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www.kci-medical.com.
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Η συσκευή συνοδεύεται από σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας.
Οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και άλλες σημαντικές πληροφορίες
ασφάλειας περιέχονται στο φύλλο πληροφοριών ασφαλείας του συστήματος θεραπείας επούλωσης
τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης V.A.C.ULTA™ (σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™). Αυτό το έντυπο
πληροφοριών ασφάλειας παρέχεται μαζί με τη μονάδα θεραπείας, ενώ περιέχεται και στα κουτιά των
επιδέσμων V.A.C. VERAFLO™. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη του συστήματος θεραπείας V.A.C.ULTA™
και το φύλλο πληροφοριών ασφαλείας πριν από την εφαρμογή της θεραπείας V.A.C.® ή της θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™. Πριν από την εφαρμογή της θεραπείας PREVENA™ ή της θεραπείας ABTHERA™,
συμβουλευτείτε τις πληροφορίες ασφάλειας και τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται στα κουτιά των
επιδέσμων PREVENA™ και ABTHERA™. Αν έχετε απορίες ή αν οι πληροφορίες ασφάλειας λείπουν,
επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της KCI.
Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους www.acelity.com,
www.veraflo.com ή www.vaculta.com (Η.Π.Α.), www.kci-medical.com (εκτός Η.Π.Α.).
Όπως ισχύει με όλα τα συνταγογραφούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η μη τήρηση
των οδηγιών του προϊόντος ή η προσαρμογή των ρυθμίσεων και η εκτέλεση εφαρμογών
θεραπείας χωρίς την άμεση καθοδήγηση ή/και επιτήρηση από καταρτισμένο κλινικό φροντιστή
μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη απόδοση του προϊόντος και σε ενδεχόμενο σοβαρό ή
θανάσιμο τραυματισμό. Για απορίες σχετικά με ιατρικά θέματα, συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
Σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης, επικοινωνήστε άμεσα με το τοπικό εφημερεύον
νοσοκομείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση ή την ενοικίαση
αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η KCI ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ, ΓΙΑ ΤΟ(Α) ΠΡΟΪΟΝ(ΝΤΑ) ΤΗΣ KCI ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ KCI ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η KCI ΔΕΝ ΘΑ
ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ KCI ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.
Οι περιγραφές ή οι προδιαγραφές σε έντυπο υλικό της KCI, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας δημοσίευσης, έχουν ως στόχο μόνο
τη γενική περιγραφή του προϊόντος κατά τον χρόνο κατασκευής και δεν αποτελούν ρητές εγγυήσεις, εκτός αν ορίζεται στην γραπτή
περιορισμένη εγγύηση που περιλαμβάνεται με το προϊόν. Οι πληροφορίες της παρούσας δημοσίευσης μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα
στιγμή. Επικοινωνήστε με την KCI για ενημερώσεις.
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Προειδοποιήσεις: Σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες
Για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης απόδοσης των προϊόντων της KCI, η KCI συνιστά τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Η μη τήρηση
αυτών των προϋποθέσεων θα καταστήσει άκυρες τυχόν ισχύουσες εγγυήσεις.

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο και την αντίστοιχη σήμανση του προϊόντος.
Τυχόν εργασίες συναρμολόγησης, χειρισμού, επέκτασης, αναπροσαρμογής, τροποποίησης, τεχνικής συντήρησης
ή επιδιόρθωσης πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένο προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από την KCI. Για αυτό
το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, η KCI θα παρέχει κατόπιν αιτήματος διαγράμματα κυκλωμάτων, καταλόγους
εξαρτημάτων κ.λπ. όπως απαιτείται για τις εργασίες επιδιόρθωσης.
Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της αίθουσας συμμορφώνονται με τα κατάλληλα εθνικά πρότυπα
ηλεκτρικών καλωδιώσεων. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αυτό το προϊόν πρέπει να συνδέεται σε
γειωμένη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
Μην θέτετε αυτό το προϊόν σε λειτουργία αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το τροφοδοτικό ή το βύσμα έχει υποστεί
βλάβη. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης αυτών των εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με την KCI.
Μην ρίχνετε και μην εισαγάγετε κανένα αντικείμενο μέσα στις οπές ή στη σωλήνωση αυτού του προϊόντος.
Μην συνδέετε αυτό το προϊόν ή τα εξαρτήματά του σε συσκευές που δεν συνιστώνται από την KCI.
Με αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο επιδέσμους V.A.C.® (επιδέσμους V.A.C.® GRANUFOAM™,
επιδέσμους V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™, επιδέσμους V.A.C. WHITEFOAM™, επιδέσμους
V.A.C. VERAFLO™), επιδέσμους PREVENA™ ή επιδέσμους ανοικτής κοιλιακής χώρας
ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ και αντίστοιχα αναλώσιμα.
Φυλάσσετε αυτό το προϊόν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
Παρότι αυτό το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τους σκοπούς του προτύπου IEC 60601-1-2 ως προς την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, κάθε ηλεκτρικός εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές. Αν υπάρχει
υποψία παρεμβολής, μετακινήστε τον εξοπλισμό και επικοινωνήστε με την KCI.
Αποφύγετε τη διασπορά υγρών σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του προϊόντος.
Η παραμονή υγρών στα ηλεκτρονικά κουμπιά ελέγχου μπορεί να προκαλέσει διάβρωση, η οποία με
τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Οι βλάβες εξαρτημάτων
ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλμένη λειτουργία της μονάδας, δημιουργώντας πιθανούς κινδύνους
για τον ασθενή και το προσωπικό. Αν παρόλα αυτά σημειωθεί διασπορά υγρών, αποσυνδέστε αμέσως
τη μονάδα και καθαρίστε την με απορροφητικό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία μέσα ή
κοντά στα εξαρτήματα της σύνδεσης με το ρεύμα και του τροφοδοτικού προτού συνδέσετε ξανά τη
συσκευή στο ρεύμα. Αν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με την KCI.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν κάνετε μπάνιο/ντους ή σε περιπτώσεις που το προϊόν θα μπορούσε να
πέσει ή να τραβηχτεί μέσα στη μπανιέρα, το ντους ή τον νιπτήρα.
Μην προσπαθήσετε να πιάσετε το προϊόν αν έχει πέσει στο νερό. Αν η μονάδα είναι στην πρίζα, αποσυνδέστε την
αμέσως. Αποσυνδέστε τη μονάδα από τον επίδεσμο και επικοινωνήστε με την KCI.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο
του αζώτου, ή σε περιβάλλον εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον MRI. Αυτό το προϊόν είναι μη ασφαλές σε περιβάλλον
διεξαγωγής μαγνητικής τομογραφίας (MRΙ).

Γνωστοποίηση -Αυτό το προϊόν έχει διαμορφωθεί από τον κατασκευαστή κατά τρόπο ώστε να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις ως
προς την τάση. Ανατρέξτε στην ετικέτα πληροφοριών του προϊόντος για τη συγκεκριμένη τάση.

Χρώματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
Κουμπί οθόνης/Όνομα οθόνης - Ονόματα
οθονών και κουμπιά οθονών.

Θεραπεία ABTHERA™ - Στοιχεία και
πληροφορίες που σχετίζονται συγκεκριμένα
με τη θεραπεία ABTHERA™.

Θεραπεία V.A.C.® - Στοιχεία και πληροφορίες που
σχετίζονται συγκεκριμένα με τη θεραπεία V.A.C.®.

Θεραπεία PREVENA™ - Στοιχεία και
πληροφορίες που σχετίζονται συγκεκριμένα
με τη θεραπεία PREVENA™.

Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ - Στοιχεία και
πληροφορίες που σχετίζονται συγκεκριμένα
με τη θεραπεία V.A.C. VERAFLO™.

Σύστημα - Στοιχεία και πληροφορίες που
σχετίζονται συγκεκριμένα με τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™.
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Προειδοποίηση και σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες

•
•
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Εισαγωγή
Το σύστημα θεραπείας επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης V.A.C.ULTA™ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης τραυμάτων που παρέχει:
•

Θεραπεία επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης V.A.C.® (1)

•

Θεραπεία με ενστάλαξη V.A.C. VERAFLO™ (2)

•

Θεραπεία διαχείρισης τομών PREVENA™ (3)

•

Θεραπεία ανοικτής κοιλιακής χώρας ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4).

Ανατρέξτε στις πληροφορίες ασφαλείας για το σύστημα θεραπείας επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης V.A.C.ULTA™
(σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™) που συνοδεύουν τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ για πλήρεις ενδείξεις χρήσης για κάθε μία από
αυτές τις θεραπείες και για οδηγίες χρήσης.
Θεραπεία επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης V.A.C.® (με δύο λειτουργίες αρνητικής πίεσης):

1
Θεραπεία
V.A.C.®
(συνεχής)

Θεραπεία DPC
(δυναμική)

Στοχευόμενη
αρνητική
πίεση

25 - 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Στοχευόμενη
αρνητική
πίεση

50 - 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Οι επίδεσμοι V.A.C.® GRANUFOAM™, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ και V.A.C. WHITEFOAM™ διατίθενται για χρήση με
την επιλογή θεραπείας V.A.C.® από το σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Διατίθενται επίσης και άλλοι επίδεσμοι ειδικοί για τη
θεραπεία V.A.C. VERAFLO™.
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Θεραπεία με ενστάλαξη V.A.C. VERAFLO™:

2

Φάσεις της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
(Αρχική φάση: Ενστάλαξη)

Κατακάθιση*

Ενστάλαξη
υγρού**

Εμποτισμός

Θεραπεία
V.A.C.®***

Ο κύκλος επαναλαμβάνεται για τη διάρκεια της θεραπείας

* Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™
** Η λειτουργία «Υποβοήθηση πλήρωσης» παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα παρακολούθησης της αρχικής πλήρωσης τραύματος
μέσω της μη αυτόματης έναρξης και διακοπής της ενστάλαξης, ώστε να καθοριστεί ο κατάλληλος όγκος ενστάλαξης μετά την εφαρμογή
του επιδέσμου. Ο όγκος αυτός, αφού καθοριστεί, θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε επακόλουθη φάση ενστάλαξης της θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™.
*** Παρέχονται λειτουργίες αρνητικής πίεσης συνεχούς θεραπείας και θεραπείας DPC στο πλαίσιο της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™.
Οι επίδεσμοι V.A.C. VERAFLO™, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ και V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ διατίθενται για χρήση με
την επιλογή θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ που παρέχεται από το σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Θεραπεία διαχείρισης τομών PREVENA™:

Θεραπεία PREVENA™
Λειτουργία

Προφίλ αρνητικής πίεσης
125 mmHg

Συνεχής
θεραπεία
0 mmHg

Οι επίδεσμοι PREVENA™ PEEL & PLACE™ και PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ διατίθενται για χρήση με την επιλογή θεραπείας
PREVENA™ που παρέχεται από το σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
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Θεραπεία ανοικτής κοιλιακής χώρας ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™:

Θεραπεία ABTHERA™
Λειτουργία

Προφίλ αρνητικής πίεσης
Στόχος

100 - 150 mmHg

Συνεχής
θεραπεία
0 mmHg

Ο επίδεσμος ανοικτής κοιλιακής χώρας ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ διατίθεται για χρήση με την επιλογή θεραπείας ABTHERA™ που
παρέχεται από το σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Το σύστημα θεραπείας επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης V.A.C.ULTA™ προορίζεται για χρήση από καταρτισμένο
κλινικό φροντιστή σε περιβάλλον εντατικής φροντίδας. Παρέχονται πρακτική εξάσκηση και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη χρήση
της θεραπείας V.A.C.®, της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™, της θεραπείας PREVENA™ και της θεραπείας ABTHERA™. Ο κλινικός
φροντιστής θα πρέπει να παρακολουθεί τα σήματα πληροφοριών της μονάδας θεραπείας. Οι ασθενείς δεν πρέπει να εφαρμόζουν ή
να αλλάζουν επιδέσμους ή να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις της μονάδας θεραπείας.
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Βασικές δυνατότητες και οφέλη του συστήματος θεραπείας V.A.C.ULTA™

Επιλογή θεραπείας - Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μεταξύ των θεραπειών V.A.C. VERAFLO™, V.A.C.®, PREVENA™ και ABTHERA™.
Λειτουργία «Υποβοήθηση πλήρωσης» (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™) - Επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την αρχική
πλήρωση του τραύματος, με μη αυτόματη έναρξη και διακοπή της ενστάλαξης, προκειμένου να καθοριστεί ο κατάλληλος όγκος
ενστάλαξης μετά την εφαρμογή του επιδέσμου. Ο όγκος αυτός, αφού καθοριστεί, θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε
μελλοντική φάση ενστάλαξης της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™.
Οφέλη:
•

Καταργεί την ανάγκη υποθετικής εκτίμησης όσον αφορά τη ρύθμιση του όγκου

•

Βοηθά στη μείωση των διαρροών που προκαλούνται από την υπερβολική πλήρωση του τραύματος

Ογκομετρική χορήγηση με χρόνο παραμονής διαλύματος (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™) - Η μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ παρέχει μοναδική και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ογκομετρική χορήγηση υγρών με χρήση αντλίας.
Οφέλη:
•

Χορηγεί το υγρό αξιόπιστα και ομοιογενώς σε όλο τον πυθμένα του τραύματος.

•

Παρέχει χρόνο για τη διαλυτοποίηση του μολυσματικού υλικού και των υπολειμμάτων του τραύματος.

Αυτοματοποιημένος και κυκλικός καθαρισμός τραύματος (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™) - Η θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
είναι 100% αυτοματοποιημένη μετά την αρχική ρύθμιση, παρέχοντας αυτόματους, επαναλαμβανόμενους κύκλους καθαρισμού
τραύματος μέσω ενστάλαξης διαλυμάτων επούλωσης τοπικού τραύματος.

Βασικές δυνατότητες και οφέλη του συστήματος θεραπείας V.A.C.ULTA™

Οφέλη:
•

Παρέχει αυτόματο και επαναλαμβανόμενο καθαρισμό τοπικού τραύματος χωρίς αφαίρεση του επιδέσμου.

•

Καταργεί την ανάγκη για καθαρισμό του τραύματος με το χέρι μεταξύ των αλλαγών του επιδέσμου.

Κασέτα V.A.C. VERALINK™ (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™) - Αυτό το αναλώσιμο εξάρτημα συνδέει τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ με τον σάκο/το φιαλίδιο διαλύματος και τη σωλήνωση επιδέσμου.
Οφέλη:
•

Διευκολύνει τη φύλαξη και τη χορήγηση του διαλύματος.

Λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου» (θεραπεία V.A.C.® και θεραπεία V.A.C. VERAFLO™) - Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον ιατρό
να εμποτίσει τον επίδεσμο και το τραύμα με διάλυμα ενστάλαξης, για την προετοιμασία για αλλαγή επιδέσμου.
Οφέλη:
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•

Βοηθά τον επίδεσμο να «επιπλέει» αυξάνοντας τον όγκο ενστάλαξης και τον χρόνο εμποτισμού.

•

Υγραίνει και μαλακώνει τον επίδεσμο, ώστε η αφαίρεσή του να είναι ευκολότερη και ο ασθενής να νιώθει πιο άνετα.

Άλλες δυνατότητες
Περιβάλλον εργασίας οθόνης αφής: Το περιβάλλον εργασίας οθόνης αφής επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση σε μενού λειτουργιών
και βοήθειας. Παρέχεται λειτουργία προστασίας οθόνης για την αποτροπή τυχόν ακούσιων αλλαγών. Παρέχεται η δυνατότητα
κλειδώματος των ρυθμίσεων, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση του ασθενούς στις ρυθμίσεις θεραπείας.
Προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις αρνητικής πίεσης και λειτουργίες θεραπείας: Μπορούν να επιλεγούν ρυθμίσεις στο εύρος
25 mmHg έως 200 mmHg σε προσαυξήσεις των 25 mmHg ανάλογα με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την επιλεγμένη θεραπεία.
Επίσης, η θεραπεία V.A.C.® και η θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ μπορούν να ρυθμιστούν για συνεχή αρνητική πίεση ή για θεραπεία
δυναμικού ελέγχου πίεσης Dynamic Pressure Control™ (DPC).
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK ™: Αυτή η λειτουργία βοηθάει τον χρήστη στον εντοπισμό διαρροών αρνητικής πίεσης
στο σύστημα, μέσω της χρήσης ηχητικών σημάτων και οπτικών βοηθημάτων επί της οθόνης κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης
προβλημάτων.
Αναφορές ιστορικού: Το σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™ παρέχει τρεις τύπους αναφορών: 1. Ιστορικό συναγερμών, 2. Ιστορικό
θεραπείας και 3. Ιστορικό ασθενούς. Αυτές οι αναφορές, οι οποίες καταγράφονται με χρονολογική σειρά, περιλαμβάνουν την
ημερομηνία και ώρα έναρξης/διακοπής της θεραπείας, τις ρυθμίσεις θεραπείας, την εμφάνιση συναγερμών και τις αλλαγές
αναλώσιμων υλικών. Μπορείτε να τις δείτε στην οθόνη ή να μεταφερθούν ηλεκτρονικά από τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
μέσω ενός μη ρευματοδοτούμενου στικ μνήμης USB ή μιας κάρτας μνήμης SD.
Σύστημα SENSAT.R.A.C.™: Το σύστημα SENSAT.R.A.C.™ (που είναι ενσωματωμένο και στο επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™, στο
σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, στο σύστημα διαχείρισης τομών PREVENA PLUS™ και στο σύστημα επιδέσμου
ανοικτής κοιλιακής χώρας ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™) παρακολουθεί και διατηρεί τη στοχευόμενη πίεση στο σημείο του
τραύματος, συμβάλλοντας στην παροχή σταθερής θεραπείας. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει τον υλικό εξοπλισμό και το λογισμικό
της μονάδας θεραπείας, δοχείο συλλογής εξιδρώματος τραύματος, μέθοδο ανίχνευσης δοχείου, σωλήνωση πολλαπλών αυλών,
σύνδεσμο και επίθεμα SENSAT.R.A.C.™.
Μη διαθέσιμο με τον επίδεσμο PREVENA™ χωρίς επίθεμα SENSAT.R.A.C.™.
Ενσωματωμένοι σύνδεσμοι σωλήνωσης: Το σύστημα περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο σύνδεσμο επιδέσμου και σφιγκτήρες
σωλήνωσης που επιτρέπουν την εύκολη προσωρινή αποσύνδεση του επιδέσμου τραύματος από τη μονάδα θεραπείας.
Δοχεία: Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση με δοχεία των 300 ml, 500 ml ή 1000 ml. Πρόκειται για τα
ίδια δοχεία που χρησιμοποιούνται με τη μονάδα θεραπείας INFOV.A.C.™. Τα δοχεία είναι αποστειρωμένα εξαρτήματα μίας χρήσης,
κατασκευασμένα χωρίς λάτεξ από φυσικό καουτσούκ.
Κουμπί αποδέσμευσης δοχείου: Το κουμπί αποδέσμευσης δοχείου είναι φωτιζόμενο και αναβοσβήνει όταν το δοχείο είναι πλήρες.
Ρύθμιση έντασης: Η ένταση σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιτευχθεί το στοχευόμενο επίπεδο θεραπείας
αρνητικής πίεσης μετά την έναρξη της θεραπείας. Όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση της έντασης, τόσο βραδύτερα επιτυγχάνεται η
στοχευόμενη αρνητική πίεση.
Ανάλυση εικόνων τραύματος: Μπορείτε να φορτώσετε ψηφιακές εικόνες του τραύματος από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Κατά τη σχεδίαση της περιμέτρου του τραύματος στην οθόνη με την παρεχόμενη γραφίδα, η
μονάδα θεραπείας μπορεί να υπολογίσει και να αποτυπώσει την εξέλιξη του εμβαδού της εικόνας του τραύματος. Μπορείτε να δείτε
στην οθόνη μια χρονολογική γραφική αναπαράσταση του ιστορικού του τραύματος (με διάγραμμα εξέλιξης του εμβαδού της εικόνας
του τραύματος) ή οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν ηλεκτρονικά από τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτές οι
πληροφορίες προορίζονται για χρήση από τον θεράποντα ιατρό ως μέσο καταγραφής της εξέλιξης της επούλωσης του τραύματος.
Δεν προορίζονται για χρήση στη διάγνωση και θεραπεία τραυμάτων.
Μηχανισμός ανάρτησης: Η μονάδα θεραπείας μπορεί να αναρτηθεί με ασφάλεια σε στατό ορού, σε μετόπη ποδιών κλίνης ή σε
αναπηρικό αμαξίδιο.
Λειτουργία με μπαταρία: Για να διευκολυνθεί η μεταφορά ασθενών, η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ έχει δυνατότητα λειτουργίας
με μπαταρία. Κατά την τυπική χρήση, η μπαταρία μπορεί να παρέχει έως έξι ώρες λειτουργίας πριν χρειαστεί επαναφόρτιση.
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Εξοικείωση με τα μέρη τη μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™

Κουμπί λειτουργίας

Κουμπί αποδέσμευσης
δοχείου

Οθόνη αφής

Ετικέτα αριθμού σειράς
μονάδας

Ενδεικτική λυχνία
φόρτισης μπαταρίας
Ηχείο
Θύρα USB
Υποδοχή κάρτας SD

Γραφίδα

Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Μπροστινή όψη

Εξοικείωση με τα μέρη τη μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™

Βραχίονας ανάρτησης του
περιέκτη διαλύματος

Λαβή βραχίονα
ανάρτησης μονάδας

Ασφάλεια του βραχίονα
ανάρτησης του περιέκτη
διαλύματος

Βραχίονας ανάρτησης
μονάδας

Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Πίσω όψη
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Αύλακα συγκράτησης
σωλήνωσης ενστάλαξης
Χειρολαβή μεταφοράς

Ασφάλεια του βραχίονα
ανάρτησης του περιέκτη
διαλύματος

Αντλία ενστάλαξης

Περιστρεφόμενος
σύνδεσμος κασέτας
V.A.C. VERALINK™

Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Αριστερή πλευρά

Υποδοχές σύνδεσης δοχείου
(διατάξεις σφράγισης)

Υποδοχή τροφοδοσίας
μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™

Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Δεξιά πλευρά
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Σύμβολα ειδοποιήσεων και συναγερμών
Ειδοποίηση/Συναγερμός

Θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™

Θεραπεία V.A.C.®

Θεραπεία
PREVENA™

Θεραπεία
ABTHERA™

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Λανθασμένη τοποθέτηση
V.A.C. VERALINK™

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Άδειος σάκος/άδειο
φιαλίδιο διαλύματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποκλεισμός

Αποκλεισμός
(διακοπή θεραπείας)

Πλήρες δοχείο

Λανθασμένη τοποθέτηση
δοχείου

Ανενεργή θεραπεία

Διαρροή

Διαρροή
(διακοπή θεραπείας)

Σύμβολα ειδοποιήσεων και συναγερμών

Χαμηλή πίεση

Ανενεργή «Υποβοήθηση
πλήρωσης»
V.A.C. VERAFLO™
Απόκλιση πίεσης
V.A.C. VERAFLO™

Αποκλεισμός σωλήνα
ενστάλαξης V.A.C. VERAFLO™
(διακοπή θεραπείας)
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμβολο ειδοποίησης/
συναγερμού

Θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™

Θεραπεία V.A.C.®

Θεραπεία
PREVENA™

Θεραπεία
ABTHERA™

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας

Κρίσιμο επίπεδο μπαταρίας

Εξάντληση μπαταρίας

Εσωτερική θερμοκρασία
ºC

Σφάλμα συστήματος
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Προετοιμασία για χρήση
Φόρτιση μπαταρίας
Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ συνοδεύεται από το δικό της τροφοδοτικό και από επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία δεν
είναι προσβάσιμη ή επισκευάσιμη από τον χρήστη. Το τροφοδοτικό διαθέτει καλώδιο δύο απολήξεων: η μία συνδέεται στην επιτοίχια
πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και η άλλη συνδέεται στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
(κωδικός είδους: 4103730). Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Αν οι συνθήκες περιβάλλοντος (ειδικά η χαμηλή υγρασία) δημιουργούν κίνδυνο στατικού
ηλεκτρισμού, δείξτε προσοχή κατά τον χειρισμό της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ όταν είναι
συνδεδεμένη σε επιτοίχια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η εκκένωση
του στατικού ηλεκτρισμού όταν γίνεται επαφή με τη μονάδα θεραπείας ενδέχεται να προκαλέσει
απώλεια της φωτεινότητας της οθόνης αφής ή απενεργοποίηση και ενεργοποίηση/τερματισμό
λειτουργίας της μονάδας θεραπείας. Αν η θεραπεία δεν αρχίζει ξανά με την απενεργοποίηση και
εκ νέου ενεργοποίηση της μονάδας, επικοινωνήστε αμέσως με την KCI.
Για να απομονώσετε τη μονάδα θεραπείας από το δίκτυο τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) από την επιτοίχια πρίζα. Μην τοποθετείτε εμπόδια
που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο φις ή στην επιτοίχια πρίζα.

Προετοιμασία για χρήση

Προσοχή στα καλώδια τροφοδοσίας, καθώς μπορεί κανείς να σκοντάψει σε αυτά. Βεβαιωθείτε ότι
όλα τα καλώδια είναι μακριά από σημεία από όπου διέρχονται άνθρωποι.
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1.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.

2.

Συνδέστε το φις σε επιτοίχια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
Το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος (DC) πρέπει να παραμένει πάντα προσβάσιμο, ώστε να είναι
δυνατή η άμεση αποσύνδεσή του από την πηγή ρεύματος αν χρειαστεί.

3.

Εντοπίστε το βέλος που βρίσκεται στον σύνδεσμο του καλωδίου φόρτισης. Το βέλος πρέπει να είναι στραμμένο
προς τα επάνω κατά την τοποθέτηση του συνδέσμου στην υποδοχή τροφοδοσίας της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

Υποδοχή τροφοδοσίας
μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™

Βέλος

Σύνδεσμος καλωδίου
φόρτισης V.A.C.ULTA™
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4.

Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε επιτοίχια πρίζα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο φις.

Εικονίδιο φις
Φόρτιση μπαταρίας

Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας θα χρειαστούν περίπου τέσσερις ώρες. Για να μεγιστοποιήσετε
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, θα πρέπει να διατηρείτε τη μονάδα συνδεδεμένη σε τροφοδοσία
όποτε είναι εφικτό.
Όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ είναι σωστά συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό V.A.C.ULTA™, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης
μπαταρίας στην πρόσοψη της μονάδας (σελ. 18) θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα για όσο η μπαταρία φορτίζεται. Όταν η μπαταρία
έχει φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα.

Τοποθέτηση μονάδας θεραπείας
Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ μπορεί να αναρτηθεί σε στατό ορού ή στη μετόπη ποδιών μιας νοσοκομειακής κλίνης. Αν χρειαστεί,
μπορεί να τοποθετηθεί σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όπου δεν εμποδίζει. Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα πρέπει να
τοποθετείται σε σημεία όπου τα καλώδια και οι σωλήνες δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση διερχόμενων αντικειμένων.
Προσοχή στα καλώδια τροφοδοσίας και τις σωληνώσεις, καθώς μπορεί κανείς να σκοντάψει σε αυτά.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια και οι σωληνώσεις είναι μακριά από σημεία από όπου διέρχονται
άνθρωποι.
Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ δεν πρέπει να μεταφέρεται ή να φοριέται από περιπατητικούς ασθενείς.
Για μονάδες θεραπείας V.A.C.® που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε περιπατητικούς ασθενείς,
συμβουλευθείτε τον ιατρό σας ή επικοινωνήστε με την KCI. Κατά τη μεταφορά του ασθενούς,
η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ μπορεί να τοποθετηθεί σε στατό ορού, στον σκελετό κρεβατιού
ή σε αναπηρικό αμαξίδιο.
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Ανάρτηση της μονάδας θεραπείας σε στατό ορού

Ανάρτηση της μονάδας θεραπείας σε στατό ορού
1.

Κρατήστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ από τη λαβή μεταφοράς, πιάστε τη λαβή του βραχίονα
ανάρτησης και τραβήξτε τον βραχίονα ανάρτησης προς τα έξω (1).

2.

Τοποθετήστε τον βραχίονα ανάρτησης γύρω από το στατό ορού και αφήστε τον βραχίονα ανάρτησης να
κλείσει, τραβώντας τη μονάδα πάνω στο στατό ορού (2). Βεβαιωθείτε ότι το στατό βρίσκεται μέσα στην
κάθετη ελαστική εσοχή (τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω μέρος) στην πίσω πλευρά της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

3.

