1.

Vælg Nulstil for at vende tilbage og
forsøge at eksportere igen.

2.

Vælg Afslut for at annullere
eksporten eller for at vælge en anden
destinationsenhed.

Hvis skærmbilledet Fejl ved upload vises, er de mulige årsager til
overførselsfejl:
•

SD-kortet/USB-drevet er ikke isat korrekt.

•

Forkert SD-kort-/USB-drev-format.

•

Forkert type enhed tilsluttet.

•

V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hukommelse er fuld.

Dataoverførselsfejl

Hvis terapienhedens hukommelse er fuld,
skal du slette eventuelle billeder, der ikke skal
bruges, for at frigøre plads. Se afsnittet Sletning
af billeder (side 175) for at få oplysninger om
sletning af billeder.
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1.

Vælg Nulstil for at vende tilbage og
forsøge at uploade igen.

2.

Vælg Afslut for at vælge et andet
billede (side 168) eller for at afslutte
billedbehandling.

Fanen Værktøj
Fanen Værktøj kan bruges til at angive præferencer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Se siderne 74, 106, 126 og 144 for at
få flere oplysninger om funktioner.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi

V.A.C.® Terapi

PREVENA™ Terapi

ABTHERA™ Terapi

Følgende indstillinger er tilgængelige fra en terapitilstand på startskærmen for Fanen Værktøj:
Internationale indstillinger – Bruges til at indstille sprog, måleenheder samt formater for tal og dato, som vises af V.A.C.ULTA™
Terapienheden.
Kalibrering af skærmen – Bruges til at kalibrere V.A.C.ULTA™ Terapienhedens trykfølsomme skærm.
Om og kontaktoplysninger – Bruges til at finde oplysninger om V.A.C.ULTA™ Terapienheden, inklusive softwareversion og
kontaktoplysninger til KCI.
Dato og klokkeslæt – Bruges til at indstille dato og klokkeslæt.
Skærmens lysstyrke – Bruges til at indstille lysstyrken for V.A.C.ULTA™ Terapienhedens trykfølsomme skærm.
Tærskel for lækagealarm – Bruges til at indstille den tærskel for lækagehastighed, som udløser lækagealarmer (kun V.A.C.® Terapi
og V.A.C. VERAFLO™ Terapi).

Fanen Værktøj

Hjælp – Bruges til at få adgang til V.A.C.ULTA™ Terapienhedens hjælpefunktioner på skærmen.
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Skærmbilledet Internationale indstillinger

Skærmbilledet Internationale indstillinger

På skærmbilledet Internationale indstillinger indstilles sprog, måleenheder samt formater for tal og dato, som vises af V.A.C.ULTA™
Terapienheden.
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1.

Vælg fanen Værktøj (side 181).

2.

Vælg Internationale indstillinger fra Fanen Værktøj
(side 181) for at fortsætte til skærmbilledet Internationale
indstillinger.

3.

Indstil følgende:
•

Enheder for tryk – Vælg mellem mmHg (millimeter
kviksølv) eller kPa (kilopascal).

•

Enheder for længde – Vælg mellem cm (centimeter)
eller tommer (tommer).

•

Enheder for instillations volumen – Vælg mellem ml
(milliliter) eller cc (kubikcentimeter).

•

Talformat – Vælg decimalseparator "." eller "," (123.4 eller
123,4).

•

Datoformat – Vælg mellem DD/MM/YYYY eller
MM/DD/YYYY.

•

Sprog – Vælg det sprog, der skal bruges på V.A.C.ULTA™
Terapienheden.
4.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Bekræft internationale indstillinger,
når alle indstillinger er valgt.

5.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne
og vende tilbage til Fanen Værktøj.
Vælg Annuller for at vende tilbage
til skærmbilledet Internationale
indstillinger, hvis der er noget, der skal
ændres.

Skærmbilledet Om og Kontaktoplysninger
På skærmbilledet Om og Kontaktoplysninger kan du finde oplysninger om V.A.C.ULTA™ Terapienheden, inklusive softwareversion og
kontaktoplysninger til KCI.
1.

Vælg fanen Værktøj (side 181).