Στρέψτε τη λαβή του βραχίονα ανάρτησης, ώστε να ασφαλίσει στη θέση του (3). Όταν το σύμβολο βέλους της
λαβής του βραχίονα ανάρτησης ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο κλειδαριάς, τότε ο βραχίονας ανάρτησης έχει
ασφαλίσει.

3
2
4.
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Αντιστρέψτε τη διαδικασία για να αφαιρέσετε τη μονάδα θεραπείας.

Ανάρτηση της μονάδας θεραπείας σε μετόπη ποδιών κρεβατιού
1.

Κρατήστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ από τη λαβή μεταφοράς, πιάστε τη λαβή του βραχίονα ανάρτησης και
τραβήξτε τον βραχίονα ανάρτησης προς τα έξω (1).

2.

Τοποθετήστε τον βραχίονα ανάρτησης πάνω από τη μετόπη των ποδιών. Αφήστε τον βραχίονα ανάρτησης να
κλείσει, τραβώντας τη μονάδα πάνω στη μετόπη των ποδιών (2).

3.

Στρέψτε τη λαβή του βραχίονα ανάρτησης, ώστε να ασφαλίσει στη θέση του (3). Όταν το σύμβολο βέλους της
λαβής του βραχίονα ανάρτησης ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο κλειδαριάς, τότε ο βραχίονας ανάρτησης έχει
ασφαλίσει (4).

Ανάρτηση της μονάδας θεραπείας σε μετόπη ποδιών κρεβατιού

2

4
3

4.

Αντιστρέψτε τη διαδικασία για να αφαιρέσετε τη μονάδα θεραπείας.
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Σύνδεση της κασέτας V.A.C. VERALINK™
Για χρήση μόνο με τη θεραπεία V.A.C.® όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου» ή με
τη θεραπεία V.A.C. VERAFLO™.
Πλαίσιο κασέτας
V.A.C. VERALINK™

Γλωττίδα αποδέσμευσης
κασέτας V.A.C. VERALINK™
(ΠΑΝΩ)
Σωλήνωση κασέτας
V.A.C. VERALINK™

Αιχμηρή απόληξη
σωλήνωσης

Σύνδεσμος ανάκλισης
κασέτας V.A.C. VERALINK™
(ΚΑΤΩ)

1.

Αφαιρέστε την κασέτα V.A.C. VERALINK™ από τη συσκευασία και εισαγάγετε τον σύνδεσμο ανάκλισης της
κασέτας V.A.C. VERALINK™ (1) στην υποδοχή ανάκλισης πάνω στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

2.

Δώστε κλίση στην γλωττίδα απασφάλισης κασέτας V.A.C. VERALINK™ προς τη μονάδα (2) και πιέστε καλά μέχρι
να κουμπώσει στη θέση της (3).
Η κασέτα V.A.C. VERALINK™ είναι σχεδιασμένη, ώστε να εφαρμόζει σφιχτά στη μονάδα θεραπείας.
Ασκήστε πολύ σταθερή πίεση, ώστε να διασφαλίσετε ότι η κασέτα έχει εφαρμόσει σωστά.

1

Σύνδεσμος ανάκλισης κασέτας V.A.C. VERALINK™

Σύνδεση της κασέτας V.A.C. VERALINK™

2
2

3
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Προσάρτηση του σάκου/φιαλιδίου διαλύματος
Για χρήση μόνο με τη θεραπεία V.A.C.® όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου» ή με
τη θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
Επέκταση του βραχίονα ανάρτησης του περιέκτη διαλύματος:
1.

Ανασηκώστε πλήρως την ασφάλεια του βραχίονα ανάρτησης του περιέκτη διαλύματος (1).

2.

Ανασηκώστε τον βραχίονα ανάρτησης του περιέκτη διαλύματος (2). Ανάλογα με τη μονάδα, είτε περιστρέψτε
τη λαβή κατά 180 μοίρες (3A) είτε ανασηκώστε τη λαβή (3B).

3.

Πιέστε τελείως προς τα κάτω την ασφάλεια του βραχίονα ανάρτησης του περιέκτη διαλύματος (4), ώστε ο
βραχίονας ανάρτησης του περιέκτη διαλύματος να ασφαλίσει στη θέση του.

Προσάρτηση του σάκου/φιαλιδίου διαλύματος

2

4
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Ανάρτηση του σάκου/φιαλιδίου διαλύματος
Για χρήση μόνο με τη λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου» της θεραπείας V.A.C.® ή με τη θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™.
1.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση της κασέτας βρίσκεται μέσα στην αύλακα συγκράτησης, στη λαβή της μονάδας,
ασκώντας πίεση για να ωθήσετε τη σωλήνωση μέσα στην αύλακα.

2.

Τρυπήστε τον σάκο/το φιαλίδιο διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας την
αιχμηρή απόληξη της σωλήνωσης της κασέτας V.A.C. VERALINK™ (1).

3.

Αναρτήστε τον σάκο/το φιαλίδιο διαλύματος στον βραχίονα ανάρτησης περιέκτη διαλύματος της μονάδας
θεραπείας (2).

4.

Προσαρμόστε τον βραχίονα ανάρτησης περιέκτη διαλύματος (3) ενώ χειρίζεστε τον σάκο/το φιαλίδιο για να
βεβαιωθείτε ότι η αιχμηρή απόληξη συγκρατείται μέσα στην υποδοχή του πλαισίου κασέτας V.A.C. VERALINK™ (4).

Αύλακα συγκράτησης
σωλήνωσης κασέτας

4

Ανάρτηση του σάκου/φιαλιδίου διαλύματος

4

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν
έχει συστραφεί ή καμφθεί έντονα
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Σύνδεση γραμμής ενστάλαξης
Για χρήση μόνο με τη λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου» της θεραπείας V.A.C.® ή με τη θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε επιδέσμου για πληροφορίες ασφάλειας και διαδικασίες
τοποθέτησης και αλλαγής του επιδέσμου.

1.

Αφαιρέστε το πώμα από το άκρο της σωλήνωσης της κασέτας
V.A.C. VERALINK™ (1).

2.

Συνδέστε τη σωλήνωση της κασέτας V.A.C. VERALINK™ στη
γραμμή ενστάλαξης του επιθέματος V.A.C. VERAT.R.A.C.™/
του σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ πιέζοντας τους
συνδέσμους τον ένα προς τον άλλο (2).

1

2

3
Περιστρέψτε τους συνδέσμους μέχρι οι γλωττίδες ασφάλισης
να ασφαλίσουν πλήρως (3).

4.

Ανοίξτε όλους τους σφιγκτήρες της σωλήνωσης (4).

4
Σύνδεση γραμμής ενστάλαξης

3.
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Τοποθέτηση δοχείου
Κατά την επιλογή του μεγέθους του δοχείου (300 ml, 500 ml, 1000 ml), λάβετε υπόψη την
ποσότητα του εξιδρώματος του τραύματος και την επιλεγμένη θεραπεία. Αν εφαρμόζεται θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™, λάβετε επίσης υπόψη την ποσότητα του υγρού ενστάλαξης στο τραύμα και τη
συχνότητα της ενστάλαξης.
Αν εφαρμόζεται θεραπεία PREVENA™, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το μικρότερο
διαθέσιμο δοχείο για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
1.

Σύρετε το δοχείο στην εσοχή που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ (1).

2.

Πιέστε σταθερά το δοχείο (απεικονίζεται δοχείο 500 ml), ώστε να εφαρμόσει στη θέση του στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ (2). Ένα χαρακτηριστικό «κλικ» υποδεικνύει ότι το δοχείο έχει κουμπώσει στη θέση
του. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει εγκατασταθεί απευθείας στη μονάδα θεραπείας. Μην περιστρέφετε ή
αναποδογυρίζετε το δοχείο κατά την εγκατάστασή του.

2

3.

Συνδέστε τη σωλήνωση του δοχείου στη σωλήνωση επιδέσμου
πιέζοντας τους συνδέσμους τον ένα προς τον άλλο (3).

3

Θα χρειαστεί ένας σύνδεσμος PREVENA™ V.A.C.® για τη σύνδεση του επιδέσμου PREVENA™ στο
δοχείο της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτός ο σύνδεσμος, που παρέχεται στη συσκευασία του
επιδέσμου PREVENA™, πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου η θεραπεία επούλωσης τραυμάτων με
εφαρμογή αρνητικής πίεσης να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.
Τοποθέτηση δοχείου

Σωλήνωση επιδέσμου PREVENA™
Σωλήνωση δοχείου

Σύνδεσμος PREVENA™ V.A.C.®
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4
4.

Περιστρέψτε τους συνδέσμους μέχρι οι γλωττίδες ασφάλισης
να ασφαλίσουν πλήρως (4).

5.

Ανοίξτε όλους τους σφιγκτήρες της σωλήνωσης (5).

5
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Αλλαγή του δοχείου
Η αλλαγή δοχείου μπορεί να γίνει υπό κανονικές συνθήκες ή υπό συνθήκες συναγερμού. Υπό κανονικές συνθήκες, το κουμπί
αποδέσμευσης δοχείου ΔΕΝ θα αναβοσβήνει. Κατά την αλλαγή του δοχείου ΜΗΝ απενεργοποιείτε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Στις καταστάσεις συναγερμού πλήρους δοχείου, το κουμπί αποδέσμευσης δοχείου (σελίδα 18) θα αναβοσβήνει, θα εμφανιστεί μια
οθόνη ειδοποίησης/συναγερμού (σελίδες 56, 90, 116 και 134) και η θεραπεία θα απενεργοποιηθεί (η μονάδα θα συνεχίσει να
τροφοδοτείται με ρεύμα).
Κατά την εφαρμογή της θεραπείας PREVENA™, δεν θα πρέπει να απαιτηθεί αλλαγή του δοχείου.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον θεράποντα ιατρό αν εμφανιστεί συναγερμός «Πλήρες δοχείο» κατά τη
θεραπεία PREVENA™.
Το δοχείο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία V.A.C.®, τη θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ και τη θεραπεία
ABTHERA™ θα πρέπει να αλλάζεται όταν γεμίζει (θα ηχεί ο συναγερμός) ή τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα, ώστε να περιορίζεται η οσμή.

Αν εμφανιστεί συναγερμός «Πλήρες δοχείο», η αντλία θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. Συνεχίστε στο βήμα 2.

1.

Θεραπεία V.A.C.®, θεραπεία PREVENA™, θεραπεία ABTHERA™ - Διακόψτε τη θεραπεία επιλέγοντας
Έναρξη/Διακοπή στην οθόνη αφής. Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ - Διακόψτε τη θεραπεία επιλέγοντας Παύση/Συνέχιση στην οθόνη αφής. Μην
απενεργοποιείτε την τροφοδοσία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.

2.

Σύρετε και τους δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης προς τον
σύνδεσμο της σωλήνωσης.

3.

Κλείστε σφιχτά και τους δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης (1), ώστε
να μην προκληθεί εισροή του περιεχομένου στη σωλήνωση.
Θα πρέπει να ακουστούν αρκετά κλικ.

2
4.

Περιστρέψτε τους συνδέσμους της σωλήνωσης έως ότου
απεμπλακούν οι γλωττίδες ασφάλισης (2).

Αλλαγή του δοχείου

3
5.
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Τραβήξτε και απομακρύνετε τον σύνδεσμο (3), ώστε να
αποσυνδέσετε τη σωλήνωση επιδέσμου από τη σωλήνωση
δοχείου.

6.

Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης δοχείου.

Αν χρησιμοποιείται το δοχείο 300 ml ACTIV.A.C.™, ΔΕΝ θα παραμείνει συγκρατημένο στη θέση του
από την εσοχή της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Όταν αφαιρείτε το δοχείο 300 ml ACTIV.A.C.™
από τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™, θα πρέπει να κρατάτε ΣΤΑΘΕΡΑ το δοχείο προτού πατήσετε
το κουμπί αποδέσμευσης δοχείου.
7.

Αφαιρέστε το δοχείο από τη μονάδα θεραπείας, ανασηκώνοντας και απομακρύνοντας το δοχείο από τη
μονάδα (4).

4

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιδρύματος ή/και τους τοπικούς
περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

8.

Τοποθετήστε το νέο δοχείο και επανασυνδέστε τη σωλήνωση, όπως περιγράφεται στην ενότητα Τοποθέτηση
δοχείου (σελίδα 32) αυτού του εγχειριδίου χρήστη.

9.

Θεραπεία V.A.C.®, θεραπεία PREVENA™, θεραπεία ABTHERA™ - Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή στην οθόνη
αφής για να αρχίσει ξανά η θεραπεία.

Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ - Επιλέξτε Παύση/Συνέχιση στην οθόνη αφής για να αρχίσει ξανά η θεραπεία.
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Λειτουργία
Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται οδηγίες για τη ρύθμιση και προσαρμογή των λειτουργιών της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Μελετήστε όλες τις ενότητες του παρόντος εγχειριδίου πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες
ενδείξεις, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που συνοδεύουν τη μονάδα πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

Οθόνη αφής
Η οθόνη στο μπροστινό μέρος της μονάδας είναι ευαίσθητη στην αφή. Σε αυτή την περιοχή προβολής θα εμφανίζονται οι οθόνες
του περιβάλλοντος εργασίας. Οι οθόνες αυτές εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες λειτουργίες και ρυθμίσεις του
συστήματος βάσει της επιλεγμένης καρτέλας (Θεραπεία, Ιστορικό ή Βοηθ. προγ.).
Η λειτουργία της οθόνης αφής περιγράφεται αναλυτικά στις ακόλουθες σελίδες.
Ο χειρισμός της οθόνης αφής θα πρέπει να γίνεται μόνο με το δάκτυλο ή την παρεχόμενη γραφίδα.
Η χρήση στυλό ή άλλων συσκευών κατάδειξης θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη.
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Σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Επιλογές θεραπείας
Το σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέσσερις διαφορετικές θεραπείες, ανάλογα με τις εντολές του ιατρού:
Θεραπεία επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης V.A.C.® (1):

1
Θεραπεία
V.A.C.®
(συνεχής)

Θεραπεία DPC
(δυναμική)

25 - 200 mmHg

Στοχευόμενη
αρνητική
πίεση

25 mmHg
0 mmHg

50 - 200 mmHg

Στοχευόμενη
αρνητική
πίεση

25 mmHg
0 mmHg

Θεραπεία με ενστάλαξη V.A.C. VERAFLO™ (2):

2

Φάσεις της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
(Αρχική φάση: Ενστάλαξη)

Σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Επιλογές θεραπείας

Κατακάθιση*

Ενστάλαξη
υγρού**

Εμποτισμός

Θεραπεία
V.A.C.®***

Ο κύκλος επαναλαμβάνεται για τη διάρκεια της θεραπείας

* Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™
** Η λειτουργία «Υποβοήθηση πλήρωσης» παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα παρακολούθησης της αρχικής πλήρωσης τραύματος
μέσω της μη αυτόματης έναρξης και διακοπής της ενστάλαξης, ώστε να καθοριστεί ο κατάλληλος όγκος ενστάλαξης μετά την
εφαρμογή του επιδέσμου. Ο όγκος αυτός, αφού καθοριστεί, θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε επακόλουθη φάση ενστάλαξης
της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™.
*** Παρέχονται λειτουργίες αρνητικής πίεσης συνεχούς θεραπείας και θεραπείας DPC στο πλαίσιο της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™.
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Θεραπεία διαχείρισης τομών PREVENA™ (3):

Θεραπεία PREVENA™
Λειτουργία

Προφίλ αρνητικής πίεσης
125 mmHg

Συνεχής
θεραπεία
0 mmHg

Θεραπεία ανοικτής κοιλιακής χώρας ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4):

Θεραπεία ABTHERA™
Λειτουργία

Προφίλ αρνητικής πίεσης
Στόχος

100 - 150 mmHg

Συνεχής
θεραπεία
0 mmHg

39

Οθόνη αφής - Καρτέλες
Η οθόνη αφής χωρίζεται σε τρεις ενότητες, οι οποίες επισημαίνονται με ξεχωριστή καρτέλα. Οι καρτέλες αυτές επιτρέπουν την
πρόσβαση σε διαφορετικές περιοχές του λογισμικού της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Θεραπεία»
(σελίδες 50, 85, 110
και 129)

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» (σελίδες 74,
106, 126 και 144)

Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ - Αρχική οθόνη

Οθόνη αφής - Καρτέλες

Θεραπεία V.A.C.® - Αρχική οθόνη

Θεραπεία PREVENA™ - Αρχική οθόνη

Θεραπεία ABTHERA™ - Αρχική οθόνη

Καρτέλα «Θεραπεία» - (σελίδες 50, 85, 110 και 129) Χρησιμοποιείται για μετάβαση στην Αρχική οθόνη, στις ρυθμίσεις
θεραπείας, στις λειτουργίες και στις συνοπτικές πληροφορίες ενεργού θεραπείας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Ρυθμίσεις θεραπείας
στην καρτέλα «Θεραπεία» για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη θεραπεία (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™, θεραπεία V.A.C.®,
θεραπεία PREVENA™ ή θεραπεία ABTHERA™).
Καρτέλα «Ιστορικό» - (σελίδα 155) Χρησιμοποιείται για μετάβαση στο ιστορικό όλων των θεραπειών για τον ασθενή.
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - (σελίδες 74, 106, 126, 144) Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις λειτουργίες που σχετίζονται με τη θεραπεία
και ρύθμιση των προτιμήσεων συστήματος, όπως γλώσσα, μονάδα μέτρησης, ημερομηνία, φωτεινότητα οθόνης κ.λπ. Μπορείτε
επίσης να δείτε στοιχεία επικοινωνίας με την KCI καθώς και την έκδοση του λογισμικού.
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Συνήθη κουμπιά της οθόνης αφής
Οι περισσότερες οθόνες διαθέτουν ένα ή περισσότερα συνήθη κουμπιά ελέγχου. Αυτά είναι:

Βοήθεια - Μεταβείτε στις οθόνες βοήθειας

Προστασία οθόνης/Κλείδωμα ρυθμίσεων - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προστασίας οθόνης για
να εμποδίσετε ακούσιες αλλαγές. Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον καθαρισμό
της οθόνης αφής (σελίδα 192). Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ρυθμίσεων. Το κλείδωμα των ρυθμίσεων
εμποδίζει την πρόσβαση του ασθενούς στις ρυθμίσεις θεραπείας.

Νυχτερινή λειτουργία - Ενεργοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία για να χαμηλώσει η φωτεινότητα
της οθόνης αφής. Όταν η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργή, η οθόνη θα φωτίζεται στη χαμηλότερη
ρύθμιση φωτεινότητας όταν την αγγίζετε. Για να ακυρώσετε τη νυχτερινή λειτουργία, επιλέξτε το κουμπί
νυχτερινής λειτουργίας για επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση φωτεινότητας.

OK - Επιβεβαιώνετε την επιλογή σας

Έξοδος - Κλείνετε την αναδυόμενη οθόνη

Άκυρο - Ακυρώνετε μια ενέργεια

Πίσω - Επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη

Εμπρός - Μετακινείστε στην επόμενη οθόνη

Πληροφορίες - Επιλέξτε το για να δείτε τις οθόνες Σύνοψη θεραπείας και Τρέχουσες ρυθμίσεις για την
ενεργή θεραπεία.

Έναρξη/Διακοπή - Επιλέξτε το για να αρχίσει ξανά η θεραπεία (θεραπεία V.A.C.®, θεραπεία
PREVENA™, θεραπεία ABTHERA™).

Παύση/Συνέχιση- Επιλέξτε το για να αρχίσει ξανά η θεραπεία (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™).
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Συνήθη κουμπιά της οθόνης αφής

+ ή - - Χρησιμοποιήστε τα + / - για να αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™
Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία στην πρόσοψη της μονάδας (σελίδα
18). Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να ανάψει η λυχνία, για να ενεργοποιήσετε
τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Η μονάδα θα εκτελέσει μια ακολουθία αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και
στη συνέχεια θα εμφανίσει την οθόνη Έναρξης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να
σβήσει η οθόνη, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Η οθόνη Έναρξης θα εμφανιστεί με έναν από δύο τρόπους:
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ έπειτα από επιθεώρηση της λίστας ελέγχου ποιότητας
και καθαρισμό, θα εμφανιστεί η οθόνη Νέος ασθενής.
Επιλέξτε Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ για
να διαμορφώσετε τη μονάδα θεραπείας για
χρήση με τη θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
(σελίδα 44).

Επιλέξτε Θεραπεία V.A.C.® για να διαμορφώσετε
τη μονάδα θεραπείας για χρήση με τη
θεραπεία V.A.C.® (σελίδα 81).
Επιλέξτε Θεραπεία PREVENA™ για να
διαμορφώσετε τη μονάδα θεραπείας για χρήση
με τη θεραπεία PREVENA™ (σελίδα 109).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™

Επιλέξτε Θεραπεία ABTHERA™ για να
διαμορφώσετε τη μονάδα θεραπείας για χρήση
με τη θεραπεία ABTHERA™ (σελίδα 127).

Δεν μπορεί να επιλεγεί νέα λειτουργία θεραπείας πριν διακοπεί η τρέχουσα λειτουργία θεραπείας.
Το κουμπί επιλογής για τις ανενεργές θεραπείες δεν θα είναι διαθέσιμο.
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Αν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ έχει ήδη ρυθμιστεί και
εκτελείται απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση, η οθόνη
Έναρξη θα εμφανίσει τις επιλογές Συνέχεια θεραπείας και
Λίστα ελέγχου ΠΕ.
Συνέχεια θεραπείας - Επιλέξτε αυτό το κουμπί
για να αποδεχθείτε το μήνυμα Προειδοποίηση
και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη (σελίδες
50, 85, 110 και 129).
Λίστα ελέγχου ΠΕ - Επιλέξτε αυτό το κουμπί
για να αποδεχθείτε το μήνυμα Προειδοποίηση
και να προχωρήσετε στη διαδικασία επιθεώρησης
της λίστας ελέγχου ποιότητας.
Για τη χρήση των λειτουργιών της λίστας
ποιοτικού ελέγχου, απαιτείται η συνοδευτική
τεκμηρίωση σέρβις. Επικοινωνήστε με την KCI
για περισσότερες πληροφορίες.

Οθόνη «Νέος ασθενής»
Χρησιμοποιήστε αυτή την οθόνη για να εισαγάγετε τις πληροφορίες ασθενούς στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Οι πληροφορίες
ασθενούς κρυπτογραφούνται.
Αυτή η οθόνη μπορεί να μην εμφανιστεί λόγω
της διαμόρφωσης της θεραπείας.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για την εισαγωγή
των ακόλουθων στοιχείων:
•

Όνομα ασθενούς

•

Επώνυμο ασθενούς

•

Τμήμα/Μονάδα ασθενούς

•

Κωδικός ασθενούς
Μετά την εισαγωγή αυτών των στοιχείων,
επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιλογή θεραπείας.
Σε κάθε γραμμή πρέπει να εισαχθεί τουλάχιστον
ένας χαρακτήρας.
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Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ - Επισκόπηση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
Το ακόλουθο διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στις σελίδες που παρατίθενται για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους
οθόνες και επιλογές.
Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί λειτουργίας
μέχρι να ανάψει
η λυχνία.

Απαιτούμενα
για τη θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™:
• Δοχείο
• Επίδεσμος
V.A.C. VERAFLO™

Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ - Επισκόπηση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

• Σάκος/φιαλίδιο
διαλύματος 100 ‑ 1000 ml
κασέτας V.A.C. VERALINK™

Επιλέξτε Θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™
(σελίδα 42).

Αρχική οθόνη - Θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™.

Επιλέξτε OK για
Θα ξεκινήσει η διαδικασία
«Υποβοήθηση πλήρωσης» (μπορεί
να αποδεχθείτε τις
διαρκέσει έως 2 1/2 λεπτά, ώστε
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. να
να προετοιμαστεί η σφράγιση του
επιδέσμου και να ελαχιστοποιηθεί
η πιθανότητα διαρροής
διαλύματος).

Επιλέξτε OK για
Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να
να αποδεχθείτε τις
ξεκινήσει η ενστάλαξη υγρού μέσα
ρυθμίσεις και να
στον επίδεσμο. Επιλέξτε Έναρξη/
ξεκινήσει η θεραπεία
Διακοπή ξανά για να διακοπεί
V.A.C. VERAFLO™.
η ενστάλαξη υγρού μέσα στον
επίδεσμο.

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά. Ανατρέξτε στους αριθμούς
σελίδων που παρατίθενται για λεπτομερέστερη προβολή και αναλυτικότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από τον χρήστη.
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Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ - Επισκόπηση προηγμένων ρυθμίσεων από τον χρήστη
Το ακόλουθο διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
με ρυθμίσεις που έχει ορίσει ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένης της ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της λειτουργίας «Υποβοήθηση πλήρωσης».
Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους οθόνες και επιλογές.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας
μέχρι να ανάψει
η λυχνία.

Απαιτούμενα
για τη θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™:
• Σάκος/φιαλίδιο
διαλύματος 100 ‑ 1000 ml
κασέτας V.A.C. VERALINK™

Επιλέξτε Θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™
(σελίδα 42).

Επιλέξτε Προηγμένες
ρυθμίσεις.

Διαμορφώστε τη φάση
θεραπείας V.A.C.® της
θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
όπως έχει συνταγογραφηθεί
(σελίδα 46). Επιλέξτε Επόμενο.

Η κατακάθιση ξεκινάει.

Επιλέξτε OK για να
αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Διαμορφώστε τη φάση
ενστάλαξης της θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™ όπως
έχει συνταγογραφηθεί
(σελίδα 46). Επιλέξτε OK.

Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ - Επισκόπηση προηγμένων ρυθμίσεων από τον χρήστη

• Δοχείο

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται
παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά. Ανατρέξτε
στους αριθμούς σελίδων που παρατίθενται για
λεπτομερέστερη προβολή και αναλυτικότερες
πληροφορίες.

Αρχική οθόνη - Θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™

Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν
ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από
τον χρήστη.
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Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ - Προηγμένες ρυθμίσεις από τον χρήστη

Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ - Προηγμένες ρυθμίσεις από τον χρήστη

Αυτές οι οθόνες χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™, ώστε να παρέχει θεραπεία V.A.C. VERAFLO™:
•

Πίεση-στόχος (mmHg) - (προεπιλογή = 125 mmHg) Το
συνταγογραφημένο επίπεδο αρνητικής πίεσης για τη φάση
θεραπείας V.A.C.®. Η στοχευόμενη πίεση μπορεί να ρυθμιστεί σε
τιμή μεταξύ 50 ‑ 200 mmHg σε προσαυξήσεις των 25 mmHg.

•

Ένταση - (προεπιλογή = Mεσαία) Σχετίζεται με τον χρόνο
που απαιτείται για να επιτευχθεί η στοχευόμενη πίεση μετά την
ενστάλαξη της θεραπείας. Όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση
της έντασης, τόσο βραδύτερα θα επιτευχθεί η στοχευόμενη
πίεση. Συνιστάται οι νέοι ασθενείς να ξεκινούν τη θεραπεία στη
χαμηλότερη ρύθμιση έντασης, καθώς έτσι καθίσταται εφικτή
η βραδύτερη αύξηση της αρνητικής πίεσης μόλις το αφρώδες
υλικό συμπιεστεί στο τραύμα. Η ένταση μπορεί να παραμείνει
στη χαμηλότερη ρύθμιση καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας,
αν χρειάζεται.

•

Τρόπος λειτουργίας θεραπείας V.A.C.® - (προεπιλογή =
Συνεχής) Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι Συνεχής και DPC.
Η επιλογή «Συνεχής» παρέχει σταθερή αρνητική πίεση στην
επιλεγμένη στοχευόμενη πίεση. Η επιλογή «DPC» (Δυναμικός
έλεγχος πίεσης) παρέχει αρνητική πίεση σε τιμές που
κυμαίνονται μεταξύ της προκαθορισμένης χαμηλής πίεσης
(25 mmHg) και της επιλεγμένης στοχευόμενης πίεσης.

•

Χρόνος αύξησης κύκλου - (προεπιλογή = 3 λεπτά)
Η χρονική διάρκεια της μετάβασης από την προκαθορισμένη
χαμηλή πίεση (25 mmHg) στην επιλεγμένη στοχευόμενη πίεση
κατά τη χρήση της λειτουργίας DPC. Ο χρόνος αύξησης κύκλου
μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμή από ένα λεπτό έως 10 λεπτά,
σε προσαυξήσεις του ενός λεπτού.