2.

Vælg Om og Kontaktoplysninger under Fanen Værktøj
(side 181) for at fortsætte til skærmbilledet Om og
Kontaktoplysninger.
•

Om – Her vises oplysninger om den aktuelle
softwareversion

•

Kontaktoplysninger – Her vises kontaktoplysninger til KCI.
Vælg Tilbage for at vende tilbage til
Fanen Værktøj.

Skærmbilledet Om og Kontaktoplysninger

3.
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Skærmbilledet Kalibrering af skærmen
På skærmbilledet Kalibrering af skærmen kan du kalibrere V.A.C.ULTA™ Terapienhedens trykfølsomme skærm. Hvis skærmen ikke
fortolker input korrekt, kan det være nødvendigt at kalibrere den trykfølsomme skærm.
1.

Vælg fanen Værktøj (side 181).

2.

Vælg Kalibrering af skærmen fra Fanen Værktøj
(side 181) for at fortsætte til skærmbilledet Kalibrering
af skærmen.
3.

Skærmbilledet Kalibrering af skærmen

4.

Vælg OK for at starte kalibrering af
skærmen.

Brug den medfølgende stylus til at trykke i midten af hvert
trådkors, der vises på den trykfølsomme skærm.

Den trykfølsomme skærm må kun betjenes med fingeren eller den medfølgende stylus. Hvis der bruges
kuglepenne eller andre spidse genstande, kan skærmen tage skade og udstyret risikerer at gå i stykker.
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5.

Når trin 4 i kalibrering af skærmen er
udført, vises skærmbilledet Kalibrering
af skærmen udført. Vælg Nulstil på
skærmbilledet Kalibrering af skærmen
udført for at gentage kalibreringen (om
nødvendigt).

6.

Vælg OK for at vende tilbage til
skærmbilledet Fanen Værktøj.
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Skærmbilledet Indstillinger for dato og klokkeslæt

Skærmbilledet Indstillinger for dato og klokkeslæt

På skærmbilledet Indstillinger for dato og klokkeslæt kan du indstille dato og klokkeslæt.
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1.

Vælg fanen Værktøj (side 181).

2.

Vælg Dato og klokkeslæt fra Fanen Værktøj (side 181)
for at fortsætte til skærmbilledet Indstillinger for dato og
klokkeslæt.

3.

Indstil følgende:
•

Dag – Vælg den aktuelle dag. Brug + / - for at øge eller
mindske de viste værdier.

•

Måned – Vælg den aktuelle måned. Brug + / - for at øge
eller mindske de viste værdier.

•

År – Vælg det aktuelle år. Brug + / - for at øge eller
mindske de viste værdier.

•

Time – Vælg det aktuelle timetal for det aktuelle
klokkeslæt. Brug + / - for at øge eller mindske de viste
værdier.

•

Minut – Vælg det aktuelle minuttal for det aktuelle
klokkeslæt. Brug + / - for at øge eller mindske de viste
værdier.
4.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Bekræft indstillinger for dato og
klokkeslæt, når alle indstillinger er valgt.

5.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne
og vende tilbage til Fanen Værktøj.
Vælg Annuller for at vende tilbage til
Fanen Værktøj uden at ændre dato eller
klokkeslæt.

Skærmbilledet Skærmens lysstyrke
På skærmbilledet Skærmens lysstyrke kan du indstille lysstyrken for V.A.C.ULTA™ Terapienhedens trykfølsomme skærm.
1.

Vælg fanen Værktøj (side 181).

2.

Vælg Skærmens lysstyrke fra Fanen Værktøj (side 181)
for at fortsætte til skærmbilledet Skærmens lysstyrke.

3.

Vælg den ønskede lysstyrke – Lav, Medium eller Høj.
Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Bekræft indstillinger for skærmens
lysstyrke, når den ønskede lysstyrke er
valgt.

5.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne
og vende tilbage til Fanen Værktøj.
Vælg Annuller for at vende tilbage
til Fanen Værktøj uden at ændre
indstillinger for skærmens lysstyrke.

Skærmbilledet Skærmens lysstyrke

4.
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Skærmbilledet Tærskel for lækagealarm

Skærmbilledet Tærskel for lækagealarm

På skærmbilledet Tærskel for lækagealarm kan du indstille den tærskel for lækagehastighed, som udløser lækagealarmen. Denne
indstilling er kun tilgængelig i V.A.C. VERAFLO™ Terapi og V.A.C.® Terapi.
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1.

Vælg fanen Værktøj (side 181).

2.

Vælg Tærskel for lækagealarm fra Fanen Værktøj
(side 181) for at fortsætte til skærmbilledet Tærskel for
lækagealarm.

3.

Vælg den ønskede alarmtærskel for undertrykslækage
for V.A.C.® Terapi og V.A.C. VERAFLO™ Terapi. Tærsklen kan
indstilles til Lav eller Høj. Lav svarer ca. til én liter i minuttet.
Høj svarer ca. til to liter i minuttet.
4.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet
Bekræft indstillinger for lækagealarm,
når den ønskede alarmtærskel for
undertrykslækage er valgt.

5.

Vælg OK for at bekræfte indstillingerne
og vende tilbage til Fanen Værktøj.
Vælg Annuller for at vende tilbage
til Fanen Værktøj uden at ændre
alarmtærsklen for undertrykslækage.

Bekræft serienummer
Dette skærmbillede vises, hvis serienummeret i terapienhedens hukommelse er beskadiget eller mangler, når V.A.C.ULTA™
Terapienheden tændes.
Gør følgende:
Sammenlign serienummeret på enhedens
serienummermærkat (side 18) med det viste serienummer.

2.

Hvis serienummeret er forkert, skal du indtaste
serienummeret fra terapienhedens serienummermærkat ved
hjælp af tastaturet på skærmen.

3.

Vælg OK for at fortsætte til skærmbilledet Opstart.

Bekræft serienummer

1.
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Vedligeholdelse og rengøring
Standardforholdsregler
Følgende er KCI's anbefalede daglige og ugentlige rengørings- og infektionskontrolprocedurer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Følg altid standardforholdsreglerne.
Standardforholdsreglerne er udviklet for at reducere risikoen for overførsel af mikroorganismer fra både kendte
og ukendte infektionskilder. Disse forholdsregler kan bruges til alle patienter uanset diagnose eller formodet
infektionsstatus og skal bruges, når der forventes kontakt med blod og andre legemsvæsker. Det gælder også
sekreter og ekskreter (bortset fra sved), uanset om der er synligt blod eller ej, ikke-intakt hud (dvs. åbne sår) og
slimhinder.

Bortskaffelse af affald
Alle engangsartikler (alle slanger, koblinger, klemmer, brugte beholdere, brugte forbindinger osv.) skal
bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser om bortskaffelse af medicinsk affald. Forkert bortskaffelse kan
medføre risiko for, at systemet ikke overholder de lovmæssige krav.

Rengøring af V.A.C.ULTA™ Terapienheden
Rengøring og desinfektion af V.A.C.ULTA™ Terapienheden omfatter aftørring af alle komponenter med hård
overflade. Følg institutionens procedurer for rengøring og desinfektion af andet varigt elektromedicinsk udstyr
med hård overflade. V.A.C.ULTA™ Terapienheden skal rengøres og desinficeres:
•

Hvis den bliver snavset under patientbrug.

•

Mindst én gang om ugen.
Sørg for, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden og er slukket helt og frakoblet strøm ved brug af nogen
form for rengøringsvæsker.

•

Bær personlige værnemidler, såsom handsker, som er egnede til medicinske formål, for at mindske risikoen
for infektion og kontakt med blod og andre legemsvæsker.

•

Fjern alt organisk materiale (synligt snavs eller legemsvæsker) fra terapienheden inden desinfektion.

•

Brug rengøringsmidler og desinfektionsmidler af hospitalskvalitet.

•

For at undgå at elektronikken i enheden ikke beskadiges, må enheden ikke nedsænkes i eller mættes med
væsker.