•

Χρόνος μείωσης κύκλου - (προεπιλογή = 3 λεπτά)
Η χρονική διάρκεια της μετάβασης από την επιλεγμένη
στοχευόμενη πίεση στην προκαθορισμένη χαμηλή πίεση
(25 mmHg) κατά τη χρήση της λειτουργίας DPC. Ο χρόνος
μείωσης κύκλου μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμή από ένα λεπτό
έως 10 λεπτά, σε προσαυξήσεις του ενός λεπτού.
1.
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Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή πατώντας ή
σύροντας το δάκτυλο/τη γραφίδα κατά
μήκος της γραμμής. Χρησιμοποιήστε
τα + / - για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.

•

Υποβοήθηση πλήρωσης - (προεπιλογή = ON) Η λειτουργία
«Υποβοήθηση πλήρωσης» παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα
παρακολούθησης της αρχικής πλήρωσης τραύματος μέσω
της μη αυτόματης έναρξης και διακοπής της ενστάλαξης,
ώστε να καθοριστεί ο κατάλληλος όγκος ενστάλαξης μετά την
εφαρμογή του επιδέσμου. Ο όγκος αυτός, αφού καθοριστεί,
θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε επακόλουθη φάση
ενστάλαξης της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (σελίδα 48).

•

Φάση έναρξης - (προεπιλογή = Ενστάλαξη) (προεπιλογή
= 10 mL αν η λειτουργία «Υποβοήθηση πλήρωσης» είναι
απενεργοποιημένη). Ρυθμίζει την πρώτη φάση της θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™ (σελίδες 14 και 38).

•

Χρόνος εμποτισμού (λεπτά) - (προεπιλογή = 10 λεπτά)
Η χρονική διάρκεια για την οποία το ενσταλαγμένο διάλυμα
θα παραμείνει στο τραύμα σε κάθε φάση εμποτισμού της

θεραπείας V.A.C. VERAFLO™. Ο χρόνος εμποτισμού μπορεί
να ρυθμιστεί σε τιμή από 1 δευτερόλεπτο έως 30 λεπτά, με
διαφορετικές προσαυξήσεις.
•

Χρόνος θεραπείας V.A.C.® (ώρες) - (προεπιλογή = 3
1/2 ώρες) Η χρονική διάρκεια κατά την οποία εφαρμόζεται
αρνητική πίεση σε κάθε φάση θεραπείας V.A.C.® της
θεραπείας V.A.C. VERAFLO™. Ο χρόνος θεραπείας V.A.C.®
μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμή από 3 λεπτά έως 12 ώρες με
διαφορετικές προσαυξήσεις.

2.

Επιλέξτε Επόμενο για να συνεχίσετε στην
οθόνη Ρυθμίσεις V.A.C. VERAFLO™
(σελίδα 2 από 2).

Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών για να
επανέλθουν όλες οι ρυθμίσεις θεραπείας στις
προεπιλογές τους.
3.

Μετά την εισαγωγή όλων των ρυθμίσεων
ή την επαναφορά των προεπιλογών,
επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιβεβαίωση ρυθμίσεων. Η οθόνη αυτή
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα
να δει τις ρυθμίσεις θεραπείας που
επιλέχθηκαν στην οθόνη Ρυθμίσεις
V.A.C. VERAFLO™.

4.

Χρησιμοποιήστε τα + / - για να
αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.

Επιλέξτε Προηγμένες ρυθμίσεις για να
επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™ και να κάνετε τυχόν
απαιτούμενες προσαρμογές.

5.

Επιλέξτε OK για να εκκινήσετε τη
θεραπεία και να μεταβείτε στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™.

Ή

6.

Επιλέξτε Άκυρο για να επιστρέψετε στην
οθόνη Νέος ασθενής.
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Οθόνες «Υποβοήθηση πλήρωσης»
Αυτές οι οθόνες θα εμφανίζουν την κατάσταση της αλληλουχίας «Υποβοήθηση πλήρωσης».

2

3

Η κατακάθιση μπορεί να χρειαστεί έως δύο λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα για να προετοιμάσει
τη σφράγιση του επιδέσμου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διαρροής διαλύματος.
Κατά τη διάρκεια της κατακάθισης, παρακολουθείτε τον επίδεσμο για τυχόν διαρροές. Ο χρόνος του
ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ αποσκοπεί στο να βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
διαρροών, καθώς το οθόνιο έλκεται έναντι του δέρματος και επιτρέπει στο συγκολλητικό να δράσει.
1.

Η λειτουργία Υποβοήθηση πλήρωσης (1) θα αρχίσει να έλκει τον επίδεσμο για να προετοιμάσει τη σφράγιση
του επιδέσμου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διαρροής διαλύματος. Μόλις η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ φτάσει τη στοχευόμενη πίεση και διαπιστώσει ότι οι διαρροές αέρα από τον επίδεσμο
είναι αρκετά μικρές, ώστε να συνεχιστεί η θεραπεία V.A.C. VERAFLO™, η μονάδα θεραπείας θα μεταβεί στην
οθόνη Υποβοήθηση πλήρωσης.
Ήχος σφράγισης - (προεπιλογή = απενεργοποιημένο) Το ηχητικό σήμα που χρησιμοποιείται για τον
εντοπισμό και την επιδιόρθωση διαρροών. Επιλέξτε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
σφράγισης.

Οθόνες «Υποβοήθηση πλήρωσης»

Καταγραφή - Χρησιμοποιείται για την καταγραφή κάθε αλλαγής αναλώσιμων υλικών (σελίδα 150).

2.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή στην οθόνη Υποβοήθηση πλήρωσης για να ξεκινήσει η χορήγηση διαλύματος
στο τραύμα (2).

Κατά τη χρήση της λειτουργίας «Υποβοήθηση πλήρωσης», είναι δυνατή η υπέρβαση του χρόνου
εμποτισμού για ένα διάλυμα. Λάβετε υπόψη τον χρόνο που έχει παρέλθει συγκριτικά με τον επιλεγμένο
χρόνο εμποτισμού όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.
3.
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Παρακολουθήστε το τραύμα κατά την πλήρωσή του με διάλυμα.

4.

Επιλέξτε ξανά Έναρξη/Διακοπή για να διακόψετε τη χορήγηση διαλύματος όταν έχει χορηγηθεί
ο κατάλληλος όγκος πλήρωσης στον πυθμένα του τραύματος.

Η υπερπλήρωση του τραύματος ενδέχεται να υποβαθμίσει τη σφράγιση του επιδέσμου.

5.

Χρησιμοποιήστε τα + / - για να προσαρμόσετε τον όγκο του υγρού αν χρειάζεται.

6.

Επιλέξτε OK (3) για να επιβεβαιώσετε τον καθορισμένο όγκο υγρού που εμφανίζεται στην οθόνη
Υποβοήθηση πλήρωσης και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη (σελίδα 50). Στη συνέχεια, η μονάδα
θεραπείας θα ξεκινήσει τη φάση εμποτισμού.

Αν δεν επιλέξετε OK εντός 15 λεπτών από την έναρξη της λειτουργίας «Υποβοήθηση πλήρωσης» ή
εντός 15 λεπτών από τη διακοπή της λειτουργίας «Υποβοήθηση πλήρωσης», η μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ θα μεταβεί στη φάση θεραπείας V.A.C.® και ο όγκος της λειτουργίας «Υποβοήθηση
πλήρωσης» δεν θα καταγραφεί.
7.

Σε περίπτωση υπερπλήρωσης του τραύματος ή αν είναι απαραίτητη η αφαίρεση του διαλύματος ή πρέπει
να αρχίσει ξανά η λειτουργία «Υποβοήθηση πλήρωσης», επιλέξτε Επαναφορά για να αφαιρέσετε το διάλυμα
από το τραύμα και να επιστρέψετε στην οθόνη Υποβοήθηση πλήρωσης.
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Αρχική οθόνη - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
Αυτή η Αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη που εμφανίζεται στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά τη διάρκεια της θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™. Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της θεραπείας.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία»
(σελίδες 50, 85, 110 και 129)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» (σελίδα 74)
Πληροφορίες

Διαμόρφωση και κατάσταση φάσης
μονάδας θεραπείας
Ανίχνευση διαρροών
Εμποτισμός επιδέσμου
Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
Λειτουργία Παύση/Συνέχιση θεραπείας
Λειτουργία Έναρξη/Διακοπή
θεραπείας

Επιλογή Ρυθμίσεις θεραπείας
(σελίδα 46)

Νυχτερινή λειτουργία (σελίδα 41)
Βοήθεια

Προστασία οθόνης/Κλείδωμα
ρυθμίσεων (σελίδα 41)

Η φάση και η κατάσταση θεραπείας (ON, OFF ή PAUSED) θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Η
τρέχουσα φάση θεραπείας θα εμφανίζεται επίσης κάτω από το εικονίδιο της μονάδας θεραπείας ή πάνω από τον επίδεσμο.
Στην Αρχική οθόνη υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:
Ρυθμίσεις θεραπείας - Χρησιμοποιείται για την αλλαγή των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας.
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 145).

Αρχική οθόνη - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

Πληροφορίες - Χρησιμοποιείται για την προβολή μιας σύνοψης του ιστορικού θεραπείας και των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας
(σελίδα 51).
Έναρξη/Διακοπή - Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή διακοπή της θεραπείας.
Παύση/Συνέχιση - Χρησιμοποιείται για να τεθεί η θεραπεία σε παύση ή για να συνεχιστεί.
Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Ανίχνευση διαρροών - Αν η μονάδα θεραπείας εντοπίσει διαρροή στο σύστημα, η οποία υπερβαίνει προσωρινά τον ουδό του
συναγερμού διαρροής, η Αρχική οθόνη της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ θα εμφανίσει ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από τον επίδεσμο.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τους επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση επιπρόσθετου υλικού
οθονίου για τη σφράγιση των περιοχών διαρροής.
Ανατρέξτε στη σελίδα 41 για μια λίστα με τα συνήθη κουμπιά της οθόνης αφής.

50

Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

1.

Επιλέξτε τις Πληροφορίες από την Αρχική οθόνη για να μεταβείτε στην καρτέλα Σύνοψη θεραπείας.
Χρησιμοποιήστε αυτή την καρτέλα για να δείτε πληροφορίες για τις επιλογές «Ημερομηνία έναρξης
θεραπείας», «Χρόνος θεραπείας», «Χρόνος θεραπείας V.A.C.®», «Χρόνος εμποτισμού», «Κύκλοι θεραπείας» και
«Όγκος ενστάλαξης». Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Καταγραφή», θα εμφανίζεται επίσης η ημερομηνία
και η ώρα για τις επιλογές «Τελευταία αλλαγή δοχείου», «Τελευταία αλλαγή κασέτας», «Τελευταία αλλαγή
επιδέσμου» και «Τελευταία αλλαγή διαλύματος».

2.

Επιλέξτε Τρέχουσες ρυθμίσεις για να μεταβείτε στην οθόνη Τρέχουσες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτή
την καρτέλα για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας.

3.

Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων για να μεταβείτε στην οθόνη Επιβεβαίωση ρυθμίσεων (σελίδα 47).

4.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη για τη θεραπεία V.A.C. VERAFLO™.
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Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

Αυτές οι οθόνες θα εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας και μια σύνοψη της θεραπείας που εφαρμόζεται στον ασθενή.

Επιβεβαίωση διακοπής θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
1.

Αν παρέχεται θεραπεία, επιλέξτε Έναρξη/
Διακοπή από την Αρχική οθόνη για να
μεταβείτε στην οθόνη Επιβεβαίωση
διακοπής θεραπείας.

2.

Επιλέξτε OK για να διακόψετε τη
θεραπεία. Επιλέξτε Άκυρο για να
επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη χωρίς
να διακόψετε τη θεραπεία.

Επιβεβαίωση διακοπής θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ και Παύση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

Το ενσταλαγμένο υγρό θα αφαιρεθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα του δοχείου
επαρκεί για το συνολικό όγκο του υγρού.
Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες σωλήνωσης
είναι ανοικτοί και ότι οι σωλήνες δεν έχουν
στρεβλωθεί, συμπτυχθεί ή αποφραχθεί.

Παύση θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
1.

Αν παρέχεται θεραπεία, επιλέξτε Έναρξη/
Διακοπή από την Αρχική οθόνη για να
μεταβείτε στην οθόνη Παύση θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™.

2.

Επιλέξτε OK για παύση της θεραπείας.
Επιλέξτε Άκυρο για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη της θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™ χωρίς να θέσετε σε
παύση τη θεραπεία.

Η θεραπεία μπορεί να τεθεί σε παύση για έως
15 λεπτά. Ο χρόνος αυτός μπορεί να υπερβαίνει
τον επιλεγμένο χρόνο εμποτισμού. Λάβετε
υπόψη τον χρόνο παύσης και τον επιλεγμένο
χρόνο εμποτισμού πριν επιλέξετε παύση της
θεραπείας.
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Ειδοποιήσεις και συναγερμοί θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™, μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη αφής οι παρακάτω ειδοποιήσεις και
συναγερμοί.
Οι ειδοποιήσεις και οι συναγερμοί συνοδεύονται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Μετά από την εκκίνηση της θεραπείας, αν δεν ακουστεί ένα ηχητικό σήμα κατά την εμφάνιση του ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™
και ο ήχος σφράγισης είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ τότε οι συναγερμοί ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Επικοινωνήστε με την
KCI για περισσότερες πληροφορίες. Οι συναγερμοί προβλέπεται να ακούγονται όταν ο χρήστης είναι στραμμένος προς τη μονάδα
θεραπείας, σε μέγιστη απόσταση ενός μέτρου. Αν υφίστανται δύο ή περισσότερες καταστάσεις συναγερμού, θα εμφανιστεί μόνο ο
συναγερμός υψηλής προτεραιότητας.
Κατάσταση ειδοποίησης χαμηλής προτεραιότητας - Εμφανίζεται στην οθόνη αφής όταν η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ εντοπίσει μια κατάσταση που απαιτεί προσοχή. Οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα περίπου ανά 20 δευτερόλεπτα (δύο «μπιπ»).
Κατάσταση συναγερμού μεσαίας προτεραιότητας - Εμφανίζεται στην οθόνη αφής όταν η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ εντοπίσει μια κατάσταση για την οποία απαιτείται άμεση προσοχή, προκειμένου να
διασφαλιστεί η χορήγηση της συνταγογραφημένης θεραπείας. Οι συναγερμοί θα συνοδεύονται από ένα
ηχητικό σήμα, το οποίο θα επαναλαμβάνεται ανά δύο δευτερόλεπτα περίπου (τρία «μπιπ») ενώ ο τίτλος
της εκάστοτε οθόνης θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το ηχητικό σήμα.

Επιλέξτε Βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση του συναγερμού.

Ειδοποιήσεις και συναγερμοί θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

Αν οι καταστάσεις ειδοποίησης ή συναγερμού δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει
πιθανό αποκλεισμό στη γραμμή θεραπείας V.A.C.®. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:

Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση θεραπείας
V.A.C.® στο επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή στο σετ σωλήνων
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ και στη σωλήνωση του δοχείου
είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.®
παραμένει και μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3,
χαμηλώστε τη μονάδα θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να
βρεθούν στο ίδιο επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο του
τραύματος. Αν η ειδοποίηση αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε
τη μονάδα, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ελέγχοντας τη
γραμμή κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν
είναι, επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να
αρχίσει ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα συνεχίσει
να επιχειρεί τη χορήγηση θεραπείας κατά τη
διάρκεια αυτής της ειδοποίησης.

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Συναγερμός αποκλεισμού θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν υπάρχει αποκλεισμός στη γραμμή θεραπείας
V.A.C.®. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση θεραπείας
V.A.C.® στο επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή στο σετ σωλήνων
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ και στη σωλήνωση του δοχείου
είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Συναγερμός αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.
VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας) παραμένει και μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα
θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο
επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν ο
συναγερμός αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα,
μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας παραμένει
ενεργοποιημένη. Ωστόσο, η αρνητική πίεση
στο σημείο του τραύματος μπορεί να είναι
χαμηλότερη από τη θεραπευτική τιμή.
Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός αποκλεισμού V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)

1.

Συναγερμός πλήρους δοχείου θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν το δοχείο είναι πλήρες και πρέπει να
αντικατασταθεί. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Ελέγξτε αν το δοχείο είναι πλήρες, συγκρίνοντας τη στάθμη
του υγρού με τις διαβαθμισμένες ενδείξεις του δοχείου.

Διαβαθμισμένες ενδείξεις

Συναγερμός πλήρους δοχείου θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)

Ένα πλήρες δοχείο είναι περίπου 300 ml,
500 ml ή 1000 ml, ανάλογα με το δοχείο που
χρησιμοποιείται. Το κουμπί αποδέσμευσης
δοχείου θα αναβοσβήνει.
3.

4.

Αν το δοχείο δεν είναι πλήρες, επιλέξτε
Επαναφορά για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Αν το δοχείο είναι πλήρες, αλλάξτε δοχείο και επιλέξτε
Επαναφορά σε αυτή την οθόνη για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη. Βλ. την ενότητα Αλλαγή του δοχείου για
αυτό το εγχειρίδιο (σελίδα 34) για επιπλέον πληροφορίες.
5.

Επιλέξτε Παύση/Συνέχιση για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν το δοχείο δεν έχει εισαχθεί πλήρως ή/και δεν
έχει ασφαλίσει σωστά. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε το δοχείο πατώντας το κουμπί
αποδέσμευσης δοχείου (σελίδα 18)
στη μονάδα.

3.

Επιθεωρήστε το δοχείο και τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή
υπολείμματα που να παρεμβάλλονται μεταξύ των επιφανειών
επαφής του δοχείου και της μονάδας θεραπείας.

4.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο στεγανοποιητικά είναι στη
θέση τους και έχουν επικαθίσει πλήρως (σελίδα 19).
Αν τα στεγανοποιητικά λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά,
επικοινωνήστε με την KCI.

5.

Προσαρτήστε ξανά το δοχείο στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™, διασφαλίζοντας ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί
σωστά και ασφαλίζει πλήρως (σελίδα 32). Ένας ήχος «κλικ»
υποδεικνύει ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.

8.

6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Επιλέξτε Παύση/Συνέχιση για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν ο συναγερμός συνεχίζει να εμφανίζεται, επαναλάβετε τα
βήματα 2 - 7 με ένα νέο δοχείο.
Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:

Συναγερμός ανενεργής θεραπείας για θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν η θεραπεία (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™)
έχει απενεργοποιηθεί ή τεθεί σε παύση για περισσότερα από 15 λεπτά (με τη μονάδα ενεργοποιημένη). Αυτός ο συναγερμός θα
συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

3.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

4.

Αν δεν επιθυμείτε τη χορήγηση
θεραπείας, απενεργοποιήστε τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ χρησιμοποιώντας
το κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη
της μονάδας.

Συναγερμός ανενεργής θεραπείας για θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται σημαντική διαρροή αρνητικής
πίεσης. Αν αυτός ο συναγερμός δεν αντιμετωπιστεί εντός τριών λεπτών, η θεραπεία θα διακοπεί. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάμεσα στη σωλήνωση
επιδέσμου και τη σωλήνωση δοχείου έχει ασφαλίσει σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά. (Βλ.
Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου,
σελίδα 57).
4.

Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής μέσω του ανιχνευτή
διαρροών SEAL CHECK™, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ για να επιστρέψετε
στην οθόνη Συναγερμός διαρροής θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™.
6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν αυτός ο συναγερμός δεν αντιμετωπιστεί
εντός τριών λεπτών, θα εμφανιστεί το
μήνυμα «Συναγερμός διαρροής θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)».
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός
διαρροής θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
(Διακοπή θεραπείας)» αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 60) για διαδικασίες επανέναρξης της
θεραπείας.
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Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

5.

Επιλέξτε SEAL CHECK™ για να μεταβείτε
στον ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ανιχνευτής
διαρροών SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
αυτού του εγχειριδίου για λεπτομέρειες
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον
ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ και
πώς να επιδιορθώνετε τις διαρροές.

Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν μια εντοπισμένη διαρροή αρνητικής πίεσης
δεν έχει αντιμετωπιστεί και η θεραπεία έχει διακοπεί. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:

Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάμεσα στη σωλήνωση
επιδέσμου και τη σωλήνωση δοχείου έχει ασφαλίσει σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά. (Βλ.
Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου, σελίδα 57).

7.

4.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

5.

Ξεκινήστε ξανά τη θεραπεία επιλέγοντας
Έναρξη/Διακοπή.

6.

Επιλέξτε SEAL CHECK™ για να μεταβείτε
στον ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ανιχνευτής
διαρροών SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
αυτού του εγχειριδίου για λεπτομέρειες
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον
ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ και
πώς να επιδιορθώνετε τις διαρροές.

Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής μέσω του ανιχνευτή
διαρροών SEAL CHECK™, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.
Αν η κατάσταση διαρροής δεν αντιμετωπιστεί,
αυτή η οθόνη συναγερμού θα επανεμφανιστεί
μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός χαμηλής πίεσης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ δεν έχει
φτάσει τη στοχευόμενη ρύθμιση αρνητικής πίεσης θεραπείας και η αρνητική πίεση στο τραύμα ενδέχεται να είναι χαμηλότερη της
καθορισμένης τιμής, υποβαθμίζοντας δυνητικά τα θεραπευτικά οφέλη. Αυτός ο συναγερμός συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο
ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση θεραπείας
V.A.C.® στο επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή στο σετ σωλήνων
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ και στη σωλήνωση του δοχείου
είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Συναγερμός χαμηλής πίεσης θεραπείας
V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας) παραμένει και μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα
θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο
επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν ο
συναγερμός αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα,
μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας παραμένει ενεργοποιημένη.
Ωστόσο, η αρνητική πίεση στο σημείο του
τραύματος μπορεί να είναι χαμηλότερη από
τη θεραπευτική τιμή.
Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
61

Συναγερμός χαμηλής πίεσης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)

1.

Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ - Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης του V.A.C. VERALINK™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η κασέτα V.A.C. VERALINK™ δεν έχει επικαθίσει
ή/και δεν έχει ασφαλίσει πλήρως. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™, η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα μεταβεί στη
φάση εμποτισμού μετά την εμφάνιση αυτής της ειδοποίησης και θα συνεχίσει στη φάση θεραπείας
V.A.C.® πριν επαναλάβει τον κύκλο. Αν η κασέτα V.A.C. VERALINK™ τοποθετηθεί σωστά πριν από την
ολοκλήρωση της φάσης θεραπείας V.A.C.®, ο κύκλος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ δεν θα διακοπεί.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:

Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ - Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης του V.A.C. VERALINK™

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε την κασέτα V.A.C. VERALINK™ από τη μονάδα,
πιέζοντας προς τα κάτω τη γλωττίδα αποδέσμευσης της
κασέτας (σελίδα 28).

3.

Επιθεωρήστε την κασέτα V.A.C. VERALINK™ και τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
ξένα αντικείμενα ή υπολείμματα που να παρεμβάλλονται
μεταξύ των σημείων σύνδεσης της κασέτας και της μονάδας
θεραπείας.

4.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάκλισης της κασέτας
(στο άκρο με την αιχμηρή απόληξη της σωλήνωσης) έχει
ασφαλίσει καλά μέσα στην υποδοχή ανάκλισης της μονάδας
θεραπείας (σελίδα 28).

5.

Προσαρτήστε ξανά την κασέτα V.A.C. VERALINK™ στη μονάδα
θεραπείας, διασφαλίζοντας ότι η κασέτα έχει τοποθετηθεί
σωστά και ότι έχει ασφαλίσει πλήρως (σελίδα 28). Ένας ήχος
«κλικ» υποδεικνύει ότι η κασέτα έχει τοποθετηθεί σωστά.
Μόλις η κασέτα V.A.C. VERALINK™ τοποθετηθεί
σωστά, η οθόνη Ειδοποίηση εσφαλμένης
τοποθέτησης του V.A.C. VERALINK™ θα
απαλειφθεί αυτόματα.

Ή
6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

8.

Αν αυτή η κατάσταση ειδοποίησης
συνεχίζει να εμφανίζεται, επαναλάβετε
τα βήματα 2 - 7 με καινούργια κασέτα
V.A.C. VERALINK™.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση άδειου σάκου/φιαλιδίου διαλύματος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει υγρό ενστάλαξης στον σάκο/στο
φιαλίδιο διαλύματος. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™, η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα μεταβεί στη
φάση εμποτισμού μετά την εμφάνιση αυτής της ειδοποίησης και θα συνεχίσει στη φάση θεραπείας
V.A.C.® πριν επαναλάβει τον κύκλο. Αν ο σάκος/το φιαλίδιο διαλύματος αλλαχθεί πριν από την
ολοκλήρωση της φάσης θεραπείας V.A.C.®, ο κύκλος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ δεν θα διακοπεί.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε τον άδειο σάκο/το άδειο φιαλίδιο διαλύματος από
την κασέτα V.A.C. VERALINK™.

3.

Προσαρτήστε καινούργιο σάκο/φιαλίδιο διαλύματος.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάρτηση του σάκου/φιαλιδίου
διαλύματος αυτού του εγχειριδίου (σελίδα 30) για
περισσότερες πληροφορίες.

4.

Τοποθετήστε τον καινούργιο σάκο/το καινούργιο φιαλίδιο
στον ρυθμιζόμενο βραχίονα ανάρτησης περιέκτη διαλύματος
(σελίδα 30).
5.

Επιλέξτε Καταγραφή για να καταχωρήσετε
την αλλαγή του σάκου/φιαλιδίου
διαλύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα της
οθόνης Καταγραφή (σελίδα 150) για
περισσότερες πληροφορίες.

6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ελέγχοντας τη
γραμμή κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν
είναι, επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να
αρχίσει ξανά η θεραπεία.
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Ειδοποίηση άδειου σάκου/φιαλιδίου διαλύματος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

1.

Ειδοποίηση ανενεργής υποβοήθησης πλήρωσης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται αν ο όγκος της λειτουργίας «Υποβοήθηση πλήρωσης»
δεν έχει γίνει αποδεκτός εντός 15 λεπτών από τη χρήση της λειτουργίας «Υποβοήθηση πλήρωσης». Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

3.

Επιλέξτε Ρυθμίσεις θεραπείας στην Αρχική οθόνη
(σελίδα 50).

4.

Διαμορφώστε ξανά τη θεραπεία (σελίδα 46).

Ειδοποίηση ανενεργής υποβοήθησης πλήρωσης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Συναγερμός απόκλισης πίεσης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν η θετική πίεση στο σημείο του τραύματος
υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™, η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα μεταβεί στη
φάση εμποτισμού μετά την εμφάνιση αυτού του συναγερμού και θα συνεχίσει στη φάση θεραπείας
V.A.C.® πριν επαναλάβει τον κύκλο. Αν η κατάσταση απόκλισης πίεσης αντιμετωπιστεί πριν από την
ολοκλήρωση της φάσης θεραπείας V.A.C.®, ο κύκλος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ δεν θα διακοπεί.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στο επίθεμα
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή στο σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C.
DUO™ και στη σωλήνωση της κασέτας V.A.C. VERALINK™ είναι
ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα «Συναγερμός απόκλισης πίεσης θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)» παραμένει μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, ελέγξτε τη θέση του
ασθενούς ή τυχόν εξωτερικές συσκευές συμπίεσης που
μπορεί να παρεμποδίζουν τη ροή. Αφαιρέστε την εξωτερική
συσκευή συμπίεσης.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός απόκλισης πίεσης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)

1.

Ειδοποίηση αποκλεισμού σωλήνα ενστάλαξης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει αποκλεισμός στη γραμμή
ενστάλαξης του επιθέματος V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή του σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από
ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C. VERAFLO™, η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα μεταβεί στη
φάση εμποτισμού μετά την εμφάνιση αυτής της ειδοποίησης και θα συνεχίσει στη φάση θεραπείας
V.A.C.® πριν επαναλάβει τον κύκλο. Αν ο αποκλεισμός αντιμετωπιστεί πριν από την ολοκλήρωση της
φάσης θεραπείας V.A.C.®, ο κύκλος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ δεν θα διακοπεί.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:

Ειδοποίηση αποκλεισμού σωλήνα ενστάλαξης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας)

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στο επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™
ή στο σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ και στην κασέτα
V.A.C. VERALINK™ είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα V.A.C. VERALINK™ έχει τοποθετηθεί
σωστά και ασφαλίζει πλήρως. Βλ. την ενότητα Σύνδεση της
κασέτας V.A.C. VERALINK™ στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ (σελίδα 28) αυτού του εγχειριδίου για
περισσότερες πληροφορίες.

5.

Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα ενστάλαξης στη σωλήνωση
της κασέτας V.A.C. VERALINK™ παραμένει ρευστό και ρέει
ελεύθερα. Αν το διάλυμα έχει αλλοιωθεί αποκτώντας
παχύρρευστη σύσταση, αλλάξτε κάποιο ή όλα από τα
ακόλουθα:

6.

•

Κασέτα V.A.C. VERALINK™

•

Επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή σετ σωλήνων
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™

•

Σάκος/φιαλίδιο διαλύματος

Αν το μήνυμα «Ειδοποίηση αποκλεισμού σωλήνα
ενστάλαξης θεραπείας V.A.C. VERAFLO™» παραμένει και
μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 2 ‑ 5, ελέγξτε τη θέση
του ασθενούς ή τυχόν εξωτερικές συσκευές που μπορεί
να παρεμποδίζουν τη ροή. Ανάλογα με την περίπτωση,
αφαιρέστε την εξωτερική συσκευή συμπίεσης.

7.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Όταν ο αποκλεισμός διορθωθεί, η οθόνη
ειδοποίησης θα απαλειφθεί.
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8.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται περίπου δύο ώρες προτού το επίπεδο της μπαταρίας
μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ συνδεθεί
σε επιτοίχια πρίζα, η οθόνη Ειδοποίηση χαμηλής
στάθμης μπαταρίας θα απαλειφθεί αυτόματα.

Ή

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

Η θεραπεία συνεχίζεται.
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Συναγερμός εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται περίπου 30 λεπτά προτού το επίπεδο της μπαταρίας
μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
συνδεθεί σε επιτοίχια πρίζα, η οθόνη
Συναγερμός εξαιρετικά χαμηλής στάθμης
μπαταρίας θα απαλειφθεί αυτόματα.

3.

Αν η οθόνη Συναγερμός εξαιρετικά
χαμηλής στάθμης μπαταρίας
δεν απαλειφθεί αυτόματα, επιλέξτε
Επαναφορά για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία V.A.C.® συνεχίζεται και η θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™ μεταβαίνει σε φάση θεραπείας
V.A.C.® μετά από περίπου πέντε λεπτά. Ωστόσο,
αν αυτός ο συναγερμός δεν αντιμετωπιστεί
εντός περίπου τριάντα λεπτών, η θεραπεία θα
διακοπεί.
4.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη
γραμμή κατάστασης (σελίδα 50). Αν δεν
είναι, επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να
αρχίσει ξανά η θεραπεία.

Για να συνεχιστεί η θεραπεία, η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ πρέπει να είναι
συνδεδεμένη σε επιτοίχια πρίζα.
Τα αρχεία καταγραφής συναγερμών και
οι ρυθμίσεις δεν χάνονται σε περίπτωση
πλήρους διακοπής τροφοδοσίας ή αν η μονάδα
απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί εκ νέου.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συναγερμός εξάντλησης μπαταρίας
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν το επίπεδο της μπαταρίας μειωθεί
υπερβολικά για να τροφοδοτήσει τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Συναγερμός εξάντλησης μπαταρίας

Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
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1.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.

2.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ και
ξεκινήστε τη θεραπεία. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 42) για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας V.A.C. VERAFLO™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ βρεθεί εκτός των καθορισμένων ορίων. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο
ηχητικό σήμα.
Η θεραπεία θα συνεχίζεται όσο είναι ενεργή
αυτή η ειδοποίηση. Η οθόνη αφής θα
απενεργοποιηθεί έπειτα από πέντε λεπτά
αδράνειας. Η οθόνη θα φωτιστεί όταν
την αγγίξετε. Η φόρτιση της μπαταρίας
διακόπτεται.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Μετακινήστε τη μονάδα θεραπείας σε περιβάλλον με εύρος
θερμοκρασιών λειτουργίας που ορίζεται στην ενότητα
Προδιαγραφές αυτού του εγχειριδίου (σελίδα 194).
Μπορεί να χρειαστούν έως δύο ώρες για
να επανέλθει η μονάδα θεραπείας σε
θερμοκρασίες λειτουργίας.

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία συνεχίζεται.

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας V.A.C. VERAFLO™

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συναγερμός σφάλματος συστήματος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας) (μετά την
ενεργοποίηση)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ μετά την ενεργοποίηση της μονάδας. Μπορεί να προκύψουν διάφοροι τύποι σφαλμάτων συστήματος. Ένας
αριθμός θα εμφανιστεί δίπλα στην ένδειξη Κωδικός σφάλματος ο οποίος αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό σφάλματος του
συστήματος. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

2.

Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος.
3.

Συναγερμός σφάλματος συστήματος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας) (μετά την ενεργοποίηση)

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
εκ νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά την ενεργοποίηση της μονάδας. Ο αριθμός «00000001» αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό
σφάλματος του συστήματος. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος (00000001).
2.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
εκ νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.

Συναγερμός σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)

1.
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Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
Χρησιμοποιήστε την οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ. για να ρυθμίσετε προτιμήσεις για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Ορισμένες
επιλογές είναι διαθέσιμες όποια θεραπεία κι αν είναι ενεργή. Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο κεφάλαιο Καρτέλα «Βοηθ. προγ.».
Οι επιλογές που αφορούν συγκεκριμένα την επιλεγμένη θεραπεία περιγράφονται παρακάτω.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδες
50, 85, 110 και 129)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»
Εμποτισμός επιδέσμου
(σελίδα 75)

Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 146)
Κύκλος δοκιμής (σελίδα 79)

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Καρτέλα
«Βοηθ. προγ.» για περισσότερες
πληροφορίες (σελίδα 181).

Βοήθεια

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την καρτέλα Βοηθ. προγ. στην Αρχική οθόνη:
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 146).

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

Εμποτισμός επιδέσμου - Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό του επιδέσμου με διάλυμα κατά την προετοιμασία για αλλαγή
επιδέσμου (σελίδα 75).
Κύκλος δοκιμής - Χρησιμοποιείται για να εκτελεστεί ένας συντομευμένος κύκλος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™. Κάθε φάση του κύκλου
θα ελεγχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σωστά (σελίδα 79).
Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

74

Λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου»
Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό του επιδέσμου με διάλυμα κατά την προετοιμασία για αλλαγή επιδέσμου.
Αν η λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου» είναι διαθέσιμη για επιλογή, το εικονίδιο «Εμποτισμός
επιδέσμου» στην Αρχική οθόνη ή στην καρτέλα «Βοηθ. προγ.» (θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ και
θεραπεία V.A.C.® μόνο) θα είναι μπλε.
Επιλογή της λειτουργίας «Εμποτισμός επιδέσμου» ενώ
η θεραπεία είναι σε αδράνεια:
1.

Βεβαιωθείτε ότι τόσο η σωλήνωση δοχείου V.A.C.® όσο και
η γραμμή ενστάλαξης έχουν συνδεθεί σωστά.

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα V.A.C. VERALINK™ έχει τοποθετηθεί
σωστά (σελίδα 28).

4.

Βεβαιωθείτε ότι η υπολειπόμενη χωρητικότητα του δοχείου
επαρκεί για την αλλαγή επιδέσμου.

Επιλέξτε Εμποτισμός επιδέσμου από
την Αρχική οθόνη ή την καρτέλα Βοηθ.
προγ. για να μεταβείτε στην οθόνη
Εμποτισμός επιδέσμου.

6.

Επιλέξτε τη στοχευόμενη τιμή Όγκος διαλύματος
εμποτισμού επιδέσμου (mL).

7.

Επιλέξτε τη στοχευόμενη τιμή Χρόνος εμποτισμού
επιδέσμου (λεπτά).

8.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην Αρχική
οθόνη ή στην καρτέλα Βοηθ. προγ..

9.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ολοκληρώσει τις φάσεις
ενστάλαξης, εμποτισμού και αφαίρεσης υγρού. Η φάση θεραπείας
θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης (σελίδα 50) στο
επάνω μέρος της οθόνης. Η τρέχουσα κατάσταση θεραπείας
θα εμφανίζεται επίσης κάτω από το εικονίδιο της μονάδας
θεραπείας μαζί με τον χρόνο ή την ποσότητα υγρού (κατά τη
διάρκεια της φάσης ενστάλαξης) που απομένει.

10.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αφαίρεσης του υγρού από
τον εμποτισμό του επιδέσμου, ο επίδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί.

11.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη ή στην καρτέλα Βοηθ.
προγ..

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε
επιδέσμου για πληροφορίες ασφάλειας και
διαδικασίες αλλαγής του επιδέσμου.
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Λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου»

5.

Επιλογή της λειτουργίας «Εμποτισμός επιδέσμου» κατά τη
φάση «Ενστάλαξη»:
1.

Επιλέξτε Εμποτισμός επιδέσμου από
την Αρχική οθόνη ή την καρτέλα Βοηθ.
προγ. για να μεταβείτε στην οθόνη
Εμποτισμός επιδέσμου.

2.

Βεβαιωθείτε ότι τόσο η σωλήνωση δοχείου V.A.C.® όσο και
η γραμμή ενστάλαξης έχουν συνδεθεί σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

4.

Βεβαιωθείτε ότι η υπολειπόμενη χωρητικότητα του δοχείου
επαρκεί για την αλλαγή επιδέσμου.

5.

Επιλέξτε τη στοχευόμενη τιμή Χρόνος εμποτισμού
επιδέσμου (λεπτά).
6.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη ή στην καρτέλα Βοηθ.
προγ..

7.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ολοκληρώσει τις φάσεις
ενστάλαξης, εμποτισμού και αφαίρεσης υγρού. Η θεραπεία
θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης (σελίδα 50) στο
επάνω μέρος της οθόνης. Η τρέχουσα κατάσταση θεραπείας
θα εμφανίζεται επίσης κάτω από το εικονίδιο της μονάδας
θεραπείας μαζί με τον χρόνο ή την ποσότητα υγρού (κατά τη
διάρκεια της φάσης ενστάλαξης) που απομένει.

8.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αφαίρεσης του υγρού
από τον εμποτισμό του επιδέσμου, ο επίδεσμος μπορεί να
αφαιρεθεί.
9.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη ή στην καρτέλα Βοηθ. προγ..

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε
επιδέσμου για πληροφορίες ασφάλειας και
διαδικασίες αλλαγής του επιδέσμου.
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Επιλογή της λειτουργίας «Εμποτισμός επιδέσμου» κατά τη
φάση «Εμποτισμός»:
1.

Επιλέξτε Εμποτισμός επιδέσμου από
την Αρχική οθόνη ή την καρτέλα Βοηθ.
προγ. για να ξεκινήσει η λειτουργία
«Εμποτισμός επιδέσμου».

2.

Βεβαιωθείτε ότι τόσο η σωλήνωση δοχείου V.A.C.® όσο και η
γραμμή ενστάλαξης έχουν συνδεθεί σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

4.

Βεβαιωθείτε ότι η υπολειπόμενη χωρητικότητα του δοχείου
επαρκεί για την αλλαγή επιδέσμου.

5.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ολοκληρώσει τις φάσεις
εμποτισμού και αφαίρεσης υγρού. Η θεραπεία θα εμφανίζεται
στη γραμμή κατάστασης (σελίδα 50) στο επάνω μέρος της
οθόνης. Η τρέχουσα κατάσταση θεραπείας θα εμφανίζεται
επίσης κάτω από το εικονίδιο της μονάδας θεραπείας μαζί
με τον χρόνο ή την ποσότητα υγρού (κατά τη διάρκεια της
φάσης ενστάλαξης) που απομένει.

6.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αφαίρεσης του υγρού
από τον εμποτισμό του επιδέσμου, ο επίδεσμος μπορεί να
αφαιρεθεί.
7.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη ή στην καρτέλα Βοηθ.
προγ..

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε
επιδέσμου για πληροφορίες ασφάλειας και
διαδικασίες αλλαγής του επιδέσμου.
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Επιλογή της λειτουργίας «Εμποτισμός επιδέσμου» κατά τη
φάση «Θεραπεία V.A.C.®»:
1.

Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή ενστάλαξης είναι σωστά
συνδεδεμένη.

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα V.A.C. VERALINK™ έχει τοποθετηθεί
σωστά (σελίδα 28).

4.

Βεβαιωθείτε ότι η υπολειπόμενη χωρητικότητα του δοχείου
επαρκεί για την αλλαγή επιδέσμου.
5.

Επιλέξτε Εμποτισμός επιδέσμου από
την Αρχική οθόνη ή την καρτέλα Βοηθ.
προγ. για να μεταβείτε στην οθόνη
Εμποτισμός επιδέσμου.

6.

Επιλέξτε τη στοχευόμενη τιμή Όγκος διαλύματος
εμποτισμού επιδέσμου (mL).

7.

Επιλέξτε τη στοχευόμενη τιμή Χρόνος εμποτισμού
επιδέσμου (λεπτά).
8.

9.

10.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη ή στην καρτέλα Βοηθ.
προγ..

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ολοκληρώσει τις
φάσεις ενστάλαξης, εμποτισμού και αφαίρεσης υγρού.
Η φάση θεραπείας θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης
(σελίδα 50) στο επάνω μέρος της οθόνης. Η τρέχουσα
κατάσταση θεραπείας θα εμφανίζεται επίσης κάτω από το
εικονίδιο της μονάδας θεραπείας μαζί με τον χρόνο ή την
ποσότητα υγρού (κατά τη διάρκεια της φάσης ενστάλαξης)
που απομένει.
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αφαίρεσης του υγρού
από τον εμποτισμό του επιδέσμου, ο επίδεσμος μπορεί να
αφαιρεθεί.
11.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη ή στην καρτέλα Βοηθ.
προγ..

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε
επιδέσμου για πληροφορίες ασφάλειας και
διαδικασίες αλλαγής του επιδέσμου.
78

Λειτουργία «Κύκλος δοκιμής»
Χρησιμοποιείται για να εκτελεστεί ένας συντομευμένος κύκλος θεραπείας V.A.C. VERAFLO™. Κάθε φάση του κύκλου θα ελεγχθεί
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σωστά.
1.

Βεβαιωθείτε ότι τόσο η σωλήνωση δοχείου V.A.C.® όσο και
η γραμμή ενστάλαξης έχουν συνδεθεί σωστά (σελίδα 31).

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί (σελίδες 31 και 33).

3.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα V.A.C. VERALINK™ έχει τοποθετηθεί
σωστά (σελίδα 28).

4.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά
(σελίδα 32).

5.

Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος/το φιαλίδιο διαλύματος έχει
τοποθετηθεί σωστά (σελίδα 29).

6.

Αν η μονάδα δεν έχει διαμορφωθεί ποτέ για θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™, διαμορφώστε τη μονάδα όπως
περιγράφεται στην ενότητα Διαμόρφωση θεραπείας
V.A.C. VERAFLO™ - Επισκόπηση (σελίδες 44 ‑ 47).
Η λειτουργία «Κύκλος δοκιμής» είναι διαθέσιμη
μόνο αν η μονάδα έχει διαμορφωθεί για θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™.
Αν ο χρήστης δεν επιλέξει ρυθμίσεις θεραπείας,
η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα επαναφέρει
τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Επιλέξτε Κύκλος δοκιμής από την οθόνη
Βοηθ. προγ. (σελίδα 74).

8.

Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία «Κύκλος
δοκιμής», επιλέξτε Έξοδος για να μεταβείτε
στη φάση θεραπείας V.A.C.®.

Λειτουργία «Κύκλος δοκιμής»

7.
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Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C.® - Επισκόπηση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
Το ακόλουθο διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της θεραπείας V.A.C.® με τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους οθόνες και επιλογές.
Πατήστε
παρατεταμένα
το κουμπί
λειτουργίας
μέχρι να ανάψει
η λυχνία.

Οθόνη Νέος ασθενής

Οθόνη Επιβεβαίωση
ρυθμίσεων

Οθόνη Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™

Επιλέξτε Θεραπεία V.A.C.®
(σελίδα 42).

Επιλέξτε OK για
να αποδεχθείτε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Η κατακάθιση
ξεκινάει.

Απαιτούμενα για τη
θεραπεία V.A.C.®:
• Δοχείο
• Επίδεσμος V.A.C.®

Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία «Εμποτισμός
επιδέσμου», πρέπει να
υπάρχει τοποθετημένη
κασέτα V.A.C. VERALINK™
(σελίδα 28).

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά. Ανατρέξτε στους αριθμούς
σελίδων που παρατίθενται για λεπτομερέστερη προβολή και αναλυτικότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από τον χρήστη.
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Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C.® - Επισκόπηση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Αρχική οθόνη - Θεραπεία
V.A.C.®

Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C.® - Επισκόπηση προηγμένων ρυθμίσεων από τον χρήστη
Το ακόλουθο διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της θεραπείας V.A.C.® με
ρυθμίσεις από τον χρήστη. Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους οθόνες και
επιλογές.
Πατήστε
παρατεταμένα
το κουμπί
λειτουργίας
μέχρι να ανάψει η
λυχνία.

Απαιτούμενα για τη
θεραπεία V.A.C.®:
• Δοχείο

Διαμόρφωση θεραπείας V.A.C.® - Επισκόπηση προηγμένων ρυθμίσεων από τον χρήστη

• Επίδεσμος V.A.C.®

Για να
χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία
«Εμποτισμός
επιδέσμου»,
πρέπει να υπάρχει
τοποθετημένη
κασέτα
V.A.C. VERALINK™
(σελίδα 28).

Επιλέξτε Θεραπεία V.A.C.®
(σελίδα 42).

Η κατακάθιση ξεκινάει.

Επιλέξτε Προηγμένες
ρυθμίσεις.

Διαμορφώστε τη
θεραπεία V.A.C.® όπως
έχει συνταγογραφηθεί
(σελίδα 83). Επιλέξτε
OK για να μεταβείτε στην
οθόνη Επιβεβαίωση
ρυθμίσεων.

Επιλέξτε OK για να
αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται
παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά. Ανατρέξτε
στους αριθμούς σελίδων που παρατίθενται για
λεπτομερέστερη προβολή και αναλυτικότερες
πληροφορίες.

Αρχική οθόνη Θεραπεία V.A.C.®
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Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν
ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από τον
χρήστη.

Οθόνη «Ρυθμίσεις θεραπείας V.A.C.®»
Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να διαμορφώσει τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ για να χορηγήσει θεραπεία V.A.C.®:
•

Πίεση-στόχος (mmHg) - (προεπιλογή = 125 mmHg):
Το συνταγογραφημένο επίπεδο αρνητικής πίεσης για τη
θεραπεία V.A.C.®. Η στοχευόμενη πίεση μπορεί να ρυθμιστεί
σε τιμή μεταξύ 25 ‑ 200 mmHg σε προσαυξήσεις των 25 mmHg.

•

Ένταση - (προεπιλογή = Χαμηλή) Σχετίζεται με τον
χρόνο που απαιτείται για να επιτευχθεί η στοχευόμενη πίεση
μετά την ενστάλαξη της θεραπείας. Όσο χαμηλότερη είναι
η ρύθμιση της έντασης, τόσο βραδύτερα θα επιτευχθεί η
στοχευόμενη πίεση. Συνιστάται οι νέοι ασθενείς να ξεκινούν
τη θεραπεία στη χαμηλότερη ρύθμιση έντασης, καθώς έτσι
καθίσταται εφικτή η βραδύτερη αύξηση της αρνητικής πίεσης
μόλις το αφρώδες υλικό συμπιεστεί στο τραύμα. Η ένταση
μπορεί να παραμείνει στη χαμηλότερη ρύθμιση καθ' όλη τη
διάρκεια της θεραπείας, αν χρειάζεται.

•

Τρόπος λειτουργίας θεραπείας V.A.C.® - (προεπιλογή
= Συνεχής) Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι Συνεχής και
DPC. Η επιλογή «Συνεχής» παρέχει σταθερή αρνητική πίεση
στην επιλεγμένη στοχευόμενη πίεση. Η επιλογή «Δυναμικός
έλεγχος πίεσης» παρέχει αρνητική πίεση σε τιμές που
κυμαίνονται μεταξύ της προκαθορισμένης χαμηλής πίεσης (25
mmHg) και της επιλεγμένης στοχευόμενης πίεσης.

•

Χρόνος αύξησης κύκλου - (προεπιλογή = 3 λεπτά)
Η χρονική διάρκεια της μετάβασης από την προκαθορισμένη
χαμηλή πίεση (25 mmHg) στην επιλεγμένη στοχευόμενη
πίεση κατά τη χρήση της λειτουργίας DPC. Ο χρόνος αύξησης
κύκλου μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμή από ένα λεπτό έως 10
λεπτά, σε προσαυξήσεις του ενός λεπτού.

•

Χρόνος μείωσης κύκλου - (προεπιλογή = 3 λεπτά)
Η χρονική διάρκεια της μετάβασης από την επιλεγμένη
στοχευόμενη πίεση στην προκαθορισμένη χαμηλή πίεση
(25 mmHg) κατά τη χρήση της λειτουργίας DPC. Ο χρόνος
μείωσης κύκλου μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμή από ένα λεπτό
έως 10 λεπτά, σε προσαυξήσεις του ενός λεπτού.
1.

Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή πατώντας
ή σύροντας το δάκτυλο/τη γραφίδα κατά
μήκος της γραμμής. Χρησιμοποιήστε
τα + / - για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.

Οθόνη «Ρυθμίσεις θεραπείας V.A.C.®»

Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών για να
επανέλθουν όλες οι ρυθμίσεις θεραπείας στις
προεπιλεγμένες τιμές τους.
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2.

Μετά την εισαγωγή όλων των ρυθμίσεων,
επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιβεβαίωση ρυθμίσεων. Η οθόνη αυτή
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα
να δει τις ρυθμίσεις θεραπείας που
επιλέχθηκαν στην οθόνη Ρυθμίσεις
θεραπείας V.A.C.®.

3.

Χρησιμοποιήστε τα + / - για να
αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.

Επιλέξτε Προηγμένες ρυθμίσεις για να
επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις θεραπείας
V.A.C.® και να κάνετε τυχόν απαιτούμενες
προσαρμογές.
4.

Επιλέξτε OK για να εκκινήσετε τη
θεραπεία και να μεταβείτε στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™
για τη θεραπεία V.A.C.®.

Ή
5.
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Επιλέξτε Άκυρο για να επιστρέψετε στην
οθόνη Επιλογή θεραπείας.

Αρχική οθόνη - Θεραπεία V.A.C.®
Αυτή η Αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη που εμφανίζεται στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά τη διάρκεια της θεραπείας
V.A.C.®. Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της θεραπείας.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδες
50, 85, 110 και 129)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» (σελίδα 106)
Πληροφορίες

Ανίχνευση διαρροών

Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
Λειτουργία Έναρξη/
Διακοπή θεραπείας
Νυχτερινή λειτουργία (σελίδα 41)

Βοήθεια

Επιλογή Ρυθμίσεις θεραπείας
(σελίδα 83)

Προστασία οθόνης/Κλείδωμα
ρυθμίσεων (σελίδα 41)

Η λειτουργία και η κατάσταση θεραπείας (ON ή OFF) θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Η
τρέχουσα πίεση θεραπείας θα εμφανίζεται επίσης επάνω από το εικονίδιο του επιδέσμου.
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την Αρχική οθόνη για τη θεραπεία V.A.C.®:
Ρυθμίσεις θεραπείας - Χρησιμοποιείται για την αλλαγή των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας.
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 145).
Πληροφορίες - Χρησιμοποιείται για την προβολή μιας σύνοψης του ιστορικού θεραπείας και των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας
(σελίδα 86).

Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Ανίχνευση διαρροών - Αν η μονάδα θεραπείας εντοπίσει μια διαρροή στο σύστημα, η οποία υπερβαίνει προσωρινά τον ουδό του
συναγερμού διαρροής, η Αρχική οθόνη της θεραπείας V.A.C.® θα εμφανίσει ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από τον επίδεσμο. Ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τους επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση επιπρόσθετου υλικού οθονίου για τη
σφράγιση των περιοχών διαρροής.
Ανατρέξτε στη σελίδα 41 για μια λίστα με τα συνήθη κουμπιά της οθόνης αφής.
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Αρχική οθόνη - Θεραπεία V.A.C.®

Έναρξη/Διακοπή - Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή διακοπή της θεραπείας.

Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία V.A.C.®

Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία V.A.C.®

Αυτές οι οθόνες θα εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας και μια σύνοψη της θεραπείας που εφαρμόζεται στον ασθενή.
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1.

Επιλέξτε τις Πληροφορίες από την Αρχική οθόνη για να μεταβείτε στην καρτέλα Σύνοψη θεραπείας.
Χρησιμοποιήστε αυτή την καρτέλα για να δείτε πληροφορίες για τις επιλογές «Ημερομηνία έναρξης
θεραπείας» και «Χρόνος θεραπείας». Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Καταγραφή», θα εμφανίζεται επίσης η
ημερομηνία και η ώρα για τις επιλογές «Τελευταία αλλαγή δοχείου», «Τελευταία αλλαγή κασέτας», «Τελευταία
αλλαγή επιδέσμου» και «Τελευταία αλλαγή διαλύματος».

2.

Επιλέξτε Τρέχουσες ρυθμίσεις για να μεταβείτε στην οθόνη Τρέχουσες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτή
την καρτέλα για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας.

3.

Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων για να μεταβείτε στην οθόνη Επιβεβαίωση ρυθμίσεων (σελίδα 84).

4.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη για τη θεραπεία V.A.C.®.

Ειδοποιήσεις και συναγερμοί θεραπείας V.A.C.®
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C.®, μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη αφής οι παρακάτω ειδοποιήσεις και συναγερμοί.
Οι ειδοποιήσεις και οι συναγερμοί συνοδεύονται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Μετά από την εκκίνηση της θεραπείας, αν δεν ακουστεί ένα ηχητικό σήμα κατά την εμφάνιση του ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™
και ο ήχος σφράγισης είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ τότε οι συναγερμοί ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Επικοινωνήστε με την
KCI για περισσότερες πληροφορίες. Οι συναγερμοί προβλέπεται να ακούγονται όταν ο χρήστης είναι στραμμένος προς τη μονάδα
θεραπείας, σε μέγιστη απόσταση ενός μέτρου. Αν υφίστανται δύο ή περισσότερες καταστάσεις συναγερμού, θα εμφανιστεί μόνο ο
συναγερμός υψηλής προτεραιότητας.
Κατάσταση ειδοποίησης χαμηλής προτεραιότητας - Εμφανίζεται στην οθόνη αφής όταν η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ εντοπίσει μια κατάσταση που απαιτεί προσοχή. Οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα περίπου ανά 20 δευτερόλεπτα (δύο «μπιπ»).
Κατάσταση συναγερμού μεσαίας προτεραιότητας - Εμφανίζεται στην οθόνη αφής όταν η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ εντοπίσει μια κατάσταση για την οποία απαιτείται άμεση προσοχή, προκειμένου να
διασφαλιστεί η χορήγηση της συνταγογραφημένης θεραπείας. Οι συναγερμοί θα συνοδεύονται από ένα
ηχητικό σήμα, το οποίο θα επαναλαμβάνεται ανά δύο δευτερόλεπτα περίπου (τρία «μπιπ») ενώ ο τίτλος
της εκάστοτε οθόνης θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ το ηχητικό σήμα.

Επιλέξτε Βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση του συναγερμού.

Ειδοποιήσεις και συναγερμοί θεραπείας V.A.C.®

Αν οι καταστάσεις συναγερμού δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.®
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει
πιθανή απόφραξη. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση θεραπείας
V.A.C.® στο επίθεμα SENSAT.R.A.C.™ και στη σωλήνωση του
δοχείου είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.®
παραμένει και μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3,
χαμηλώστε τη μονάδα θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε
να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο
του τραύματος. Αν η ειδοποίηση αντιμετωπιστεί αφού
χαμηλώσετε τη μονάδα, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη
χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.®

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα συνεχίσει
να επιχειρεί τη χορήγηση θεραπείας κατά τη
διάρκεια αυτής της ειδοποίησης.

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Συναγερμός αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν υπάρχει αποκλεισμός στη γραμμή θεραπείας
V.A.C.®. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση θεραπείας
V.A.C.® στο επίθεμα SENSAT.R.A.C.™ και στη σωλήνωση του
δοχείου είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί ή
αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Συναγερμός αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.
VERAFLO™ (Διακοπή θεραπείας) παραμένει και μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα
θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο
επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν ο
συναγερμός αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα,
μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας παραμένει
ενεργοποιημένη. Ωστόσο, η αρνητική πίεση
στο σημείο του τραύματος μπορεί να είναι
χαμηλότερη από τη θεραπευτική τιμή.
Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός αποκλεισμού θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)

1.

Συναγερμός πλήρους δοχείου θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν το δοχείο είναι πλήρες και πρέπει να
αντικατασταθεί. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Ελέγξτε αν το δοχείο είναι πλήρες, συγκρίνοντας τη στάθμη
του υγρού με τις διαβαθμισμένες ενδείξεις του δοχείου.