•

Brug ikke alkoholbaserede opløsninger langs den trykfølsomme skærms kanter eller tæt på pakninger og
tænd/sluk-knapper, da alkoholbaserede opløsninger let kan trænge ind i skærmen og medføre, at udstyret
ikke fungerer korrekt.
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Vedligeholdelse og rengøring

KCI anbefaler følgende vedrørende rengøring og desinfektion af KCI's V.A.C.® Terapienheder:

Rengøring af den trykfølsomme skærm
1.

Vælg Lås på startskærmen (side 50, 85, 110 og 129) for
at aktivere skærmlås. Ikonet med låsen vises med lukket lås.

2.

Brug en blød, ikke-slibende klud til forsigtigt at aftørre den
trykfølsomme skærm.
Brug ikke væsker til at rengøre den
trykfølsomme skærm.

Brug ikke overdreven kraft til at rengøre den
trykfølsomme skærm. Hvis du trykker for hårdt,
kan skærmen tage skade.
3.

For at låse den trykfølsomme skærm op skal du trykke på
skærmen, så skærmbilledet Skærmlås vises.

Rengøring af den trykfølsomme skærm

4.
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Vælg 1 og derefter 2 på skærmbilledet
Skærmlås for at vende tilbage til
startskærmen.

Symbolforklaring
Advarsels- eller
forsigtighedserklæring om
mulig system-, patient- eller
personalefare.

FORSIGTIG: I henhold til
amerikansk lovgivning må dette
udstyr kun sælges/udlejes til eller
på ordination af en læge

Vigtig betjeningsinformation

Producent

Se brugervejledningen
Katalognummer
Ingen beskyttelse mod
indtrængen af faste partikler.
Beskyttet mod indtrængen af
vertikale vanddråber.
Godkendt repræsentant i EU
I overensstemmelse med EUdirektiv (2002/96/EC) vedrørende
bortskaffelse af elektronisk og
elektrisk udstyr efter endt levetid.
Ved slutningen af brugslivet skal
affald bortskaffes iflg. lokale krav,
eller kontakt den lokale KCIafdeling eller repræsentant for
råd. Dette produkt er beregnet
til separat indsamling på et
egnet indsamlingssted. Dette
produkt må ikke bortskaffes
som husholdningsaffald.

ETL-godkendt, overholder
AAMI ES60601-1 1. udgave,
CSA C22.2#60601-1 3. udgave
og IEC 60601-1 3. udgave.

Symbolforklaring

Anvendte dele type BF

Ikke MR-sikker – Opbevar
V.A.C.ULTA™ Terapienheden
væk fra MRI-scanningsudstyr
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Specifikationer
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Klassifikation
Udstyret er ikke egnet til brug i nærheden af en brandfarlig anæstesiblanding med luft, ilt eller dinitrogenoxid eller i et iltberiget miljø.
V.A.C.ULTA™ Terapienhed
Kontinuerlig drift
Anvendte dele type BF
Klasse I udstyr
IPX1
Strømforsyning
Klasse I udstyr
Almindeligt udstyr
V.A.C.ULTA™ Terapienhed
Mål.....................................................................................................................................................................................217 mm X 260 mm X 191 mm (8,55" X 10,25" X 7,5")
Vægt	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3,35 kg (7,4 lbs)
Elektriske data (strømforsyning)
Ekstern strømforsyningsinput:	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100-240 VAC, 1,6 A, 50 Hz - 60 Hz
Ekstern strømforsyningsoutput	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 V, 4,8 A
Alarmvolumen
Mindst 72 dBA ved 1 meter i den retning, hvor volumen er højest.
Miljø
Transport- og opbevaringstemperaturområde	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)
Driftstemperaturområde	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 °C til 30 °C (50 °F til 86 °F)
Relativ luftfugtighed	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 % til 85 % ikke-kondenserende
Barometrisk trykområde	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������700 hPa til 1060 hPa
Instillationspumpens volumetriske nøjagtighed
6-10 ml ±2 ml
12-50 ml ±20 %
55-500 ml ±15 %
Test af nøjagtighed er udført under følgende forhold
Rumtemperatur	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,5 °C ± 2 °C
Opløsning	�������������������������������������������������������������1000 ml pose med 0,9 % saltvandsopløsning placeret på hængekrogen til opløsningsbeholderen
Nedstrømstryk...............................................................................................................................................0 psi med udgangshøjde ved pumperotorens midterlinje
Testvarighed........................................................................................................................................................................V.A.C. VERALINK™ Kassetteforbrug op til 72 timer