Διαβαθμισμένες ενδείξεις

Ένα πλήρες δοχείο είναι περίπου 300 ml,
500 ml ή 1000 ml, ανάλογα με το δοχείο που
χρησιμοποιείται. Το κουμπί αποδέσμευσης
δοχείου θα αναβοσβήνει.

Συναγερμός πλήρους δοχείου θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)

3.

4.

Αν το δοχείο δεν είναι πλήρες, επιλέξτε
Επαναφορά για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Αν το δοχείο είναι πλήρες, αλλάξτε δοχείο και επιλέξτε
Επαναφορά σε αυτή την οθόνη για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη. Βλ. την ενότητα Αλλαγή του δοχείου για
αυτό το εγχειρίδιο (σελίδα 34) για επιπλέον πληροφορίες.
5.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας V.A.C.®
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν το δοχείο δεν έχει εισαχθεί πλήρως ή/και δεν
έχει ασφαλίσει σωστά. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε το δοχείο πατώντας το κουμπί
αποδέσμευσης δοχείου (σελίδα 18)
στη μονάδα.

3.

Επιθεωρήστε το δοχείο και τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή
υπολείμματα που να παρεμβάλλονται μεταξύ των επιφανειών
επαφής του δοχείου και της μονάδας θεραπείας.

4.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο στεγανοποιητικά είναι στη
θέση τους και έχουν επικαθίσει πλήρως (σελίδα 19).
Αν τα στεγανοποιητικά λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά,
επικοινωνήστε με την KCI.

5.

Προσαρτήστε ξανά το δοχείο στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™, διασφαλίζοντας ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί
σωστά και ασφαλίζει πλήρως (σελίδα 32). Ένας ήχος «κλικ»
υποδεικνύει ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.

8.

6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν ο συναγερμός συνεχίζει να εμφανίζεται, επαναλάβετε τα
βήματα 2 - 7 με ένα νέο δοχείο.
Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας V.A.C.®

Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:

Συναγερμός ανενεργής θεραπείας για θεραπεία V.A.C.®
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν η θεραπεία (θεραπεία V.A.C.®) έχει
απενεργοποιηθεί ή τεθεί σε παύση για περισσότερα από 15 λεπτά (με τη μονάδα ενεργοποιημένη). Αυτός ο συναγερμός θα
συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

3.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

4.

Αν δεν επιθυμείτε τη χορήγηση θεραπείας,
απενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ χρησιμοποιώντας το κουμπί
λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας.

Συναγερμός ανενεργής θεραπείας για θεραπεία V.A.C.®

Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C.®
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται σημαντική διαρροή αρνητικής
πίεσης. Αν αυτός ο συναγερμός δεν αντιμετωπιστεί εντός τριών λεπτών, η θεραπεία θα διακοπεί. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάμεσα στη σωλήνωση
επιδέσμου και τη σωλήνωση δοχείου έχει ασφαλίσει σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.
(Βλ. Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου,
σελίδα 91).
4.

Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής μέσω του ανιχνευτή
διαρροών SEAL CHECK™, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ για να επιστρέψετε
στην οθόνη Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C.®.
6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν αυτός ο συναγερμός δεν αντιμετωπιστεί
εντός τριών λεπτών, θα εμφανιστεί το μήνυμα
«Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C.®
(Διακοπή θεραπείας)».
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός διαρροής
θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)» αυτού
του εγχειριδίου (σελίδα 94) για διαδικασίες
επανέναρξης της θεραπείας.
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Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C.®

5.

Επιλέξτε SEAL CHECK™ για να μεταβείτε
στον ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ανιχνευτής
διαρροών SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
αυτού του εγχειριδίου για λεπτομέρειες
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον
ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ και
πώς να επιδιορθώνετε τις διαρροές.

Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν μια εντοπισμένη διαρροή αρνητικής πίεσης
δεν έχει αντιμετωπιστεί και η θεραπεία έχει διακοπεί. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:

Συναγερμός διαρροής θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάμεσα στη σωλήνωση
επιδέσμου και τη σωλήνωση δοχείου έχει ασφαλίσει σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.
(Βλ. Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου,
σελίδα 91).

7.

4.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

5.

Ξεκινήστε ξανά τη θεραπεία επιλέγοντας
Έναρξη/Διακοπή.

6.

Επιλέξτε SEAL CHECK™ για να μεταβείτε
στον ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ανιχνευτής
διαρροών SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
αυτού του εγχειριδίου για λεπτομέρειες
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον
ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ και
πώς να επιδιορθώνετε τις διαρροές.

Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής μέσω του ανιχνευτή
διαρροών SEAL CHECK™, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.
Αν η κατάσταση διαρροής δεν αντιμετωπιστεί,
αυτή η οθόνη συναγερμού θα επανεμφανιστεί
μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.

94

Συναγερμός χαμηλής πίεσης θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ δεν έχει
φτάσει τη στοχευόμενη ρύθμιση αρνητικής πίεσης θεραπείας και η αρνητική πίεση στο τραύμα ενδέχεται να είναι χαμηλότερη της
καθορισμένης τιμής, υποβαθμίζοντας δυνητικά τα θεραπευτικά οφέλη. Αυτός ο συναγερμός συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο
ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση θεραπείας
V.A.C.® στο επίθεμα SENSAT.R.A.C.™ και στη σωλήνωση του
δοχείου είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί ή
αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Συναγερμός χαμηλής πίεσης θεραπείας
V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας) παραμένει και μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα
θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο
επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν
ο συναγερμός αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα,
μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας παραμένει
ενεργοποιημένη. Ωστόσο, η αρνητική πίεση
στο σημείο του τραύματος μπορεί να είναι
χαμηλότερη από τη θεραπευτική τιμή.
Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός χαμηλής πίεσης θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)

1.

Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης του V.A.C. VERALINK™ θεραπείας V.A.C.®
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η κασέτα V.A.C. VERALINK™ δεν έχει επικαθίσει
πλήρως ή/και δεν έχει ασφαλίσει σωστά. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα συνεχίσει να επιχειρεί τη χορήγηση θεραπείας κατά τη διάρκεια
αυτής της ειδοποίησης.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:

Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης του V.A.C. VERALINK™ θεραπείας V.A.C.®

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε την κασέτα V.A.C. VERALINK™ από τη μονάδα,
πιέζοντας προς τα κάτω τη γλωττίδα αποδέσμευσης της
κασέτας (σελίδα 28).

3.

Επιθεωρήστε την κασέτα V.A.C. VERALINK™ και τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
ξένα αντικείμενα ή υπολείμματα που να παρεμβάλλονται
μεταξύ των σημείων σύνδεσης της κασέτας και της μονάδας
θεραπείας.

4.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάκλισης της κασέτας
(στο άκρο με την αιχμηρή απόληξη της σωλήνωσης) έχει
ασφαλίσει καλά μέσα στην υποδοχή ανάκλισης της μονάδας
(σελίδα 28).

5.

Προσαρτήστε ξανά την κασέτα V.A.C. VERALINK™ στη μονάδα
θεραπείας, διασφαλίζοντας ότι η κασέτα έχει τοποθετηθεί
σωστά και ότι έχει ασφαλίσει πλήρως (σελίδα 28). Ένας ήχος
«κλικ» υποδεικνύει ότι η κασέτα έχει τοποθετηθεί σωστά.
Μόλις η κασέτα V.A.C. VERALINK™ τοποθετηθεί
σωστά, η οθόνη Ειδοποίηση εσφαλμένης
τοποθέτησης του V.A.C. VERALINK™ θα
απαλειφθεί αυτόματα.

Ή

6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

8.

Αν αυτή η κατάσταση ειδοποίησης
συνεχίζει να εμφανίζεται, επαναλάβετε
τα βήματα 2 - 7 με καινούργια κασέτα
V.A.C. VERALINK™.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση άδειου σάκου/φιαλιδίου διαλύματος θεραπείας V.A.C.®
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει υγρό ενστάλαξης στο σάκο/
φιαλίδιο διαλύματος. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε τον άδειο σάκο/το άδειο φιαλίδιο διαλύματος από
την κασέτα V.A.C. VERALINK™.

3.

Προσαρτήστε καινούργιο σάκο/φιαλίδιο διαλύματος. Ανατρέξτε
στην ενότητα Ανάρτηση του σάκου/φιαλιδίου
διαλύματος αυτού του εγχειριδίου (σελίδα 30) για
περισσότερες πληροφορίες.

4.

Τοποθετήστε τον καινούργιο σάκο/το καινούργιο φιαλίδιο
στον ρυθμιζόμενο βραχίονα ανάρτησης περιέκτη διαλύματος
(σελίδα 30).
5.

Επιλέξτε Καταγραφή για να
καταχωρήσετε την αλλαγή του σάκου/
φιαλιδίου διαλύματος. Ανατρέξτε
στην ενότητα της οθόνης Καταγραφή
(σελίδα 151) για περισσότερες
πληροφορίες.

6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.
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Ειδοποίηση άδειου σάκου/φιαλιδίου διαλύματος θεραπείας V.A.C.®

1.

Συναγερμός απόκλισης πίεσης θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν η θετική πίεση στο σημείο του τραύματος
υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:

Συναγερμός απόκλισης πίεσης θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στο επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™
ή στο σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ και στη
σωλήνωση της κασέτας V.A.C. VERALINK™ είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Θεραπεία V.A.C.® - Συναγερμός
απόκλισης πίεσης (Διακοπή θεραπείας) παραμένει μετά
την ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, ελέγξτε τη θέση
του ασθενούς ή τυχόν εξωτερικές συσκευές συμπίεσης που
μπορεί να παρεμποδίζουν τη ροή. Αφαιρέστε την εξωτερική
συσκευή συμπίεσης.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.

98

Ειδοποίηση αποκλεισμού σωλήνα ενστάλαξης θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει απόφραξη στη γραμμή ενστάλαξης
του επιθέματος V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή του σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα
επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στο επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™
ή στο σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ και στην κασέτα
V.A.C. VERALINK™ είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί ή
αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα V.A.C. VERALINK™ έχει τοποθετηθεί
σωστά και ασφαλίζει πλήρως. Βλ. την ενότητα Σύνδεση
της κασέτας V.A.C. VERALINK™ στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ (σελίδα 28) αυτού του εγχειριδίου για
περισσότερες πληροφορίες.

5.

Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα ενστάλαξης στη σωλήνωση
της κασέτας V.A.C. VERALINK™ παραμένει ρευστό και ρέει
ελεύθερα. Αν το διάλυμα έχει αλλοιωθεί αποκτώντας
παχύρρευστη σύσταση, αλλάξτε κάποιο ή όλα από τα
ακόλουθα:

6.

•

Κασέτα V.A.C. VERALINK™

•

Επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ή σετ σωλήνων V.A.C.
VERAT.R.A.C. DUO™

•

Σάκος/φιαλίδιο διαλύματος

Αν το μήνυμα Θεραπεία V.A.C.® - Ειδοποίηση απόφραξης
σωλήνα ενστάλαξης θεραπείας παραμένει και μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 ‑ 5, ελέγξτε τη θέση του
ασθενούς ή τυχόν εξωτερικές συσκευές που μπορεί να
παρεμποδίζουν τη ροή. Ανάλογα με την περίπτωση,
αφαιρέστε την εξωτερική συσκευή συμπίεσης.

7.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Όταν η απόφραξη διορθωθεί, η οθόνη
ειδοποίησης θα απαλειφθεί.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού σωλήνα ενστάλαξης θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας)

1.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C.®
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται περίπου δύο ώρες προτού το επίπεδο της
μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτή η ειδοποίηση θα
συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ συνδεθεί
σε επιτοίχια πρίζα, η οθόνη Ειδοποίηση χαμηλής
στάθμης μπαταρίας θα απαλειφθεί αυτόματα.

Ή

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C.®

Η θεραπεία συνεχίζεται.
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Συναγερμός εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C.®
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται περίπου 30 λεπτά προτού το επίπεδο της
μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτός ο συναγερμός θα
συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ συνδεθεί σε επιτοίχια πρίζα,
η οθόνη Συναγερμός εξαιρετικά χαμηλής
στάθμης μπαταρίας θα απαλειφθεί αυτόματα.

3.

Αν η οθόνη Συναγερμός εξαιρετικά
χαμηλής στάθμης μπαταρίας δεν
απαλειφθεί αυτόματα, επιλέξτε
Επαναφορά για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία V.A.C.® συνεχίζεται. Ωστόσο,
αν αυτός ο συναγερμός δεν αντιμετωπιστεί
εντός περίπου τριάντα λεπτών, η θεραπεία θα
διακοπεί.
4.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 85). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Για να συνεχιστεί η θεραπεία, η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ πρέπει να είναι
συνδεδεμένη σε επιτοίχια πρίζα.
Τα αρχεία καταγραφής συναγερμών και
οι ρυθμίσεις δεν χάνονται σε περίπτωση
πλήρους διακοπής τροφοδοσίας ή αν η μονάδα
απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί εκ νέου.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Συναγερμός εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας V.A.C.®

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Εξάντληση μπαταρίας
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν το επίπεδο της μπαταρίας μειωθεί
υπερβολικά για να τροφοδοτήσει τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Εξάντληση μπαταρίας

Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
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1.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.

2.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ και
ξεκινήστε τη θεραπεία. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ αυτού του εγχειριδίου (σελίδα
42) για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας V.A.C.®
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ βρεθεί εκτός των καθορισμένων ορίων. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο
ηχητικό σήμα.
Η θεραπεία θα συνεχίζεται όσο είναι ενεργή
αυτή η ειδοποίηση. Η οθόνη αφής θα
απενεργοποιηθεί έπειτα από πέντε λεπτά
αδράνειας. Η οθόνη θα φωτιστεί όταν
την αγγίξετε. Η φόρτιση της μπαταρίας
διακόπτεται.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Μετακινήστε τη μονάδα θεραπείας σε περιβάλλον με εύρος
θερμοκρασιών λειτουργίας που ορίζεται στην ενότητα
Προδιαγραφές αυτού του εγχειριδίου (σελίδα 194).
Μπορεί να χρειαστούν έως δύο ώρες για
να επανέλθει η μονάδα θεραπείας σε
θερμοκρασίες λειτουργίας.

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία συνεχίζεται.

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας V.A.C.®

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συναγερμός σφάλματος συστήματος θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας) (μετά την ενεργοποίηση)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ μετά την ενεργοποίηση της μονάδας. Μπορεί να προκύψουν διάφοροι τύποι σφαλμάτων συστήματος. Ένας
αριθμός θα εμφανιστεί δίπλα στην ένδειξη Κωδικός σφάλματος ο οποίος αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό σφάλματος του
συστήματος. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
1.

2.

Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος.
3.

Συναγερμός σφάλματος συστήματος θεραπείας V.A.C.® (Διακοπή θεραπείας) (μετά την ενεργοποίηση)

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ
νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.

104

Συναγερμός σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)
Συναγερμός μεσαίας προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη συναγερμού εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά την ενεργοποίηση της μονάδας. Ο αριθμός «00000001» αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό
σφάλματος του συστήματος. Αυτός ο συναγερμός θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον συναγερμό:
Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος (00000001).
2.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ
νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση συναγερμού δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.

Συναγερμός σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)

1.
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Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία V.A.C.®
Χρησιμοποιήστε την οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ. για να ρυθμίσετε προτιμήσεις για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Ορισμένες
επιλογές είναι διαθέσιμες όποια θεραπεία κι αν είναι ενεργή. Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο κεφάλαιο Καρτέλα «Βοηθ. προγ.».
Οι επιλογές που αφορούν συγκεκριμένα την επιλεγμένη θεραπεία περιγράφονται παρακάτω.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδα 85)

Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 147)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»
Εμποτισμός επιδέσμου
(σελίδα 107)
Διαθέσιμη μόνο αν έχει
τοποθετηθεί κασέτα
V.A.C. VERALINK™.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Καρτέλα
«Βοηθ. προγ.» για περισσότερες
πληροφορίες (σελίδα 181).

Βοήθεια

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την Αρχική οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ.:
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 145).
Εμποτισμός επιδέσμου - Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό του επιδέσμου με διάλυμα κατά την προετοιμασία για αλλαγή
επιδέσμου (σελίδα 107).

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία V.A.C.®

Πρέπει να έχει τοποθετηθεί η κασέτα V.A.C. VERALINK™ (σελίδα 28) για να είναι διαθέσιμη η
λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου».
Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
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Λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου»
Η λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου» χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό του επιδέσμου με διάλυμα κατά την προετοιμασία για
αλλαγή επιδέσμου.
Πρέπει να έχει τοποθετηθεί η κασέτα V.A.C. VERALINK™ (σελίδα 28) για να είναι διαθέσιμη
η λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου».
1.

Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή ενστάλαξης είναι σωστά συνδεδεμένη.

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα V.A.C. VERALINK™ έχει τοποθετηθεί
σωστά (σελίδα 28).

4.

Βεβαιωθείτε ότι η υπολειπόμενη χωρητικότητα του δοχείου
επαρκεί για την αλλαγή επιδέσμου.
5.

Επιλέξτε Εμποτισμός επιδέσμου από
την Αρχική οθόνη για να μεταβείτε στην
οθόνη Εμποτισμός επιδέσμου.

6.

Επιλέξτε τη στοχευόμενη τιμή Όγκος διαλύματος
εμποτισμού επιδέσμου (mL).

7.

Επιλέξτε τη στοχευόμενη τιμή Χρόνος εμποτισμού
επιδέσμου (λεπτά).
8.

10.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ολοκληρώσει τις φάσεις
ενστάλαξης, εμποτισμού και αφαίρεσης υγρού. Η φάση
θεραπείας θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης (σελίδα
85) στο επάνω μέρος της οθόνης. Η τρέχουσα κατάσταση
θεραπείας θα εμφανίζεται επίσης κάτω από το εικονίδιο της
μονάδας θεραπείας μαζί με τον χρόνο ή την ποσότητα υγρού
(κατά τη διάρκεια της φάσης ενστάλαξης) που απομένει.
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αφαίρεσης του υγρού
από τον εμποτισμό του επιδέσμου, ο επίδεσμος μπορεί να
αφαιρεθεί.
11.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε
επιδέσμου για πληροφορίες ασφάλειας και
διαδικασίες αλλαγής του επιδέσμου.
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Λειτουργία «Εμποτισμός επιδέσμου»

9.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.
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Διαμόρφωση θεραπείας PREVENA™ - Επισκόπηση
Το ακόλουθο διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της θεραπείας PREVENA™.
Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους οθόνες και επιλογές.
Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί λειτουργίας
Οθόνη Νέος ασθενής
μέχρι να ανάψει η
λυχνία.

Οθόνη Επιβεβαίωση
ρυθμίσεων

Οθόνη Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™

Επιλέξτε OK για να ξεκινήσει
ο ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 148)

Η κατακάθιση ξεκινάει.

Απαιτούμενα
για τη θεραπεία
PREVENA™:
• Δοχείο
Επιλέξτε Θεραπεία
PREVENA™ (σελίδα 42)

Αρχική οθόνη -Θεραπεία
PREVENA™

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά. Ανατρέξτε στους αριθμούς
σελίδων που παρατίθενται για λεπτομερέστερη προβολή και αναλυτικότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από τον χρήστη.
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Διαμόρφωση θεραπείας PREVENA™ - Επισκόπηση

• Επίδεσμος
PREVENA™

Αρχική οθόνη - Θεραπεία PREVENA™
Αυτή η Αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη που εμφανίζεται στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά τη διάρκεια της θεραπείας
PREVENA™. Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της θεραπείας.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδες 50,
85, 110 και 129)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» (σελίδα 126)
Πληροφορίες

Ανίχνευση διαρροών

Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 145)

Λειτουργία Έναρξη/Διακοπή
θεραπείας

Επιλογή Ρυθμίσεις θεραπείας
(σελίδα 109)

Νυχτερινή λειτουργία (σελίδα 41)
Βοήθεια

Προστασία οθόνης/Κλείδωμα
ρυθμίσεων (σελίδα 41)

Η φάση και η κατάσταση θεραπείας (ON ή OFF) θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Η τρέχουσα
πίεση θεραπείας θα εμφανίζεται επίσης επάνω από το εικονίδιο του επιδέσμου.
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την Αρχική οθόνη για τη θεραπεία PREVENA™:
Ρυθμίσεις θεραπείας - Χρησιμοποιείται για την προβολή των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας.
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 145).

Αρχική οθόνη - Θεραπεία PREVENA™

Πληροφορίες - Χρησιμοποιείται για την προβολή μιας σύνοψης του ιστορικού θεραπείας και των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας
(σελίδα 111).
Έναρξη/Διακοπή - Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή διακοπή της θεραπείας.
Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Ανίχνευση διαρροών - Αν η μονάδα θεραπείας εντοπίσει μια διαρροή στο σύστημα, η οποία υπερβαίνει προσωρινά τον ουδό
του συναγερμού διαρροής, η Αρχική οθόνη της θεραπείας PREVENA™ θα εμφανίσει ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από τον επίδεσμο.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τους επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση επιπρόσθετου υλικού
οθονίου για τη σφράγιση των περιοχών διαρροής.
Ανατρέξτε στη σελίδα 41 για μια λίστα με τα συνήθη κουμπιά της οθόνης αφής.
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Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία PREVENA™

1.

Επιλέξτε τις Πληροφορίες από την Αρχική οθόνη για να μεταβείτε στην καρτέλα Σύνοψη θεραπείας.
Χρησιμοποιήστε αυτή την καρτέλα για να δείτε πληροφορίες για τις επιλογές «Ημερομηνία έναρξης θεραπείας»
και «Χρόνος θεραπείας». Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Καταγραφή», θα εμφανίζεται επίσης η ημερομηνία
και η ώρα για τις επιλογές «Τελευταία αλλαγή δοχείου» και «Τελευταία αλλαγή επιδέσμου».

2.

Επιλέξτε Τρέχουσες ρυθμίσεις για να μεταβείτε στην οθόνη Τρέχουσες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτή
την καρτέλα για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας.

3.

Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων για να μεταβείτε στην οθόνη Επιβεβαίωση ρυθμίσεων (σελίδα 109).

4.

Επιλέξτε Άκυρο για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη για τη θεραπεία PREVENA™.
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Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία PREVENA™

Αυτές οι οθόνες θα εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας και μια σύνοψη της θεραπείας που εφαρμόζεται στον ασθενή.
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Ειδοποιήσεις θεραπείας PREVENA™
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας PREVENA™, μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη αφής οι παρακάτω ειδοποιήσεις.
Οι ειδοποιήσεις συνοδεύονται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Μετά από την εκκίνηση της θεραπείας, αν δεν ακουστεί ένα ηχητικό σήμα κατά την εμφάνιση του ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™
και ο ήχος σφράγισης είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ τότε οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Επικοινωνήστε με την
KCI για περισσότερες πληροφορίες. Οι ειδοποιήσεις προβλέπεται να ακούγονται όταν ο χρήστης είναι στραμμένος προς τη μονάδα
θεραπείας, σε μέγιστη απόσταση ενός μέτρου. Αν υφίστανται δύο ή περισσότερες καταστάσεις ειδοποίησης, θα εμφανιστεί μόνο η
ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας.
Κατάσταση ειδοποίησης χαμηλής προτεραιότητας - Εμφανίζεται στην οθόνη αφής όταν η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ εντοπίσει μια κατάσταση που απαιτεί προσοχή. Οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα περίπου ανά 20 δευτερόλεπτα (δύο «μπιπ»).

Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το ηχητικό σήμα.

Επιλέξτε Βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της ειδοποίησης.

Ειδοποιήσεις θεραπείας PREVENA™

Αν οι καταστάσεις ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει
πιθανό αποκλεισμός. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση επιδέσμου και
στη σωλήνωση δοχείου είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας
PREVENA™ παραμένει και μετά την ολοκλήρωση των
βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα θεραπείας και
τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο ή
χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν η ειδοποίηση
αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα, μπορείτε να
συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 110). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας PREVENA™

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα συνεχίσει
να επιχειρεί τη χορήγηση θεραπείας κατά τη
διάρκεια αυτής της ειδοποίησης.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας PREVENA™ (Διακοπή θεραπείας)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η ειδοποίηση θα
συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση επιδέσμου και
στη σωλήνωση δοχείου είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί ή
αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας
PREVENA™ (Διακοπή θεραπείας) παραμένει και μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα
θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο
επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν η
ειδοποίηση αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα,
μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 110). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας παραμένει
ενεργοποιημένη. Ωστόσο, η αρνητική πίεση
στο σημείο του τραύματος μπορεί να είναι
χαμηλότερη από τη θεραπευτική τιμή.
Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας PREVENA™ (Διακοπή θεραπείας)

1.

Ειδοποίηση πλήρους δοχείου θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν το δοχείο είναι πλήρες και πρέπει να
αντικατασταθεί. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Ελέγξτε αν το δοχείο είναι πλήρες, συγκρίνοντας τη στάθμη
του υγρού με τις διαβαθμισμένες ενδείξεις του δοχείου.

Διαβαθμισμένες ενδείξεις

Ένα πλήρες δοχείο είναι περίπου 300 ml
ή 500 ml, ανάλογα με το δοχείο που
χρησιμοποιείται. Το κουμπί αποδέσμευσης
δοχείου θα αναβοσβήνει.
3.

Ειδοποίηση πλήρους δοχείου θεραπείας PREVENA™

4.
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Αν το δοχείο δεν είναι πλήρες, επιλέξτε
Επαναφορά για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Αν το δοχείο είναι πλήρες ή σχεδόν πλήρες επικοινωνήστε
αμέσως με τον θεράποντα ιατρό για επιπλέον οδηγίες.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν το δοχείο δεν έχει εισαχθεί πλήρως ή/και δεν
έχει ασφαλίσει σωστά. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε το δοχείο πατώντας το κουμπί
αποδέσμευσης δοχείου (σελίδα 18)
στη μονάδα.

3.

Επιθεωρήστε το δοχείο και τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή
υπολείμματα που να παρεμβάλλονται μεταξύ των επιφανειών
επαφής του δοχείου και της μονάδας θεραπείας.

4.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο στεγανοποιητικά είναι στη
θέση τους και έχουν επικαθίσει πλήρως (σελίδα 19).
Αν τα στεγανοποιητικά λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά,
επικοινωνήστε με την KCI.

5.

Προσαρτήστε ξανά το δοχείο στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™, διασφαλίζοντας ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί
σωστά και ασφαλίζει πλήρως (σελίδα 32). Ένας ήχος «κλικ»
υποδεικνύει ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.

8.

6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται, επαναλάβετε τα
βήματα 2 - 7 με ένα νέο δοχείο.
Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας PREVENA™

Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:

Ειδοποίηση ανενεργής θεραπείας της θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η θεραπεία (θεραπεία PREVENA™) έχει
απενεργοποιηθεί ή τεθεί σε παύση για περισσότερα από 15 λεπτά (με τη μονάδα ενεργοποιημένη). Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.

Ειδοποίηση ανενεργής θεραπείας της θεραπείας PREVENA™

Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
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1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

3.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

4.

Αν δεν επιθυμείτε τη χορήγηση
θεραπείας, απενεργοποιήστε τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ χρησιμοποιώντας
το κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη
της μονάδας.

Ειδοποίηση διαρροής θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται σημαντική διαρροή αρνητικής
πίεσης. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάμεσα στη σωλήνωση
επιδέσμου και τη σωλήνωση δοχείου έχει ασφαλίσει σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά. (Βλ.
Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου, σελίδα 117).
4.

Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής μέσω του ανιχνευτή
διαρροών SEAL CHECK™, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ για να επιστρέψετε
στην οθόνη Ειδοποίηση διαρροής θεραπείας PREVENA™.
6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 110). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα συνεχίσει
να επιχειρεί τη χορήγηση θεραπείας κατά τη
διάρκεια αυτής της ειδοποίησης.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση διαρροής θεραπείας PREVENA™

5.

Επιλέξτε SEAL CHECK™ για να μεταβείτε
στον ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ανιχνευτής
διαρροών SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
αυτού του εγχειριδίου για λεπτομέρειες
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον
ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ και
πώς να επιδιορθώνετε τις διαρροές.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται περίπου δύο ώρες προτού το επίπεδο της μπαταρίας
μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ συνδεθεί
σε επιτοίχια πρίζα, η οθόνη Ειδοποίηση χαμηλής
στάθμης μπαταρίας θα απαλειφθεί αυτόματα.

Ή

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας PREVENA™

Η θεραπεία συνεχίζεται.
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Ειδοποίηση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται περίπου 30 λεπτά προτού το επίπεδο της
μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτή η ειδοποίηση θα
συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
συνδεθεί σε επιτοίχια πρίζα, η οθόνη
Ειδοποίηση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης
μπαταρίας θα απαλειφθεί αυτόματα.
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Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία PREVENA™ συνεχίζεται. Ωστόσο,
αν αυτή η ειδοποίηση δεν αντιμετωπιστεί
εντός περίπου τριάντα λεπτών, η θεραπεία θα
διακοπεί.
4.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 110). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Για να συνεχιστεί η θεραπεία, η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ πρέπει να είναι
συνδεδεμένη σε επιτοίχια πρίζα.
Τα αρχεία καταγραφής ειδοποιήσεων και
οι ρυθμίσεις δεν χάνονται σε περίπτωση
πλήρους διακοπής τροφοδοσίας ή αν η μονάδα
απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί εκ νέου.
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Ειδοποίηση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας PREVENA™

3.

Εξάντληση μπαταρίας
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν το επίπεδο της μπαταρίας μειωθεί
υπερβολικά για να τροφοδοτήσει τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Εξάντληση μπαταρίας

Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
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1.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.

2.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ και
ξεκινήστε τη θεραπεία. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ αυτού του εγχειριδίου (σελίδα
42) για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας PREVENA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ βρεθεί εκτός των καθορισμένων ορίων. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο
ηχητικό σήμα.
Η θεραπεία θα συνεχίζεται όσο είναι ενεργή
αυτή η ειδοποίηση. Η οθόνη αφής θα
απενεργοποιηθεί έπειτα από πέντε λεπτά
αδράνειας. Η οθόνη θα φωτιστεί όταν
την αγγίξετε. Η φόρτιση της μπαταρίας
διακόπτεται.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Μετακινήστε τη μονάδα θεραπείας σε περιβάλλον με εύρος
θερμοκρασιών λειτουργίας που ορίζεται στην ενότητα
Προδιαγραφές αυτού του εγχειριδίου (σελίδα 194).
Μπορεί να χρειαστούν έως δύο ώρες για
να επανέλθει η μονάδα θεραπείας σε
θερμοκρασίες λειτουργίας.

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία συνεχίζεται.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας PREVENA™

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος θεραπείας PREVENA™ (Διακοπή θεραπείας) (μετά την
ενεργοποίηση)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ μετά την ενεργοποίηση της μονάδας. Μπορεί να προκύψουν διάφοροι τύποι σφαλμάτων συστήματος. Ένας
αριθμός θα εμφανιστεί δίπλα στην ένδειξη «Κωδικός σφάλματος:», ο οποίος αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό σφάλματος του
συστήματος. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος.
3.

Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος θεραπείας PREVENA™ (Διακοπή θεραπείας) (μετά την ενεργοποίηση)

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ
νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά την ενεργοποίηση της μονάδας. Ο αριθμός «00000001» αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό
σφάλματος του συστήματος. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος (00000001).
2.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ
νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.

Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)

1.
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Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία PREVENA™
Χρησιμοποιήστε την οθόνη της καρτέλας «Βοηθ. προγ.» για να ρυθμίσετε προτιμήσεις για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες όποια θεραπεία κι αν είναι ενεργή. Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο κεφάλαιο Καρτέλα
«Βοηθ. προγ.». Οι επιλογές που αφορούν συγκεκριμένα την επιλεγμένη θεραπεία περιγράφονται παρακάτω.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδα 110)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»

Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 148)

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Καρτέλα
«Βοηθ. προγ.» για περισσότερες
πληροφορίες (σελίδα 181).

Βοήθεια

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την Αρχική οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ.:
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 145).

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία PREVENA™

Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

126

Επισκόπηση θεραπείας ABTHERA™
Το ακόλουθο διάγραμμα ροής παρουσιάζει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της θεραπείας ABTHERA™.
Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους οθόνες και επιλογές.
Πατήστε
παρατεταμένα
το κουμπί
λειτουργίας
μέχρι να ανάψει
η λυχνία.

Οθόνη Έναρξη

Οθόνη Επιβεβαίωση
ρυθμίσεων

Οθόνη Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™

Επιλέξτε OK για να ξεκινήσει
ο ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 149).

Η κατακάθιση ξεκινάει.

Απαιτούμενα για τη
θεραπεία ABTHERA™:
• Δοχείο
• Επίδεσμος ανοικτής
κοιλιακής χώρας
ABTHERA™
SENSAT.R.A.C.™

Επιλέξτε Θεραπεία
ABTHERA™ (σελίδα 42).

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά. Ανατρέξτε στους αριθμούς
σελίδων που παρατίθενται για λεπτομερέστερη προβολή και αναλυτικότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από τον χρήστη.
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Επισκόπηση θεραπείας ABTHERA™

Αρχική οθόνη - Θεραπεία
ABTHERA™

Οθόνη «Επιβεβαίωση ρυθμίσεων» - Θεραπεία ABTHERA™
Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει τη
στοχευόμενη πίεση που θα χορηγήσει η μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ κατά τη διάρκεια της θεραπείας ABTHERA™:
•

Οθόνη «Επιβεβαίωση ρυθμίσεων» - Θεραπεία ABTHERA™

1.
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Πίεση-στόχος (mmHg) - (προεπιλογή = 125 mmHg):
Το συνταγογραφημένο επίπεδο αρνητικής πίεσης για τη
θεραπεία ABTHERA™. Η στοχευόμενη πίεση μπορεί να
ρυθμιστεί σε τιμή 100, 125 ή 150 mmHg.
Χρησιμοποιήστε τα + / - για να επιλέξετε την τιμή που θέλετε
για τη θεραπεία ABTHERA™.
2.

Μόλις εισαχθεί η στοχευόμενη πίεση,
επιλέξτε OK για να εκκινήσετε τη
θεραπεία και να μεταβείτε στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ για
τη θεραπεία ABTHERA™.

3.

Επιλέξτε Άκυρο για να επιστρέψετε στην
οθόνη Επιλογή θεραπείας.

Αρχική οθόνη - Θεραπεία ABTHERA™
Αυτή η Αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη που εμφανίζεται στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά τη διάρκεια της θεραπείας
ABTHERA™. Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της θεραπείας.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδες
50, 85, 110 και 129)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»
(σελίδα 144)

Ανίχνευση διαρροών
Πληροφορίες
Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
Λειτουργία Έναρξη/
Διακοπή θεραπείας

Επιλογή Ρυθμίσεις θεραπείας
(σελίδα 128)

Νυχτερινή λειτουργία (σελίδα 41)
Βοήθεια

Προστασία οθόνης/Κλείδωμα
ρυθμίσεων (σελίδα 41)

Η λειτουργία και η κατάσταση θεραπείας (ON ή OFF) θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Η τρέχουσα
πίεση θεραπείας θα εμφανίζεται επίσης επάνω από το εικονίδιο επιδέσμου.
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την Αρχική οθόνη για τη θεραπεία ABTHERA™:
Ρυθμίσεις θεραπείας - Χρησιμοποιείται για την αλλαγή των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας.
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 145).

Έναρξη/Διακοπή - Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή διακοπή της θεραπείας.
Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Ανίχνευση διαρροών - Αν η μονάδα θεραπείας εντοπίσει μια διαρροή στο σύστημα, η οποία υπερβαίνει προσωρινά τον ουδό
του συναγερμού διαρροής, η Αρχική οθόνη της θεραπείας ABTHERA™ θα εμφανίσει ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από τον επίδεσμο.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τους επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση επιπρόσθετου υλικού
οθονίου για τη σφράγιση των περιοχών διαρροής.
Ανατρέξτε στη σελίδα 41 για μια λίστα με τα συνήθη κουμπιά της οθόνης αφής.

129

Αρχική οθόνη - Θεραπεία ABTHERA™

Πληροφορίες - Χρησιμοποιείται για την προβολή μιας σύνοψης του ιστορικού θεραπείας και των τρεχουσών ρυθμίσεων θεραπείας
(σελίδα 130).

Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία ABTHERA™

Οθόνες πληροφοριών - Θεραπεία ABTHERA™

Αυτές οι οθόνες θα εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας και μια σύνοψη της θεραπείας που εφαρμόζεται στον ασθενή.
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1.

Επιλέξτε τις Πληροφορίες από την Αρχική οθόνη για να μεταβείτε στην καρτέλα Σύνοψη θεραπείας.
Χρησιμοποιήστε αυτή την καρτέλα για να δείτε πληροφορίες για τις επιλογές «Ημερομηνία έναρξης
θεραπείας» και «Χρόνος θεραπείας». Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία «Καταγραφή», θα εμφανίζεται επίσης η
ημερομηνία και η ώρα για τις επιλογές «Τελευταία αλλαγή δοχείου» και «Τελευταία αλλαγή επιδέσμου».

2.

Επιλέξτε Τρέχουσες ρυθμίσεις για να μεταβείτε στην οθόνη Τρέχουσες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτή
την καρτέλα για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις θεραπείας.

3.

Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων για να μεταβείτε στην οθόνη Επιβεβαίωση ρυθμίσεων (σελίδα 128).

4.

Επιλέξτε Άκυρο στην οθόνη Επιβεβαίωση ρυθμίσεων για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη για τη
θεραπεία ABTHERA™.

Ειδοποιήσεις θεραπείας ABTHERA™
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ABTHERA™, μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη αφής οι παρακάτω ειδοποιήσεις.
Οι ειδοποιήσεις συνοδεύονται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Μετά από την εκκίνηση της θεραπείας, αν δεν ακουστεί ένα ηχητικό σήμα κατά την εμφάνιση του ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™
και ο ήχος σφράγισης είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ τότε οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Επικοινωνήστε με την
KCI για περισσότερες πληροφορίες. Οι ειδοποιήσεις προβλέπεται να ακούγονται όταν ο χρήστης είναι στραμμένος προς τη μονάδα
θεραπείας, σε μέγιστη απόσταση ενός μέτρου. Αν υφίστανται δύο ή περισσότερες καταστάσεις ειδοποίησης, θα εμφανιστεί μόνο η
ειδοποίηση υψηλής προτεραιότητας.
Κατάσταση ειδοποίησης χαμηλής προτεραιότητας - Εμφανίζεται στην οθόνη αφής όταν η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ εντοπίσει μια κατάσταση που απαιτεί προσοχή. Οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα περίπου ανά 20 δευτερόλεπτα (δύο «μπιπ»).

Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το ηχητικό σήμα.

Επιλέξτε Βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της ειδοποίησης.

Ειδοποιήσεις θεραπείας ABTHERA™

Αν οι καταστάσεις ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει
πιθανό αποκλεισμό. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση του
επιθέματος SENSAT.R.A.C.™ και στη σωλήνωση του δοχείου
είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας
ABTHERA™ παραμένει και μετά την ολοκλήρωση των
βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα θεραπείας και
τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο ή
χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν η ειδοποίηση
αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα, μπορείτε να
συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 129). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας ABTHERA™

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα συνεχίσει
να επιχειρεί τη χορήγηση θεραπείας κατά τη
διάρκεια αυτής της ειδοποίησης.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας ABTHERA™ (Διακοπή θεραπείας)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η ειδοποίηση θα
συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες στη σωλήνωση του επιθέματος
SENSAT.R.A.C.™ και στη σωλήνωση του δοχείου είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση δεν έχει συστραφεί, πτυχωθεί
ή αποφραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

4.

Αν το μήνυμα Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας
ABTHERA™ (Διακοπή θεραπείας) παραμένει και μετά την
ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3, χαμηλώστε τη μονάδα
θεραπείας και τη σωλήνωση, ώστε να βρεθούν στο ίδιο
επίπεδο ή χαμηλότερα από το σημείο του τραύματος. Αν η
ειδοποίηση αντιμετωπιστεί αφού χαμηλώσετε τη μονάδα,
μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη χρήση.
5.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

6.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 129). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας παραμένει ενεργοποιημένη.
Ωστόσο, η αρνητική πίεση στο σημείο του
τραύματος μπορεί να είναι χαμηλότερη από
τη θεραπευτική τιμή.
Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση αποκλεισμού θεραπείας ABTHERA™ (Διακοπή θεραπείας)

1.

Ειδοποίηση πλήρους δοχείου θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση πλήρους προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν το δοχείο είναι πλήρες και πρέπει να
αντικατασταθεί. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Ελέγξτε αν το δοχείο είναι πλήρες, συγκρίνοντας τη στάθμη
του υγρού με τις διαβαθμισμένες ενδείξεις του δοχείου.

Διαβαθμισμένες ενδείξεις

Ένα πλήρες δοχείο είναι περίπου 300 ml,
500 ml ή 1000 ml, ανάλογα με το δοχείο που
χρησιμοποιείται. Το κουμπί αποδέσμευσης
δοχείου θα αναβοσβήνει.
3.

Ειδοποίηση πλήρους δοχείου θεραπείας ABTHERA™

4.

Αν το δοχείο δεν είναι πλήρες, επιλέξτε
Επαναφορά για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Αν το δοχείο είναι πλήρες, αλλάξτε δοχείο και επιλέξτε
Επαναφορά σε αυτή την οθόνη για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη. Βλ. την ενότητα Αλλαγή του δοχείου για
αυτό το εγχειρίδιο (σελίδα 34) για επιπλέον πληροφορίες.
5.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν το δοχείο δεν έχει εισαχθεί πλήρως ή/και δεν
έχει ασφαλίσει σωστά. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.

1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
την ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Αφαιρέστε το δοχείο πατώντας το κουμπί
αποδέσμευσης δοχείου (σελίδα 18)
στη μονάδα.

3.

Επιθεωρήστε το δοχείο και τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή
υπολείμματα που να παρεμβάλλονται μεταξύ των επιφανειών
επαφής του δοχείου και της μονάδας θεραπείας.

4.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο στεγανοποιητικά είναι στη
θέση τους και έχουν επικαθίσει πλήρως (σελίδα 19).
Αν τα στεγανοποιητικά λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά,
επικοινωνήστε με την KCI.

5.

Προσαρτήστε ξανά το δοχείο στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™, διασφαλίζοντας ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί
σωστά και ασφαλίζει πλήρως (σελίδα 32). Ένας ήχος «κλικ»
υποδεικνύει ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.

8.

6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Αν η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται, επαναλάβετε τα
βήματα 2 - 7 με ένα νέο δοχείο.
Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου θεραπείας ABTHERA™

Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:

Ειδοποίηση ανενεργής θεραπείας της θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η θεραπεία (θεραπεία ABTHERA™) έχει
απενεργοποιηθεί ή τεθεί σε παύση για περισσότερα από 15 λεπτά (με τη μονάδα ενεργοποιημένη). Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται
από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

3.

Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

4.

Αν δεν επιθυμείτε τη χορήγηση
θεραπείας, απενεργοποιήστε τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ χρησιμοποιώντας
το κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη
της μονάδας.

Ειδοποίηση ανενεργής θεραπείας της θεραπείας ABTHERA™

Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση διαρροής θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται σημαντική διαρροή αρνητικής
πίεσης. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

2.

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ανάμεσα στη σωλήνωση
επιδέσμου και τη σωλήνωση δοχείου έχει ασφαλίσει σωστά.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά. (Βλ.
Ειδοποίηση εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου, σελίδα 135).
4.

Μετά την αντιμετώπιση της διαρροής μέσω του ανιχνευτή
διαρροών SEAL CHECK™, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ για να επιστρέψετε
στην οθόνη Ειδοποίηση διαρροής θεραπείας ABTHERA™.
6.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

7.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 129). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα συνεχίσει
να επιχειρεί τη χορήγηση θεραπείας κατά τη
διάρκεια αυτής της ειδοποίησης.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
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Ειδοποίηση διαρροής θεραπείας ABTHERA™

5.

Επιλέξτε SEAL CHECK™ για να μεταβείτε
στον ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ανιχνευτής
διαρροών SEAL CHECK™ (σελίδα 145)
αυτού του εγχειριδίου για λεπτομέρειες
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε τον
ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ και
πώς να επιδιορθώνετε τις διαρροές.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται περίπου δύο ώρες προτού το επίπεδο της
μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτή η ειδοποίηση
θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
συνδεθεί σε επιτοίχια πρίζα, η οθόνη
Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θα
απαλειφθεί αυτόματα.

Ή

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας ABTHERA™

Η θεραπεία συνεχίζεται.
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Ειδοποίηση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται περίπου 30 λεπτά προτού το επίπεδο της
μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά για να υποστηρίξει τη συνεχή λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Αυτή η ειδοποίηση
θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε την
ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.
Μόλις η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
συνδεθεί σε επιτοίχια πρίζα, η οθόνη
Ειδοποίηση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης
μπαταρίας θα απαλειφθεί αυτόματα.

Ή

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία ABTHERA™ συνεχίζεται. Ωστόσο,
αν αυτή η ειδοποίηση δεν αντιμετωπιστεί
εντός περίπου τριάντα λεπτών, η θεραπεία θα
διακοπεί.
4.

Βεβαιωθείτε ότι η θεραπεία είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ελέγχοντας τη γραμμή
κατάστασης (σελίδα 129). Αν δεν είναι,
επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή για να αρχίσει
ξανά η θεραπεία.

Για να συνεχιστεί η θεραπεία, η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ πρέπει να είναι
συνδεδεμένη σε επιτοίχια πρίζα.
Τα αρχεία καταγραφής ειδοποιήσεων και
οι ρυθμίσεις δεν χάνονται σε περίπτωση
πλήρους διακοπής τροφοδοσίας ή αν η μονάδα
απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί εκ νέου.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης μπαταρίας θεραπείας ABTHERA™

3.

Εξάντληση μπαταρίας
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν το επίπεδο της μπαταρίας μειωθεί
υπερβολικά για να τροφοδοτήσει τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Εξάντληση μπαταρίας

Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
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1.

Συνδέστε τη μονάδα θεραπείας σε επιτοίχια πρίζα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο από την KCI τροφοδοτικό
για να φορτίσετε την μπαταρία. Μια πορτοκαλί λυχνία στο
κάτω μέρος της οθόνης αφής και ένα εικονίδιο φόρτισης
μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η μονάδα φορτίζεται. Ανατρέξτε
στην ενότητα Φόρτιση μπαταρίας αυτού του εγχειριδίου
(σελίδα 23) για περισσότερες πληροφορίες.

2.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ και
ξεκινήστε τη θεραπεία. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ αυτού του εγχειριδίου (σελίδα
42) για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας ABTHERA™
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ βρεθεί εκτός των καθορισμένων ορίων. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο
ηχητικό σήμα.
Η θεραπεία θα συνεχίζεται όσο είναι ενεργή
αυτή η ειδοποίηση. Η οθόνη αφής θα
απενεργοποιηθεί έπειτα από πέντε λεπτά
αδράνειας. Η οθόνη θα φωτιστεί όταν
την αγγίξετε. Η φόρτιση της μπαταρίας
διακόπτεται.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

Μετακινήστε τη μονάδα θεραπείας σε περιβάλλον με εύρος
θερμοκρασιών λειτουργίας που ορίζεται στην ενότητα
Προδιαγραφές αυτού του εγχειριδίου (σελίδα 194).
Μπορεί να χρειαστούν έως δύο ώρες για
να επανέλθει η μονάδα θεραπείας σε
θερμοκρασίες λειτουργίας.

3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Η θεραπεία συνεχίζεται.

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση εσωτερικής θερμοκρασίας θεραπείας ABTHERA™

2.

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
την ειδοποίηση σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος θεραπείας ABTHERA™ (Διακοπή θεραπείας) (μετά την
ενεργοποίηση)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ μετά την ενεργοποίηση της μονάδας. Μπορεί να προκύψουν διάφοροι τύποι σφαλμάτων συστήματος. Ένας
αριθμός θα εμφανιστεί δίπλα στην ένδειξη «Κωδικός σφάλματος:», ο οποίος αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό σφάλματος του
συστήματος. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
1.

2.

Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος.
3.

Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος θεραπείας ABTHERA™ (Διακοπή θεραπείας) (μετά την ενεργοποίηση)

Επιλέξτε Παύση ήχου για να θέσετε
τον συναγερμό σε σίγαση για δύο λεπτά
καθώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ
νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.
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Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)
Ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας - Αυτή η οθόνη ειδοποίησης εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συστήματος στη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ κατά την ενεργοποίηση της μονάδας. Ο αριθμός «00000001» αντιπροσωπεύει τον διαγνωστικό κωδικό
σφάλματος του συστήματος. Αυτή η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την ειδοποίηση:
Καταγράψτε τον αριθμό του κωδικού σφάλματος (00000001).
2.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ
νέου τη μονάδα χρησιμοποιώντας το
κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη της
μονάδας (σελίδα 18).

Αν η κατάσταση ειδοποίησης δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπιστεί, επικοινωνήστε με την KCI.
Ορισμένοι επίδεσμοι της KCI πρέπει να
αντικαθίστανται από εναλλακτικό επίδεσμο
αν η θεραπεία διακοπεί ή απενεργοποιηθεί για
περισσότερο από δύο ώρες. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το φύλλο πληροφοριών
ασφαλείας που παρέχεται με τον εκάστοτε
επίδεσμο.

Ειδοποίηση σφάλματος συστήματος (κατά την ενεργοποίηση)

1.
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Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία ABTHERA™
Χρησιμοποιήστε την οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ. για να ρυθμίσετε προτιμήσεις για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™. Ορισμένες
επιλογές είναι διαθέσιμες όποια θεραπεία κι αν είναι ενεργή. Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο κεφάλαιο Καρτέλα «Βοηθ. προγ.».
Οι επιλογές που αφορούν συγκεκριμένα την επιλεγμένη θεραπεία περιγράφονται παρακάτω.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδα 129)

Καρτέλα «Ιστορικό» (σελίδα 155)
Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»

Ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ (σελίδα 149)

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Καρτέλα
«Βοηθ. προγ.» για περισσότερες
πληροφορίες (σελίδα 181).

Βοήθεια

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την Αρχική οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ.:
Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Ένα γράφημα με ράβδους θα υποδεικνύει στην οθόνη το επίπεδο διαρροής και θα ακουστεί
ένα ηχητικό σήμα αν η μονάδα εντοπίσει σημαντική διαρροή (σελίδα 145).

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.» - Θεραπεία ABTHERA™

Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
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Επισκόπηση ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™
Ο ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τον εντοπισμό διαρροών αρνητικής πίεσης.

Μεταβείτε στον ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™ από την Αρχική οθόνη. Ο ανιχνευτής διαρροών
SEAL CHECK™ θα εκτελείται επίσης αυτόματα κατά την αρχική φάση κατακάθισης, αφού εκκινηθεί η
θεραπεία.

Οι περισσότερες διαρροές σημειώνονται:
•

στο σημείο όπου το οθόνιο έρχεται σε επαφή με το δέρμα,

•

στο σημείο όπου το επίθεμα V.A.C. VERAT.R.A.C.™, τα επιθέματα του σετ σωλήνων V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
ή το επίθεμα SENSAT.R.A.C.™ προσαρτώνται στο οθόνιο, ανάλογα με την περίπτωση,

•

στις συνδέσεις σωλήνωσης,

•

αν το δοχείο δεν έχει επικαθίσει πλήρως στη μονάδα θεραπείας.

Επισκόπηση ανιχνευτή διαρροών SEAL CHECK™

Η λειτουργία «Ήχος σφράγισης» είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ από προεπιλογή.
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Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
1.

Βεβαιωθείτε ότι τόσο η σωλήνωση δοχείου V.A.C.® όσο και η
γραμμή ενστάλαξης έχουν συνδεθεί σωστά.

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα V.A.C. VERALINK™ έχει τοποθετηθεί
σωστά (σελίδα 28), ανάλογα με την περίπτωση.

4.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά
(σελίδα 32).
5.

Μετά την εκκίνηση της θεραπείας,
επιλέξτε τον ανιχνευτή διαρροών
SEAL CHECK™.

Ο ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ χρησιμοποιεί ένα ηχητικό
σήμα και ένα ραβδόγραμμα για να διευκολύνει τον εντοπισμό
τυχόν διαρροών. Η συχνότητα του ηχητικού σήματος και το μήκος
του ραβδογράμματος αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό της διαρροής.
Όταν εντοπίζεται η διαρροή, το ηχητικό σήμα επιβραδύνεται και
το μήκος του ραβδογράμματος μειώνεται.
Το ραβδόγραμμα θα είναι κίτρινο αν εντοπιστεί σημαντική
διαρροή. Το πράσινο ραβδόγραμμα υποδεικνύει ότι η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ λειτουργεί κανονικά. Η γραμμή στο
ραβδόγραμμα είναι το σημείο μετάβασης από το κίτρινο στο
πράσινο.

Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

Κατά τη διάρκεια της κατακάθισης του
επιδέσμου, το ραβδόγραμμα θα πρέπει να
γίνει κίτρινο και στη συνέχεια πράσινο αν δεν
εντοπιστούν σημαντικές διαρροές.
6.

7.

Ενώ η θεραπεία είναι ενεργοποιημένη και ασκώντας ελαφρά
πίεση, κινήστε το χέρι και τα δάκτυλά σας αργά γύρω από
τα άκρα του οθονίου και των επιθεμάτων σωλήνωσης. Όταν
εντοπιστεί και διορθωθεί μια διαρροή, το ραβδόγραμμα
θα μικρύνει και θα μετατραπεί από κίτρινο σε πράσινο, ενώ
θα μειωθεί επίσης και η συχνότητα του ηχητικού σήματος
(εφόσον είναι ενεργοποιημένος ο ήχος σφράγισης).

8.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τους
επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση επιπρόσθετου
υλικού οθονίου για τη σφράγιση των περιοχών διαρροής.
9.
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Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ήχου σφράγισης. Η λειτουργία Ήχος
σφράγισης είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
από προεπιλογή.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.

Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία V.A.C.®
1.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του δοχείου V.A.C.® είναι σωστά
συνδεδεμένη.

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά
(σελίδα 32).
4.

Μετά την εκκίνηση της θεραπείας,
επιλέξτε τον ανιχνευτή διαρροών
SEAL CHECK™.

Ο ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ χρησιμοποιεί ένα ηχητικό
σήμα και ένα ραβδόγραμμα για να διευκολύνει τον εντοπισμό
τυχόν διαρροών. Η συχνότητα του ηχητικού σήματος και το μήκος
του ραβδογράμματος αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό της διαρροής.
Όταν εντοπίζεται η διαρροή, το ηχητικό σήμα επιβραδύνεται και
το μήκος του ραβδογράμματος μειώνεται.
Το ραβδόγραμμα θα είναι κίτρινο αν εντοπιστεί σημαντική
διαρροή. Το πράσινο ραβδόγραμμα υποδεικνύει ότι η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ λειτουργεί κανονικά. Η γραμμή στο
ραβδόγραμμα είναι το σημείο μετάβασης από το κίτρινο στο
πράσινο.

5.

Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ήχου σφράγισης. Η λειτουργία «Ήχος
σφράγισης» είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
από προεπιλογή.

6.

Ενώ η θεραπεία είναι ενεργοποιημένη και ασκώντας ελαφρά
πίεση, κινήστε το χέρι και τα δάκτυλά σας αργά γύρω από
τα άκρα του οθονίου και του επιθέματος σωλήνωσης. Όταν
εντοπιστεί και διορθωθεί μια διαρροή, το ραβδόγραμμα
θα μικρύνει και θα μετατραπεί από κίτρινο σε πράσινο, ενώ
θα μειωθεί επίσης και η συχνότητα του ηχητικού σήματος
(εφόσον είναι ενεργοποιημένος ο ήχος σφράγισης).

7.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με
τους επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
επιπρόσθετου υλικού οθονίου για τη σφράγιση των περιοχών
διαρροής.
Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.
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Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία V.A.C.®

Κατά τη διάρκεια της κατακάθισης του
επιδέσμου, το ραβδόγραμμα θα πρέπει να
γίνει κίτρινο και στη συνέχεια πράσινο αν δεν
εντοπιστούν σημαντικές διαρροές.

Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία PREVENA™
1.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του δοχείου V.A.C.® είναι σωστά
συνδεδεμένη.

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά
(σελίδα 32).
4.

Μετά την εκκίνηση της θεραπείας,
επιλέξτε τον ανιχνευτή διαρροών
SEAL CHECK™.