Specifikationer

Engangskomponenterne i V.A.C.ULTA™ Terapisystemet anses for at være Anvendte dele iht. IEC 60601-1 tredje udgave.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk interferens – Selvom dette udstyr er i overensstemmelse med hensigten i Direktiv 2004/108/EF vedrørende
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), kan alt elektrisk udstyr producere interferens. Flyt udstyret væk fra følsomme enheder, hvis der
er mistanke om interferens, eller kontakt producenten.
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke elektromedicinsk udstyr.
Radioer, mobiltelefoner og lignende apparater kan påvirke dette udstyr, og skal holdes mindst 2 meter (6,5 fod) væk fra udstyret.
Elektromedicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler med hensyn til EMC og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med
EMC-oplysningerne i tabellerne nedenfor.
Andet medicinsk udstyr eller systemer kan producere elektromagnetisk emission og kan derfor påvirke V.A.C.ULTA™ Terapienhedens
funktion. Vær forsigtig, når V.A.C.ULTA™ Terapienheden bruges ved siden af eller stablet med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt
at placere V.A.C.ULTA™ Terapienheden ved siden af eller stablet med andet udstyr, skal terapienheden observeres for at sikre, at den
fungerer korrekt i den konfiguration, hvor den vil blive brugt.
Disse tabeller viser overensstemmelsesniveauerne og vejledningen fra standarden IEC 60601-1-2 2007 for det elektromagnetiske miljø,
i hvilket V.A.C.ULTA™ Terapienheden skal anvendes i klinisk sammenhæng.

Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk emission

Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø

RF-emission CISPR 11

Gruppe 1
Klasse A

V.A.C.ULTA™ Terapienheden anvender udelukkende RF-energi til
interne funktioner. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og
forårsager sandsynligvis ikke nogen interferens med elektronisk
udstyr i nærheden.

Ledningsbåren emission CISPR 11

Gruppe 1
Klasse A

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsudsving/flickeremissioner IEC 61000-3-3

Ja

Elektromagnetisk kompatibilitet

V.A.C.ULTA™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af V.A.C.ULTA™
Terapienheden skal sørge for, at den bruges i et sådant miljø.
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Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet
V.A.C.ULTA™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af V.A.C.ULTA™
Terapienheden skal sørge for, at den bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testniveau

Overensstemmelsesniveau

Vejledning i forbindelse med
elektromagnetiske miljøer

Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

±6 kV kontakt
±8 kV luft

I henhold til IEC 60601-1-2: 2007 gælder
det, at hvis gulvene er belagt med syntetisk
materiale, skal den relative luftfugtighed
mindst være mindst 30 %.

Hurtige elektriske transienter/burst IEC
61000-4-4

±1 kV kabler
±2 kV spænding

±1 kV kabler
±2 kV spænding

Overspænding IEC 61000-4-5

1 kV leder(e) til leder(e)
2 kV leder(e) til jord

1 kV leder(e) til leder(e)
2 kV leder(e) til jord

Spændingsfald, korte afbrydelser
og spændingsudsving i
strømforsyningsledninger IEC 61000-4-11

5 % halv periode
40 % 5 perioder
70 % 25 perioder

5 % halv periode
40 % 5 perioder
70 % 25 perioder

5 % i 5 sekunder

5 % i 5 sekunder

3 A/m

3 A/m

Netfrekvensmagnetfelt (50 Hz/60 Hz) IEC
61000-4-8

Netfrekvensmagnetfeltet bør være på samme
niveau som ved brug i et typisk erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

BEMÆRK: Ut er spændingen i vekselstrømsnettet inden anvendelse af testniveauet.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og V.A.C.ULTA™ Terapienheden
V.A.C.ULTA™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø med kontrolleret udstrålet RF. Kunden eller brugeren af V.A.C.ULTA™
Terapienheden kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt
RF-kommunikationsudstyr (sendere) og V.A.C.ULTA™ Terapienheden som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale
udgangseffekt.
Senderens
maksimale nominelle
udgangseffekt