Ο ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ χρησιμοποιεί ένα ηχητικό
σήμα και ένα ραβδόγραμμα για να διευκολύνει τον εντοπισμό
διαρροών. Η συχνότητα του ηχητικού σήματος και το μήκος του
ραβδογράμματος αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό της διαρροής.
Όταν εντοπίζεται η διαρροή, επιβραδύνεται το ηχητικό σήμα και
μειώνεται το μήκος του ραβδογράμματος.
Το ραβδόγραμμα θα είναι κίτρινο αν εντοπιστεί σημαντική
διαρροή. Το πράσινο ραβδόγραμμα υποδεικνύει ότι η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ λειτουργεί κανονικά. Η γραμμή στο
ραβδόγραμμα είναι το σημείο μετάβασης από το κίτρινο στο
πράσινο.
Αν ο ασθενής μεταφερθεί σε μονάδα θεραπείας PREVENA™:
Η οθόνη Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ θα εμφανίσει
ένα X αν η σφράγιση του επιδέσμου δεν επαρκεί για χρήση με
την αντίστοιχη μονάδα θεραπείας PREVENA™. Η μονάδα
θεραπείας PREVENA™ μπορεί να εκπέμψει έναν συναγερμό
διαρροής όταν είναι συνδεδεμένη.

Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία PREVENA™

Η οθόνη Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ θα εμφανίσει
ένα σημείο ελέγχου αν η σφράγιση του επιδέσμου δεν επαρκεί
για χρήση με την αντίστοιχη μονάδα θεραπείας PREVENA™.
Η μονάδα θεραπείας PREVENA™ δεν θα πρέπει να εκπέμψει
συναγερμό διαρροής όταν είναι συνδεδεμένη.

Κατά τη διάρκεια της κατακάθισης του
επιδέσμου, το ραβδόγραμμα θα πρέπει να
γίνει κίτρινο και στη συνέχεια πράσινο αν δεν
εντοπιστούν σημαντικές διαρροές.
5.
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Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ήχου σφράγισης. Η λειτουργία «Ήχος
σφράγισης» είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
από προεπιλογή.

6.

Ενώ η θεραπεία είναι ενεργοποιημένη και ασκώντας ελαφρά πίεση, κινήστε το χέρι και τα δάκτυλά σας
αργά γύρω από τα άκρα του επιδέσμου και του οθονίου. Όταν εντοπιστεί και διορθωθεί μια διαρροή, το
ραβδόγραμμα θα μικρύνει και θα μετατραπεί από κίτρινο σε πράσινο, ενώ θα μειωθεί επίσης και η συχνότητα
του ηχητικού σήματος (εφόσον είναι ενεργοποιημένος ο ήχος σφράγισης).

7.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τους επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
επιπρόσθετου υλικού οθονίου για τη σφράγιση των περιοχών διαρροής.

8.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία ABTHERA™
1.

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του δοχείου V.A.C.® είναι σωστά
συνδεδεμένη.

2.

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σφιγκτήρες σωλήνωσης είναι
ανοικτοί.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά
(σελίδα 32).
4.

Μετά την εκκίνηση της θεραπείας,
επιλέξτε τον ανιχνευτή διαρροών
SEAL CHECK™.

Ο ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ χρησιμοποιεί ένα ηχητικό
σήμα και ένα ραβδόγραμμα για να διευκολύνει τον εντοπισμό
τυχόν διαρροών. Η συχνότητα του ηχητικού σήματος και το μήκος
του ραβδογράμματος αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό της διαρροής.
Όταν εντοπίζεται η διαρροή, το ηχητικό σήμα επιβραδύνεται και
το μήκος του ραβδογράμματος μειώνεται.
Το ραβδόγραμμα θα είναι κίτρινο αν εντοπιστεί σημαντική
διαρροή. Το πράσινο ραβδόγραμμα υποδεικνύει ότι η μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ λειτουργεί κανονικά. Η γραμμή στο
ραβδόγραμμα είναι το σημείο μετάβασης από το κίτρινο στο
πράσινο.

5.

Επιλέξτε Ήχος σφράγισης για
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ήχου σφράγισης. Η λειτουργία «Ήχος
σφράγισης» είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
από προεπιλογή.

6.

Ενώ η θεραπεία είναι ενεργοποιημένη και ασκώντας ελαφρά
πίεση, κινήστε το χέρι και τα δάκτυλά σας αργά γύρω από
τα άκρα του οθονίου και του επιθέματος σωλήνωσης. Όταν
εντοπιστεί και διορθωθεί μια διαρροή, το ραβδόγραμμα
θα μικρύνει και θα μετατραπεί από κίτρινο σε πράσινο, ενώ
θα μειωθεί επίσης και η συχνότητα του ηχητικού σήματος
(εφόσον είναι ενεργοποιημένος ο ήχος σφράγισης).

7.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με
τους επιδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
επιπρόσθετου υλικού οθονίου για τη σφράγιση των περιοχών
διαρροής.
8.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη.
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Ανιχνευτής διαρροών SEAL CHECK™ - Θεραπεία ABTHERA™

Κατά τη διάρκεια της κατακάθισης του
επιδέσμου, το ραβδόγραμμα θα πρέπει να
γίνει κίτρινο και στη συνέχεια πράσινο αν δεν
εντοπιστούν σημαντικές διαρροές.

Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την καταγραφή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή/αλλαγή επιδέσμων και
εξαρτημάτων. Οι πληροφορίες καταγράφονται στην αναφορά του ιστορικού θεραπείας (σελίδα 177).
«Αριθμός τεμαχίων αφρώδους υλικού» - Επιλέξτε τον
αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται
στο τραύμα κατά την εφαρμογή ή την αλλαγή του επιδέσμου.
Χρησιμοποιήστε τα + / -, κατά περίπτωση, για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.
Αλλαγή δοχείου (mL) - Επιλέξτε ποιο δοχείο (300 ml, 500 ml
ή 1000 ml) τοποθετήθηκε ή αλλάχθηκε.
«Αλλαγή διαλύματος (mL)» - Επιλέξτε το μέγεθος (100 έως
1000 ml) του σάκου/φιαλιδίου διαλύματος που τοποθετήθηκε.
Χρησιμοποιήστε τα + / -, κατά περίπτωση, για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.

Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

Αλλαγή V.A.C. VERALINK™ - Επιλέξτε Ναι ή Όχι για να
υποδείξετε αν μια κασέτα V.A.C. VERALINK™ τοποθετήθηκε ή
αλλάχθηκε.
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Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία V.A.C.®
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την καταγραφή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή/αλλαγή επιδέσμων και
εξαρτημάτων. Οι πληροφορίες καταγράφονται στην αναφορά του ιστορικού θεραπείας (σελίδα 177).
«Αριθμός τεμαχίων αφρώδους υλικού» - Επιλέξτε τον
αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται
στο τραύμα κατά την εφαρμογή ή την αλλαγή του επιδέσμου.
Χρησιμοποιήστε τα + / -, κατά περίπτωση, για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.
«Αλλαγή δοχείου (mL)» - Επιλέξτε ποιο δοχείο (300 ml, 500 ml ή
1000 ml) τοποθετήθηκε ή αλλάχθηκε.
Αλλαγή διαλύματος (mL) - Επιλέξτε το μέγεθος (100 έως 1000
ml) του σάκου/του φιαλιδίου διαλύματος που τοποθετήθηκε.
Χρησιμοποιήστε τα + / -, κατά περίπτωση, για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.

Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία V.A.C.®

Αλλαγή V.A.C. VERALINK™ - Επιλέξτε Ναι ή Όχι για να
υποδείξετε αν μια κασέτα V.A.C. VERALINK™ τοποθετήθηκε ή
αλλάχθηκε.
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Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία PREVENA™
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την καταγραφή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή/αλλαγή επιδέσμων και
εξαρτημάτων. Οι πληροφορίες καταγράφονται στην αναφορά του ιστορικού θεραπείας (σελίδα 177).
«Αριθμός τεμαχίων αφρώδους υλικού» - Επιλέξτε τον
αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται
στο τραύμα κατά την εφαρμογή ή την αλλαγή του επιδέσμου.
Χρησιμοποιήστε τα + / -, κατά περίπτωση, για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.

Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία PREVENA™

Αλλαγή δοχείου (mL) - Επιλέξτε ποιο δοχείο (300 ml, 500 ml
ή 1000 ml) τοποθετήθηκε ή αλλάχθηκε.
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Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία ABTHERA™
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την καταγραφή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή/αλλαγή επιδέσμων και
εξαρτημάτων. Οι πληροφορίες καταγράφονται στην αναφορά του ιστορικού θεραπείας (σελίδα 177).
«Αριθμός τεμαχίων αφρώδους υλικού» - Επιλέξτε τον
αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται
στο τραύμα κατά την εφαρμογή ή την αλλαγή του επιδέσμου.
Χρησιμοποιήστε τα + / -, κατά περίπτωση, για να αυξομειώσετε τις
εμφανιζόμενες τιμές.

Λειτουργία «Καταγραφή» - Θεραπεία ABTHERA™

«Αλλαγή δοχείου (mL)» - Επιλέξτε ποιο δοχείο (300 ml, 500 ml
ή 1000 ml) τοποθετήθηκε ή αλλάχθηκε.
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Οθόνη καρτέλας «Ιστορικό»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη της καρτέλας Ιστορικό για πρόσβαση στο ιστορικό (ασθενούς, θεραπείας και συναγερμών) και στη
λειτουργία απεικόνισης τραύματος.

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία» (σελίδες
50, 85, 110 και 129)

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»
(σελίδες 74, 106, 126 και
144)

Σύνοψη θεραπείας

Ιστορικό ασθενούς (σελίδα 163)

Απεικόνιση (σελίδα 167)

Ιστορικό θεραπείας
(σελίδα 177)

Ιστορικό συναγερμών
(σελίδα 178)

Βοήθεια (σελίδα 41)

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την οθόνη της καρτέλας Ιστορικό:
Ιστορικό ασθενούς - Η οθόνη «Ιστορικό ασθενούς» εμφανίζει τις πληροφορίες του ασθενούς σε στήλες ανά ημερομηνία, ώρα και
συμβάν. Η ημερομηνία εμφανίζεται σε φθίνουσα σειρά και η ώρα εμφανίζεται σε εικοσιτετράωρη μορφή ρολογιού.
Απεικόνιση - Η λειτουργία απεικόνισης τραύματος βοηθάει στην καταγραφή της διαδικασίας επούλωσης του τραύματος.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να φορτώσετε ψηφιακές εικόνες του τραύματος για προβολή στην οθόνη ή για τη δημιουργία
διαγράμματος εξέλιξης του εμβαδού και του όγκου.
Ιστορικό θεραπείας - Η οθόνη «Ιστορικό θεραπείας» εμφανίζει τις πληροφορίες της θεραπείας του ασθενούς σε στήλες ανά
ημερομηνία, ώρα και συμβάν. Η ημερομηνία εμφανίζεται σε φθίνουσα σειρά και η ώρα εμφανίζεται σε εικοσιτετράωρη μορφή
ρολογιού.

Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
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Οθόνη καρτέλας «Ιστορικό»

Ιστορικό συναγερμών - Η οθόνη «Ιστορικό συναγερμών» εμφανίζει τις πληροφορίες των συναγερμών που εκπέμπονται από τη
μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ σε στήλες ανά ημερομηνία, ώρα και συμβάν. Η ημερομηνία εμφανίζεται σε φθίνουσα σειρά και η ώρα
εμφανίζεται σε εικοσιτετράωρη μορφή ρολογιού.

Διαμόρφωση ιστορικού ασθενούς ή απεικόνισης (πρώτη φορά χρήσης) - Επισκόπηση
Στα παρακάτω διαγράμματα ροής περιλαμβάνονται τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός κωδικού πρόσβασης
και την έναρξη ενός νέου αρχείου καταγραφής ιστορικού ασθενούς. Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για πιο αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους οθόνες και επιλογές.
Οθόνη καρτέλας
Ιστορικό

Οθόνη Δημιουργία νέου
κωδικού πρόσβασης

Οθόνη Δημιουργία νέου
κωδικού ασθενούς

Οθόνη Ιστορικό
ασθενούς

Αφού επιλέξετε την
καρτέλα Ιστορικό,
επιλέξτε Ιστορικό
ασθενούς (σελίδα 155).

Εισαγάγετε έναν νέο
κωδικό πρόσβασης και
επιβεβαιώστε. Επιλέξτε OK
(σελίδα 158).

Εισαγάγετε τον κωδικό
ασθενούς. Επιλέξτε OK
(σελίδα 158).

Εμφανίζεται η οθόνη
Ιστορικό ασθενούς
(σελίδα 162).

Διαμόρφωση ιστορικού ασθενούς ή απεικόνισης (πρώτη φορά χρήσης) - Επισκόπηση

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά. Ανατρέξτε στους αριθμούς
σελίδων που παρατίθενται για λεπτομερέστερη προβολή και αναλυτικότερες πληροφορίες.
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Διαμόρφωση ιστορικού ασθενούς ή απεικόνισης (νέος κωδικός πρόσβασης) - Επισκόπηση
Οθόνη καρτέλας
Ιστορικό

Οθόνη Εισαγωγή
κωδικού πρόσβασης

Οθόνη Δημιουργία
ιστορικού ασθενούς

Αφού επιλέξετε την καρτέλα
Επιλέξτε Επαναφορά
Ιστορικό, επιλέξτε το κουμπί
(σελίδα 160) για να δημιουργήσετε Επιλέξτε OK για να διαγράψετε
το τρέχον ιστορικό ασθενούς
Ιστορικό ασθενούς (σελίδα 155).
ένα νέο αρχείο καταγραφής
(σελίδα 160).
ιστορικού ασθενούς.

Εμφανίζεται η οθόνη
Ιστορικό ασθενούς
(σελίδα 162).

Οθόνη Δημιουργία νέου
κωδικού ασθενούς

Εισαγάγετε τον κωδικό
ασθενούς. Επιλέξτε OK
(σελίδα 161).

Οθόνη Δημιουργία νέου
κωδικού πρόσβασης

Διαμόρφωση ιστορικού ασθενούς ή απεικόνισης (νέος κωδικός πρόσβασης) - Επισκόπηση

Οθόνη Ιστορικό
ασθενούς

Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό
πρόσβασης και επιβεβαιώστε.
Επιλέξτε OK (σελίδα 161).
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Ιστορικό ασθενούς
Χρησιμοποιήστε τις οθόνες «Ιστορικό ασθενούς» για τη δημιουργία ενός νέου κωδικού πρόσβασης και την έναρξη ενός νέου αρχείου
καταγραφής ιστορικού ασθενούς, για την προβολή, διαγραφή και εξαγωγή ενός ιστορικού ασθενούς, καθώς και για την προβολή ενός
γραφήματος του εμβαδού της εικόνας του τραύματος.

Δημιουργία νέου ιστορικού ασθενούς
1.

Επιλέξτε την καρτέλα Ιστορικό (σελίδα 155).

2.

Επιλέξτε Ιστορικό ασθενούς από την οθόνη της καρτέλας
Ιστορικό (σελίδα 155) για να μεταβείτε στην οθόνη
Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης.

3.

Επιλέξτε το πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης και
χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να
εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έξι χαρακτήρες.
Καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός
αυτός θα ζητείται σε κάθε προσπέλαση του
ιστορικού του ασθενούς.

4.

Επιλέξτε το πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και
εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης που εισαγάγατε στο
πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης.
5.

6.

Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Δημιουργία νέου κωδικού ασθενούς.

Επιλέξτε το πεδίο Κωδικός ασθενούς και χρησιμοποιήστε
το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να εισαγάγετε τον
κωδικό του ασθενούς. Ο κωδικός του ασθενούς πρέπει να
περιλαμβάνει έως 30 χαρακτήρες.
7.

Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Ιστορικό ασθενούς (σελίδα 162).

Για λόγους ασφαλείας, στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ επιτρέπεται να είναι ενεργός μόνο
ένας φάκελος ασθενούς κάθε φορά. Αν εισαχθεί
νέος κωδικός πρόσβασης, ο τρέχων κωδικός
αντικαθίσταται και διαγράφεται ολόκληρο
το ιστορικό ασθενούς που σχετίζεται με τον
συγκεκριμένο κωδικό.

Ιστορικό ασθενούς

Όλες οι πληροφορίες θα διαγραφούν αυτόματα
όταν η μονάδα επιστραφεί στην KCI.
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Πρόσβαση στο ιστορικό ασθενούς
Αφού δημιουργηθεί κωδικός πρόσβασης, πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό για να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό ασθενούς.
1.

Επιλέξτε την καρτέλα Ιστορικό (σελίδα 155).

2.

Επιλέξτε Ιστορικό ασθενούς από την οθόνη της καρτέλας
Ιστορικό (σελίδα 155) για να μεταβείτε στην οθόνη
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

3.

Επιλέξτε το πεδίο Κωδικός πρόσβασης και χρησιμοποιήστε
το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης του ιστορικού ασθενούς.
4.

Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Ιστορικό ασθενούς (σελίδα 162).

Για λόγους ασφαλείας, στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ επιτρέπεται να είναι ενεργός μόνο
ένας φάκελος ασθενούς κάθε φορά. Αν εισαχθεί
νέος κωδικός πρόσβασης, ο τρέχων κωδικός
αντικαθίσταται και διαγράφεται ολόκληρο
το ιστορικό ασθενούς που σχετίζεται με τον
συγκεκριμένο κωδικό.
Όλες οι πληροφορίες θα διαγραφούν αυτόματα
όταν η μονάδα επιστραφεί στην KCI.

Πρόσβαση στο ιστορικό ασθενούς

Για λόγους ασφαλείας, αν ένας λανθασμένος
κωδικός πρόσβασης εισαχθεί 12 φορές,
η πρόσβαση στο ιστορικό ασθενούς
θα απενεργοποιηθεί. Αν συμβεί αυτό,
επικοινωνήστε με την KCI.
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Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης
Για να δημιουργήσετε ένα δεύτερο αρχείο καταγραφής ιστορικού ασθενούς, πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.
Κατά τη δημιουργία ενός δεύτερου κωδικού πρόσβασης, θα διαγραφεί ολόκληρο το ιστορικό ασθενούς που είχε καταγραφεί.
1.

Επιλέξτε την καρτέλα Ιστορικό (σελίδα 155).

2.

Επιλέξτε Ιστορικό ασθενούς από την οθόνη της καρτέλας
Ιστορικό (σελίδα 155) για να μεταβείτε στην οθόνη
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.
3.

Επιλέξτε Επαναφορά για να
δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό
πρόσβασης.

Για λόγους ασφαλείας, στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ επιτρέπεται να είναι ενεργός μόνο
ένας φάκελος ασθενούς κάθε φορά. Αν εισαχθεί
νέος κωδικός πρόσβασης, ο τρέχων κωδικός
αντικαθίσταται και διαγράφεται ολόκληρο
το ιστορικό ασθενούς που σχετίζεται με τον
συγκεκριμένο κωδικό.

Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης

4.
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Επιλέξτε OK στην οθόνη προειδοποίησης Δημιουργία
ιστορικού ασθενούς για να μεταβείτε στην οθόνη
Δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης και να διαγράψετε
το ιστορικό που υπάρχει αποθηκευμένο.

5.

Επιλέξτε το πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης και
χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να
εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έξι χαρακτήρες.
Καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός
αυτός θα ζητείται σε κάθε προσπέλαση του
ιστορικού του ασθενούς.

6.

Επιλέξτε το πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και
εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης που εισαγάγατε στο
πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης.
7.

8.

Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Δημιουργία νέου κωδικού ασθενούς.

Επιλέξτε το πεδίο Κωδικός ασθενούς και χρησιμοποιήστε
το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό του
ασθενούς. Ο κωδικός του ασθενούς πρέπει να περιλαμβάνει
έως 30 χαρακτήρες.
9.

Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Ιστορικό ασθενούς (σελίδα 162).

Για λόγους ασφαλείας, στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ επιτρέπεται να είναι ενεργός μόνο
ένας φάκελος ασθενούς κάθε φορά. Αν εισαχθεί
νέος κωδικός πρόσβασης, ο τρέχων κωδικός
αντικαθίσταται και διαγράφεται ολόκληρο
το ιστορικό ασθενούς που σχετίζεται με τον
συγκεκριμένο κωδικό.
Όλες οι πληροφορίες θα διαγραφούν αυτόματα
όταν η μονάδα επιστραφεί στην KCI.
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Οθόνη «Ιστορικό ασθενούς»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη «Ιστορικό ασθενούς» για την προβολή, εξαγωγή ή διαγραφή ενός αρχείου καταγραφής ιστορικού
ασθενούς (π.χ. πληροφορίες απεικόνισης τραύματος και αλλαγές αναλώσιμων εξαρτημάτων).

Γραμμή κατάστασης
Καρτέλα «Θεραπεία»
(σελίδες 50, 85,
110 και 129)

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»
(σελίδες 74, 106, 126
και 144)

Προβολή ιστορικού ασθενούς
(σελίδα 163)

Προβολή γραφήματος εμβαδού
τραύματος (σελίδα 165)

Εξαγωγή ιστορικού ασθενούς
(σελίδα 164)

Διαγραφή ιστορικού ασθενούς
(σελίδα 166)

Επιστροφή στην οθόνη
της καρτέλας Ιστορικό
(σελίδα 155)
Βοήθεια

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από την οθόνη Ιστορικό ασθενούς:
Προβολή ιστορικού - Χρησιμοποιείται για την προβολή του ιστορικού του ασθενούς και την προσθήκη
σύντομων σημειώσεων για τη θεραπεία του ασθενούς. Σε περίπτωση ενός νέου αρχείου καταγραφής
ιστορικού ασθενούς, η οθόνη αυτή δεν θα περιέχει καταχωρήσεις συμβάντων.
Εξαγωγή ιστορικού - Χρησιμοποιείται για την εξαγωγή όλου του ιστορικού του ασθενούς σε μια μονάδα
USB ή κάρτα SD.
Προβολή γραφημάτων - Χρησιμοποιείται για την προβολή ενός γραφήματος του μετρούμενου
εμβαδού του τραύματος με την πάροδο του χρόνου.

Οθόνη «Ιστορικό ασθενούς»

Διαγραφή ιστορικού - Χρησιμοποιείται για τη διαγραφή των δεδομένων ιστορικού ασθενούς από τη
μνήμη της μονάδας V.A.C.ULTA™.
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Οθόνη «Προβολή ιστορικού ασθενούς»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Προβολή ιστορικού ασθενούς για την προβολή και την προσθήκη σύντομων σημειώσεων για
τη θεραπεία του ασθενούς. Σε περίπτωση ενός νέου αρχείου καταγραφής ιστορικού ασθενούς, η οθόνη αυτή δεν θα περιέχει
καταχωρήσεις συμβάντων.
1.

Επιλέξτε Προβολή ιστορικού από την οθόνη Ιστορικό
ασθενούς (σελίδα 162) για να μεταβείτε στην οθόνη
Προβολή ιστορικού ασθενούς.

2.

Χρησιμοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για κύλιση στο
ιστορικό του ασθενούς.
3.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για να
προσθέσετε σημειώσεις σχετικά με το ιστορικό του
ασθενούς. Η σημείωση μπορεί να περιλαμβάνει έως
90 χαρακτήρες.

5.

Επιλέξτε OK για να προσθέσετε τη
σημείωση ή Άκυρο για να επιστρέψετε
στην οθόνη Προβολή ιστορικού
ασθενούς.

6.

Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στην
οθόνη Ιστορικό ασθενούς.

Δεν καταγράφεται κάθε κύκλος ενστάλαξης στο
αρχείο καταγραφής ιστορικού. Καταγράφονται
μόνο οι αρχικές ρυθμίσεις που επιλέγονται κατά
τη διαμόρφωση.

Οθόνη «Προβολή ιστορικού ασθενούς»

4.

Επιλέξτε Προσθήκη σημείωσης για
να μεταβείτε στην οθόνη Προσθήκη
σημείωσης.
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Οθόνη «Εξαγωγή ιστορικού ασθενούς»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Εξαγωγή ιστορικού ασθενούς για να εξάγετε το ιστορικό του ασθενούς σε μονάδα USB ή κάρτα SD.
1.

Επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού από την οθόνη Ιστορικό
ασθενούς (σελίδα 162) για να μεταβείτε στην οθόνη
Εξαγωγή ιστορικού ασθενούς.

2.

Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης που θέλετε (μονάδα USB
ή κάρτα SD) στην κατάλληλη υποδοχή στην πρόσοψη της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ (σελίδα 18).
Χρησιμοποιείτε μόνο μη ρευματοδοτούμενες
συσκευές USB.

3.

Στην οθόνη Εξαγωγή ιστορικού ασθενούς, επιλέξτε τη
συσκευή μνήμης που χρησιμοποιείται, USB ή Kάρτα SD.

4.

5.

Επιλέξτε OK για να ξεκινήσει η εξαγωγή
του ιστορικού του ασθενούς στη
συσκευή μνήμης ή επιλέξτε Άκυρο για
να επιστρέψετε στην οθόνη Ιστορικό
ασθενούς χωρίς να εξαγάγετε το ιστορικό
ασθενούς.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ξεκινήσει την εξαγωγή
του ιστορικού ασθενούς. Η πρόοδος της μεταφοράς θα
εμφανίζεται σε ένα ραβδόγραμμα.
Αν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει
κάποιο σφάλμα κατά τη μεταφορά, θα
εμφανιστεί η οθόνη «Σφάλμα μεταφοράς
κατά την εξαγωγή». Ανατρέξτε στην
ενότητα σφαλμάτων μεταφοράς δεδομένων
(σελίδα 180) αυτού του εγχειριδίου για οδηγίες
σχετικά με το πώς να διορθώσετε το σφάλμα.

Οθόνη «Εξαγωγή ιστορικού ασθενούς»

6.
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Μετά την επιτυχή μεταφορά όλου του
ιστορικού του ασθενούς στη συσκευή
μνήμης, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Εξαγωγή επιτυχής για να επιστρέψετε
στην οθόνη Ιστορικό ασθενούς.

Οθόνη «Προβολή γραφήματος - Περιοχή τραύματος (cm2)»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Προβολή γραφήματος - Περιοχή τραύματος (cm2) για να δείτε ένα γράφημα του μετρούμενου
εμβαδού του τραύματος με την πάροδο του χρόνου.
Επιλέξτε Προβολή γραφημάτων από την οθόνη Ιστορικό
ασθενούς (σελίδα 162) για να μεταβείτε στην οθόνη
Προβολή γραφήματος - Περιοχή τραύματος (cm2).
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραφήματος αν
το αρχείο ιστορικού ασθενούς έχει διαγραφεί.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραφήματος αν
δεν έχουν αποθηκευτεί οι μετρήσεις εμβαδού
του τραύματος στο ιστορικό ασθενούς. Για
να δημιουργηθεί γράφημα, απαιτούνται
τουλάχιστον δύο μετρήσεις από διαφορετικές
ημέρες (εμβαδόν εικόνας έναντι χρόνου).
Ανατρέξτε στην ενότητα «Απεικόνιση
τραύματος» (σελίδα 167) αυτού του
εγχειριδίου για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά
με την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών στο
ιστορικό του ασθενούς.
2.

Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στην
οθόνη Ιστορικό ασθενούς.

Οθόνη «Προβολή γραφήματος - Περιοχή τραύματος (cm2)»

1.
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Οθόνη «Διαγραφή ιστορικού ασθενούς»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Διαγραφή ιστορικού ασθενούς για τη διαγραφή των δεδομένων του ιστορικού ασθενούς από τη μνήμη
της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Οθόνη «Διαγραφή ιστορικού ασθενούς»

1.

166

Επιλέξτε Διαγραφή ιστορικού από την οθόνη Ιστορικό
ασθενούς (σελίδα 162) για να μεταβείτε στην οθόνη
προειδοποίησης Διαγραφή ιστορικού ασθενούς.

2.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τη
διαγραφή ή Άκυρο για να επιστρέψετε
στην οθόνη Ιστορικό ασθενούς χωρίς να
διαγράψετε το ιστορικό του ασθενούς.

3.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγραφής,
επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη Επιτυχής
διαγραφή για να επιστρέψετε στην οθόνη
Ιστορικό ασθενούς.

Απεικόνιση τραύματος
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία απεικόνισης τραύματος ως βοήθημα για την καταγραφή της διαδικασίας επούλωσης του τραύματος.
Οι λειτουργίες υπολογισμού εμβαδού απεικόνισης τραύματος και όγκου και δεν αποτελούν ακριβείς
μετρήσεις και δεν προορίζονται για χρήση στη διάγνωση και τη θεραπεία των τραυμάτων.
Τα απαιτούμενα εξαρτήματα για τη χρήση αυτής της λειτουργίας περιλαμβάνουν τα εξής:
•

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ανάλυση τουλάχιστον δύο megapixel, στην οποία χρησιμοποιείται κάρτα
μνήμης SD.

•

Κάρτα μνήμης SD.