Sikkerhedsafstand i henhold til senderfrekvensen
meter
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

d = 1,2 √P

W

800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,37

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,7

7,4

100

12

12

23

Den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved hjælp
af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til
producenten af senderen.
BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Udbredelse af elektromagnetisk stråling påvirkes af absorption
og refleksion fra overflader, genstande og mennesker.
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Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet
V.A.C.ULTA™ Terapienheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af V.A.C.ULTA™
Terapienheden skal sørge for, at den bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testniveau

Overensstemmelsesniveau

Vejledning i forbindelse med elektromagnetiske miljøer

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun anvendes i den anbefalede
sikkerhedsafstand fra V.A.C.ULTA™ Terapienheden og alle udstyrets dele, inklusive
kabler, som beregnes efter den ligning, der gælder for senderens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand
Batteridrevet udstyr
Ledningsbåren RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/meter
80 MHz - 2,5 GHz

3 V/meter
80 MHz - 2,5 GHz

d = 1,2 √P
d = 1,2 √P

80 MHz til 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz til 2,5 GHz

Hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til
producenten af senderen, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en undersøgelse af stedets
elektromagnetiske forhold 1, bør ligge under overensstemmelsesniveauet i alle
frekvensområder 2.
Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende
symbol:

BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Udbredelse af elektromagnetisk stråling påvirkes af absorption
og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer til radiotelefoner (bærbare/trådløse) og mobile radiosendere, amatørradiosendere, AM- og
FM-radiosendere og tv-sendestationer, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere påvirkningen af det elektromagnetiske mijlø fra
faste RF-sendere bør man overveje en undersøgelse af de elektromagnetiske forhold på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor V.A.C.ULTA™
Terapienheden bruges, overstiger det relevante RF-overensstemmelsesniveau som anført ovenfor, skal V.A.C.ULTA™ Terapienheden overvåges for at
bekræfte, at den fungerer normalt. Hvis det konstateres, at udstyret ikke fungerer normalt, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger,
som f.eks. at vende eller flytte V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
2
Over frekvensområdet på 150 kHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
1
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Strømkabel

Beskrivelse

Specifikationer

Maks. længde (tommer)

350084

Kabel, VAC Ulta, vekselstrøm

3 x 18 AWG, SJT, 10A / 125V

78,74

360080

Kabel, VAC Via, strøm, IT-220V

H05VVF-3G, 10A / 250V

79,00

360074

Kabel, VAC Via, strøm, EU-220V

H05VVF-3G, 10A / 250V

79,00

350753

Kabel, VAC Ulta, strøm, UK-240V

H05VVF-3G, 10A / 250V

78,74

350758

Kabel, VAC Ulta, strøm, DK-220V

H05VVF-3G, 10A / 250V

78,74

360081

Kabel, VAC Via, strøm, CH-220V

H05VVF-3G, 10A / 250V

79,00

360122

Kabel, VAC Via, strøm, Sydafrika/Indien

H05VVF-3G, 10A / 250V

79,00

360076

Kabel, VAC Via, strøm, AU/NZ-240V

H05VVF-3G, 10A / 250V

79,00

4103887

Kabel, strøm, Brasilien

H05VVF-3G, 10A / 250V

79,00

Brug af elektriske kabler og tilbehør ud over dem, der er anført i denne brugervejledning eller heri
nævnte dokumenter, kan medføre øget elektromagnetisk emission fra V.A.C.ULTA™ Terapienheden
eller nedsat elektromagnetisk immunitet for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

Kontaktoplysninger til kunden
I tilfælde af spørgsmål om produktet, tilbehør, vedligeholdelse eller ønske om yderligere information om KCI's produkter og services,
bedes du kontakte KCI eller en autoriseret repræsentant for KCI eller:
I USA kan man ringe på 1-800-275-4524 eller gå til www.acelity.com, www.veraflo.com eller
www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Uden for USA henvises til www.kci-medical.com.
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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

KCI Manufacturing Unlimited Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com
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licensgivere.
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