•

Τετράγωνο αναφοράς βαθμονόμησης - βρίσκεται στο χάρακα του κιτ επιδέσμου. Αυτό το τετράγωνο
αναφοράς απαιτείται για τον υπολογισμό των μετρήσεων του τραύματος από τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

Τετράγωνο αναφοράς βαθμονόμησης
•

Γραφίδα - βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα στην πρόσοψη της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ (σελίδα 18).
Ο χειρισμός της οθόνης αφής θα πρέπει να γίνεται μόνο με το δάκτυλο ή την παρεχόμενη γραφίδα.
Η χρήση στυλό ή άλλων συσκευών κατάδειξης θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη και ενδέχεται να
επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση της λειτουργίας απεικόνισης τραύματος, συνιστούμε τα ακόλουθα:
•

Ένα καινούργιο αποστειρωμένο τετράγωνο αναφοράς βαθμονόμησης πρέπει να τοποθετείται στην ίδια
θέση πάνω στο τραύμα σε κάθε λήψη εικόνας.

•

Όλες οι εικόνες πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς πάνω από το τραύμα.

•

Το τραύμα και το τετράγωνο αναφοράς βαθμονόμησης πρέπει να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη επιφάνεια της εικόνας.

•

Η εικόνα πρέπει να λαμβάνεται σε καλές συνθήκες φωτισμού.

•

Τα αρχεία εικόνας πρέπει να είναι σε μορφή JPEG (.jpg).

Απεικόνιση τραύματος

Η χρήση φωτογραφικής μηχανής με λειτουργία ημερομηνίας και ώρας επιτρέπει τον ευκολότερο
εντοπισμό των εικόνων.
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Οθόνη «Απεικόνιση»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Απεικόνιση για να φορτώσετε εικόνες για τον υπολογισμό του εμβαδού του τραύματος και του όγκου και
για να διαγράψετε εικόνες από τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Φόρτωση εικόνων
1.

Από την οθόνη της καρτέλας Ιστορικό (σελίδα 155),
επιλέξτε Απεικόνιση για να μεταβείτε στην οθόνη
Απεικόνιση.

2.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το ιστορικό ασθενούς
(σελίδα 159).
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
«Απεικόνιση», πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν
ένα αρχείο καταγραφής ιστορικού ασθενούς.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία νέου
ιστορικού ασθενούς» (σελίδα 158) αυτού του
εγχειριδίου για περισσότερες πληροφορίες.

3.

Εισαγάγετε τη συσκευή μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή
στην πρόσοψη της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™
(σελίδα 18).
Χρησιμοποιείτε μόνο μη ρευματοδοτούμενες
συσκευές USB.

4.

5.

Επιλέξτε Επιλογή εικόνας και ανάλυση
για να μεταβείτε στην οθόνη Αποστολή
εικόνας.

Επιλέξτε τη συσκευή μνήμης που περιέχει τις εικόνες από
την οθόνη Αποστολή εικόνων. Επιλέξτε USB, Kάρτα SD
ή Μνήμη μονάδας.
Θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την
πρόσβαση στις εικόνες της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™ ή της κάρτας μνήμης.

Οθόνη «Απεικόνιση»

Αν επιλέγετε μνήμη μονάδας, η οθόνη «Επιλογή
εικόνας» θα είναι κενή, εκτός αν έχουν
φορτωθεί και αποθηκευτεί στο παρελθόν
εικόνες σε μνήμη μονάδας.

6.
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Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιλογή εικόνας. Επιλέξτε Άκυρο για να
επιστρέψετε στην οθόνη Απεικόνιση.

7.

Χρησιμοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για να
εμφανιστεί στο παράθυρο ο φάκελος ή η εικόνα που θέλετε.
8.

Αν η εικόνα που θέλετε είναι σε φάκελο,
εντοπίστε τους διαθέσιμους φακέλους με
το πάνω και το κάτω βέλος και επιλέξτε
τον φάκελο που θέλετε. Χρησιμοποιήστε
το πάνω και το κάτω βέλος για να
εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε.
Επιλέξτε Πίσω για να βγείτε από τον
φάκελο.

9.

10.

Όταν εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε,
επιλέξτε OK για να φορτώσετε την εικόνα
στη μνήμη της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ξεκινήσει η φόρτωση
της εικόνας. Η πρόοδος της μεταφοράς θα εμφανίζεται σε
ένα ραβδόγραμμα.
Αν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει
κάποιο σφάλμα κατά τη μεταφορά, θα
εμφανιστεί η οθόνη Σφάλμα μεταφοράς
κατά την αποστολή. Ανατρέξτε στην ενότητα
σφαλμάτων μεταφοράς δεδομένων (σελίδα
180) αυτού του εγχειριδίου για οδηγίες σχετικά
με το πώς να διορθώσετε το σφάλμα.
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11.

Μετά την επιτυχή μεταφορά της εικόνας, αφαιρέστε τη
συσκευή μνήμης.
12.
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Επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη Αποστολή
επιτυχής για να μεταβείτε στην οθόνη
Αγγίξτε τις γωνίες του τετραγώνου
αναφοράς.

Ανάλυση εικόνων - Άγγιγμα των γωνιών του τετραγώνου αναφοράς
Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη γραφίδα για να αγγίξετε κάθε
γωνία του τετραγώνου αναφοράς που εμφανίζεται στο παράθυρο
εικόνας, στην οθόνη Αγγίξτε τις γωνίες του τετραγώνου
αναφοράς.
Όταν αγγίξετε και την τελευταία γωνία του τετραγώνου αναφοράς,
τα σημεία των γωνιών θα ενωθούν με μια επισημασμένη γραμμή.
Ο χειρισμός της οθόνης αφής θα πρέπει να
γίνεται μόνο με το δάκτυλο ή την παρεχόμενη
γραφίδα. Η χρήση στυλό ή άλλων συσκευών
κατάδειξης θα προκαλέσει ζημιά στην
οθόνη και ενδέχεται να επηρεάσει τη σωστή
λειτουργία της συσκευής.
Είναι σημαντικό να επιλέξετε τις γωνίες
είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.
Η λανθασμένη σειρά επιλογής θα οδηγήσει σε
σφάλμα βαθμονόμησης.
Μόλις αγγίξετε όλες τις γωνίες του
τετραγώνου αναφοράς, επιλέξτε OK για
να μεταβείτε στην οθόνη Ιχνηθέτηση
περιμέτρου τραύματος.

Ανάλυση εικόνων - Άγγιγμα των γωνιών του τετραγώνου αναφοράς

13.
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Ανάλυση εικόνων – Ιχνηθέτηση περιμέτρου τραύματος
1.

Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη γραφίδα για να σχεδιάσετε
μια γραμμή γύρω από την περιοχή του τραύματος που θα
αναλυθεί στο παράθυρο εικόνας στην οθόνη Ιχνηθέτηση
περιμέτρου τραύματος.
Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη σχεδίαση, επιλέξτε
Επαναφορά για να σχεδιάσετε ξανά την περιοχή του
τραύματος.
Ο χειρισμός της οθόνης αφής θα πρέπει να
γίνεται μόνο με το δάκτυλο ή την παρεχόμενη
γραφίδα. Η χρήση στυλό ή άλλων συσκευών
κατάδειξης θα προκαλέσει ζημιά στην
οθόνη και ενδέχεται να επηρεάσει τη σωστή
λειτουργία της συσκευής.

Ανάλυση εικόνων – Ιχνηθέτηση περιμέτρου τραύματος

Στην αρχή της σχεδίασης θα εμφανιστεί ένα
τετράγωνο. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται όταν
η άκρη της γραμμής επιστρέψει στο σημείο
έναρξης.
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2.

3.

Μετά τη σχεδίαση της περιοχής του
τραύματος, επιλέξτε OK για να μεταβείτε
στην οθόνη Προσθήκη περιοχής
απεικόνισης.

Επιλέξτε Προσθήκη περιοχής για να μεταβείτε ξανά στην
οθόνη Ιχνηθέτηση περιμέτρου τραύματος, αν υπάρχει και
άλλη περιοχή τραύματος που πρέπει να σχεδιαστεί.
Ή

4.

Επιλέξτε Συνέχεια αν έχουν σχεδιαστεί όλες οι περιοχές
τραύματος.
5.

Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Βάθος περιοχής εικόνας.
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Ανάλυση εικόνων - Βάθος περιοχής εικόνας

Ανάλυση εικόνων - Βάθος περιοχής εικόνας

1.
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Επιλέξτε το κατά προσέγγιση βάθος κάθε περιοχής
τραύματος που σχεδιάσατε. Χρησιμοποιήστε τα + / -, κατά
περίπτωση, για να αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.
2.

Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε
στην οθόνη Προσθήκη περιοχής
απεικόνισης.

3.

Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τα
δεδομένα απεικόνισης τραύματος στο
ιστορικό του ασθενούς.

4.

Επιλέξτε Άκυρο για να επιστρέψετε στην
οθόνη Αποστολή εικόνας.

Διαγραφή εικόνων
1.

Από την οθόνη της καρτέλας Ιστορικό (σελίδα 155),
επιλέξτε Απεικόνιση για να μεταβείτε στην οθόνη
Απεικόνιση.

2.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το ιστορικό ασθενούς.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
«Απεικόνιση», πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν
ένα αρχείο καταγραφής ιστορικού ασθενούς.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία νέου
ιστορικού ασθενούς» (σελίδα 158) αυτού του
εγχειριδίου για περισσότερες πληροφορίες.
3.

Επιλέξτε Διαχείριση αποθηκευμένων
εικόνων για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιλογή εικόνας για διαγραφή.

Θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την
πρόσβαση στις εικόνες της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.
Χρησιμοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για να
εμφανιστεί στο παράθυρο η εικόνα που θέλετε.
5.

Όταν εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε,
επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιβεβαίωση διαγραφής.

Ή
6.

Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στην
οθόνη Απεικόνιση.

Διαγραφή εικόνων

4.
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7.

Επιλέξτε OK για να διαγράψετε την εικόνα
από τη μνήμη της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

Ή

10.
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8.

Επιλέξτε Άκυρο για να επιστρέψετε στην
οθόνη Επιλογή εικόνας για διαγραφή.

9.

Μόλις η εικόνα διαγραφεί, θα εμφανιστεί
η οθόνη Επιλογή εικόνας για διαγραφή.
Επιλέξτε ακόμη μια εικόνα για διαγραφή
ή επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στην
οθόνη Απεικόνιση.

Επιλέξτε την καρτέλα Ιστορικό για να επιστρέψετε στην
οθόνη της καρτέλας Ιστορικό.

Οθόνη «Ιστορικό θεραπείας»
Η οθόνη Προβολή ιστορικού θεραπείας εμφανίζει τις πληροφορίες του ασθενούς σε στήλες ανά ημερομηνία, ώρα και συμβάν (π.χ.
έναρξη/διακοπή της θεραπείας, ρυθμίσεις θεραπείας και αλλαγές αναλώσιμων εξαρτημάτων). Η ημερομηνία εμφανίζεται σε φθίνουσα
σειρά και η ώρα εμφανίζεται σε εικοσιτετράωρη μορφή ρολογιού.
1.

Από την οθόνη της καρτέλας Ιστορικό (σελίδα 155),
επιλέξτε Ιστορικό θεραπείας για να μεταβείτε στην οθόνη
Προβολή ιστορικού θεραπείας.

2.

Χρησιμοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για κύλιση στο
ιστορικό θεραπείας.
Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στην
οθόνη της καρτέλας Ιστορικό.

4.

Επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού
θεραπείας για να μεταβείτε στην οθόνη
Εξαγωγή ιστορικού (σελίδα 179).

Οθόνη «Ιστορικό θεραπείας»

3.
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Οθόνη «Ιστορικό συναγερμών»

Οθόνη «Ιστορικό συναγερμών»

Η οθόνη Προβολή ιστορικού συναγερμών εμφανίζει τις πληροφορίες των συναγερμών για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ σε
στήλες ανά ημερομηνία, ώρα και συμβάν (π.χ. συναγερμοί και αλλαγές αναλώσιμων εξαρτημάτων). Η ημερομηνία εμφανίζεται σε
φθίνουσα σειρά και η ώρα εμφανίζεται σε εικοσιτετράωρη μορφή ρολογιού.
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1.

Από την οθόνη της καρτέλας Ιστορικό (σελίδα 155),
επιλέξτε Ιστορικό συναγερμών» για να μεταβείτε στην
οθόνη Προβολή ιστορικού συναγερμών.

2.

Χρησιμοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για κύλιση στο
ιστορικό συναγερμών.
3.

Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στην
οθόνη της καρτέλας Ιστορικό.

4.

Επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού
συναγερμών για να μεταβείτε στην
οθόνη Εξαγωγή ιστορικού (σελίδα 179).

Οθόνη «Εξαγωγή ιστορικού»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Εξαγωγή ιστορικού για να εξαγάγετε το ιστορικό θεραπείας και συναγερμών σε συσκευή μνήμης (USB
ή κάρτα SD).
1.

Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης που θέλετε (USB ή κάρτα
SD) στην κατάλληλη υποδοχή στην πρόσοψη της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ (σελίδα 18).
Χρησιμοποιείτε μόνο μη ρευματοδοτούμενες
συσκευές USB.
Από την οθόνη της καρτέλας Ιστορικό (σελίδα 155),
επιλέξτε Ιστορικό θεραπείας για να μεταβείτε στην οθόνη
Προβολή ιστορικού θεραπείας.
3.

4.

Στην οθόνη Εξαγωγή ιστορικού, επιλέξτε τη συσκευή
μνήμης που χρησιμοποιείται, USB ή Kάρτα SD.

5.

6.

Επιλέξτε Εξαγωγή ιστορικού
θεραπείας για να μεταβείτε στην οθόνη
Εξαγωγή ιστορικού.

Επιλέξτε OK για να ξεκινήσει η εξαγωγή
του ιστορικού του ασθενούς στη
συσκευή μνήμης ή επιλέξτε Άκυρο για
να επιστρέψετε στην οθόνη Προβολή
θεραπείας ή Ιστορικό συναγερμών
χωρίς να εξαγάγετε το ιστορικό ασθενούς.

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα ξεκινήσει την εξαγωγή
του ιστορικού. Η πρόοδος της μεταφοράς θα εμφανίζεται σε
ένα ραβδόγραμμα.
Αν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει
κάποιο σφάλμα κατά τη μεταφορά, θα
εμφανιστεί η οθόνη «Σφάλμα μεταφοράς
κατά την εξαγωγή». Ανατρέξτε στην ενότητα
σφαλμάτων μεταφοράς δεδομένων (σελίδα
180) αυτού του εγχειριδίου για οδηγίες σχετικά
με το πώς να διορθώσετε το σφάλμα.
7.

Μετά την επιτυχή μεταφορά όλου του
ιστορικού του ασθενούς στη συσκευή
μνήμης, επιλέξτε Έξοδος στην οθόνη
Εξαγωγή επιτυχής για να επιστρέψετε
στην οθόνη της καρτέλας Ιστορικό.
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Οθόνη «Εξαγωγή ιστορικού»

2.

Σφάλματα μεταφοράς δεδομένων
Αν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανιχνεύσει κάποιο σφάλμα κατά τη μεταφορά δεδομένων, θα εμφανιστεί μια οθόνη «Σφάλμα
μεταφοράς».
Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ δεν είναι συμβατή με μονάδες USB ή κάρτες SD που έχουν
προεγκατεστημένο το λογισμικό U3. Το λογισμικό U3 πρέπει να απεγκατασταθεί πριν από τη
χρήση.
Αν εμφανιστεί η οθόνη Σφάλμα μεταφοράς κατά την εξαγωγή,
οι πιθανοί λόγοι σφάλματος μεταφοράς είναι οι εξής:
•

Η κάρτα SD/μονάδα USB δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

•

Λανθασμένη μορφή κάρτας SD/μονάδας USB.

•

Συνδέθηκε λανθασμένος τύπος συσκευής.

1.

Επιλέξτε Επαναφορά για να δοκιμάσετε
ξανά εξαγωγή.

2.

Επιλέξτε Έξοδος για να ακυρώσετε την
εξαγωγή ή για να επιλέξετε μια άλλη
συσκευή προορισμού.

Αν εμφανιστεί η οθόνη Σφάλμα μεταφοράς κατά την αποστολή,
οι πιθανοί λόγοι σφάλματος μεταφοράς είναι οι εξής:
•

Η κάρτα SD/μονάδα USB δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

•

Λανθασμένη μορφή κάρτας SD/μονάδας USB.

•

Συνδέθηκε λανθασμένος τύπος συσκευής.

•

Η μνήμη της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ είναι πλήρης.

Σφάλματα μεταφοράς δεδομένων

Αν η μνήμη της μονάδας θεραπείας είναι
πλήρης, διαγράψτε τυχόν φωτογραφίες που δεν
χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε χώρο
στη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαγραφή
εικόνων» (σελίδα 175) για πληροφορίες
σχετικά με τη διαγραφή των εικόνων.
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1.

Επιλέξτε Επαναφορά για να δοκιμάσετε
ξανά φόρτωση.

2.

Επιλέξτε Έξοδος για να επιλέξετε μια
άλλη εικόνα (σελίδα 168) ή για να βγείτε
από τη λειτουργία «Απεικόνιση».

Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ. για να ρυθμίσετε προτιμήσεις για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Ανατρέξτε στις σελίδες 74, 106, 126 και 144
για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες.

Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™

Θεραπεία V.A.C.®

Θεραπεία PREVENA™

Θεραπεία ABTHERA™

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες από οποιαδήποτε λειτουργία θεραπείας στην Αρχική οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ.:
Τοπικές ρυθμίσεις - Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της γλώσσας, των μονάδων μέτρησης, της μορφής αριθμών και της μορφής
ημερομηνίας, που εμφανίζονται στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Βαθμονόμηση οθόνης - Χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της οθόνης αφής της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Στοιχεία επικοινωνίας και Πληροφορίες - Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης λογισμικού και των στοιχείων επικοινωνίας της KCI.
Ημερ/νία και Ώρα - Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

Ουδός συναγερμού διαρροής - Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ουδού συναγερμού διαρροής που ενεργοποιεί τον συναγερμό
διαρροής (θεραπεία V.A.C.® και θεραπεία V.A.C. VERAFLO™ μόνο).
Βοήθεια - Χρησιμοποιείται για μετάβαση στις επιλογές βοήθειας που παρέχονται στην οθόνη για τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
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Καρτέλα «Βοηθ. προγ.»

Φωτεινότητα οθόνης - Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη αφής της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

Οθόνη «Τοπικές ρυθμίσεις»

Οθόνη «Τοπικές ρυθμίσεις»

Χρησιμοποιήστε την οθόνη Τοπικές ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε τη γλώσσα, τις μονάδες μέτρησης, τη μορφή αριθμών και τη μορφή
ημερομηνίας, που εμφανίζονται στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
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1.

Επιλέξτε την καρτέλα Βοηθ. προγ. (σελίδα 181).

2.

Επιλέξτε Τοπικές ρυθμίσεις από την οθόνη της καρτέλας
Βοηθ. προγ. (σελίδα 181) για να μεταβείτε στην οθόνη
Τοπικές ρυθμίσεις.

3.

Ρυθμίστε τις ακόλουθες επιλογές:
•

Μονάδες πίεσης - Επιλέξτε μεταξύ mmHg (χιλιοστά
στήλης υδραργύρου) και kPa (kilopascal).

•

Μονάδες μήκους - Επιλέξτε μεταξύ cm (εκατοστά) και
ίντσα (ίντσα).

•

Μονάδες όγκου ενστάλαξης - Επιλέξτε μεταξύ
mL (χιλιοστόλιτρα) και cc (κυβικά εκατοστά).

•

Μορφή αριθμών - Επιλέξτε υποδιαστολή «.» ή «,»
(123.4 ή 123,4).

•

Μορφή ημερ/νίας - Επιλέξτε μεταξύ DD/MM/YYYY ή
MM/DD/YYYY.

•

Γλώσσα - Επιλέξτε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στη
μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
4.

Μετά τη ρύθμιση όλων των επιλογών,
επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιβεβαίωση τοπικών ρυθμίσεων.

5.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη
της καρτέλας Βοηθ. προγ. Επιλέξτε
Άκυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη
Τοπικές ρυθμίσεις και να κάνετε τις
απαιτούμενες προσαρμογές.

Οθόνη «Στοιχεία επικοινωνίας και Πληροφορίες»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Στοιχεία επικοινωνίας και Πληροφορίες για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™, όπως η έκδοση λογισμικού και τα στοιχεία επικοινωνίας με την KCI.
1.

Επιλέξτε την καρτέλα Βοηθ. προγ. (σελίδα 181).

2.

Επιλέξτε Στοιχεία επικοινωνίας και Πληροφορίες
από την οθόνη της Kαρτέλας Βοηθ. προγ. (σελίδα 181)
για να μεταβείτε στην οθόνη Στοιχεία επικοινωνίας και
Πληροφορίες.
•

«Πληροφορίες» - Εμφανίζει πληροφορίες για την
τρέχουσα έκδοση του λογισμικού

•

«Στοιχεία επικοινωνίας» - Εμφανίζει στοιχεία επικοινωνίας
με την KCI
Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στην
οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ..

Οθόνη «Στοιχεία επικοινωνίας και Πληροφορίες»

3.
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Οθόνη «Βαθμονόμηση οθόνης»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Βαθμονόμηση οθόνης για να βαθμονομήσετε την οθόνη αφής της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Αν οι καταχωρήσεις στην οθόνη δεν αναγνωρίζονται σωστά, ίσως χρειάζεται να βαθμονομήσετε την οθόνη αφής.
1.

Επιλέξτε την καρτέλα Βοηθ. προγ. (σελίδα 181).

2.

Επιλέξτε Βαθμονόμηση οθόνης από την οθόνη της
καρτέλας Βοηθ. προγ. (σελίδα 181) για να μεταβείτε στην
οθόνη Βαθμονόμηση οθόνης.
3.

Οθόνη «Βαθμονόμηση οθόνης»

4.

Επιλέξτε OK για να ξεκινήσετε τη
βαθμονόμηση της οθόνης αφής.

Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη γραφίδα, αγγίξτε
παρατεταμένα το κέντρο κάθε σταυρονήματος, όπως
εμφανίζεται στην οθόνη αφής.

Ο χειρισμός της οθόνης αφής θα πρέπει να γίνεται μόνο με το δάκτυλο ή την παρεχόμενη γραφίδα.
Η χρήση στυλό ή άλλων συσκευών κατάδειξης θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη και ενδέχεται να
επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
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5.

Μόλις ολοκληρωθεί το βήμα 4 της
βαθμονόμησης οθόνης, θα εμφανιστεί
η οθόνη Η βαθμονόμηση οθόνης
ολοκληρώθηκε. Αν χρειάζεται,
επιλέξτε Επαναφορά στην
οθόνη Η βαθμονόμηση οθόνης
ολοκληρώθηκε για να επαναλάβετε τη
βαθμονόμηση.

6.

Επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στην
οθόνη της καρτέλας Βοηθ. προγ..
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Οθόνη «Ρυθμίσεις ημερ/νίας και ώρας»

Οθόνη «Ρυθμίσεις ημερ/νίας και ώρας»

Χρησιμοποιήστε την οθόνη Ρυθμίσεις ημερ/νίας και ώρας για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
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1.

Επιλέξτε την καρτέλα Βοηθ. προγ. (σελίδα 181).

2.

Επιλέξτε Ημερ/νία και Ώρα από την οθόνη της καρτέλας
Βοηθ. προγ. (σελίδα 181) για να μεταβείτε στην οθόνη
Ρυθμίσεις ημερ/νίας και ώρας.

3.

Ρυθμίστε τις ακόλουθες επιλογές:
•

Ημέρα - Επιλέξτε την τρέχουσα ημέρα. Χρησιμοποιήστε
τα + / - για να αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.

•

Μήνας - Επιλέξτε τον τρέχοντα μήνα. Χρησιμοποιήστε τα
+ / - για να αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.

•

Έτος - Επιλέξτε το τρέχον έτος. Χρησιμοποιήστε τα + / για να αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.

•

Ώρα - Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα. Χρησιμοποιήστε τα
+ / - για να αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.

•

Λεπτά - Επιλέξτε τα τρέχοντα λεπτά. Χρησιμοποιήστε τα
+ / - για να αυξομειώσετε τις εμφανιζόμενες τιμές.
4.

Μετά τη ρύθμιση όλων των επιλογών,
επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιβεβαίωση ρυθμίσεων ημερ/νίας και
ώρας.

5.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη
της καρτέλας Βοηθ. προγ.. Επιλέξτε
Άκυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη
της καρτέλας Βοηθ. προγ. χωρίς να
κάνετε προσαρμογές στην ημερομηνία
και την ώρα.

Οθόνη «Φωτεινότητα οθόνης»
Χρησιμοποιήστε την οθόνη Φωτεινότητα οθόνης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης αφής της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™.
1.

Επιλέξτε την καρτέλα Βοηθ. προγ. (σελίδα 181).

2.

Επιλέξτε Φωτεινότητα οθόνης από την οθόνη της
καρτέλας Βοηθ. προγ. (σελίδα 181) για να μεταβείτε στην
οθόνη Φωτεινότητα οθόνης.

3.

Επιλέξτε τη φωτεινότητα οθόνης που θέλετε - Χαμηλή,
Μεσαία ή Υψηλή.
Μετά την επιλογή της επιθυμητής
φωτεινότητας οθόνης, επιλέξτε OK για
να μεταβείτε στην οθόνη Επιβεβαίωση
ρυθμίσεων φωτεινότητας οθόνης.

5.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη
της καρτέλας Βοηθ. προγ.. Επιλέξτε
Άκυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη
της καρτέλας Βοηθ. προγ. χωρίς να
κάνετε προσαρμογές στη φωτεινότητα
της οθόνης.

Οθόνη «Φωτεινότητα οθόνης»

4.
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Οθόνη «Ουδός συναγερμού διαρροής»

Οθόνη «Ουδός συναγερμού διαρροής»

Χρησιμοποιήστε την οθόνη Ουδός συναγερμού διαρροής για να ρυθμίσετε τον ουδό του ρυθμού διαρροής που ενεργοποιεί τον
συναγερμό διαρροής. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες θεραπείας V.A.C. VERAFLO™ και V.A.C.®.
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1.

Επιλέξτε την καρτέλα Βοηθ. προγ. (σελίδα 181).

2.

Επιλέξτε Ουδός συναγερμού διαρροής από την οθόνη της
καρτέλας Βοηθ. προγ. (σελίδα 181) για να μεταβείτε στην
οθόνη Ουδός συναγερμού διαρροής.

3.

Επιλέξτε τον ουδό που θέλετε για τον συναγερμό διαρροής
αρνητικής πίεσης για τη θεραπεία V.A.C.® και τη θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™. Οι επιλογές ουδού είναι Χαμηλός ή
Υψηλός. Η τιμή «Χαμηλός» ισούται περίπου με ένα λίτρο ανά
λεπτό. Η τιμή «Υψηλός» ισούται περίπου με δύο λίτρα ανά
λεπτό.
4.

Μετά την επιλογή του επιθυμητού ουδού
συναγερμού διαρροής αρνητικής πίεσης,
επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη
Επιβεβαίωση ρυθμίσεων συναγερμού
διαρροής.

5.

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη
της καρτέλας Βοηθ. προγ.. Επιλέξτε
Άκυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη
της καρτέλας Βοηθ. προγ. χωρίς να
κάνετε προσαρμογές στους ουδούς
συναγερμού διαρροής αρνητικής πίεσης.

Επιβεβαίωση αριθμού σειράς
Η οθόνη αυτή εμφανίζεται όταν η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ενεργοποιείται και ο αριθμός σειράς που είναι αποθηκευμένος στη
μνήμη της μονάδας είναι κατεστραμμένος ή απουσιάζει.
Για να επιλύσετε το πρόβλημα:
Συγκρίνετε τον αριθμό σειράς που αναγράφεται στην
ετικέτα αριθμού σειράς της μονάδας (σελίδα 18) με τον
εμφανιζόμενο αριθμό σειράς.

2.

Αν ο αριθμός σειράς είναι λανθασμένος, χρησιμοποιήστε το
πληκτρολόγιο στην οθόνη για να εισαγάγετε ξανά τον αριθμό
σειράς που αναγράφεται στην ετικέτα της μονάδας.

3.

Επιλέξτε OK για να μεταβείτε στην οθόνη Έναρξης.

Επιβεβαίωση αριθμού σειράς

1.
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Φροντίδα και καθαρισμός
Τυπικές προφυλάξεις
Οι ακόλουθες είναι οι συνιστώμενες από την KCI διαδικασίες καθημερινού και εβδομαδιαίου καθαρισμού και ελέγχου μολύνσεων για
τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Να ακολουθείτε πάντα τις τυπικές προφυλάξεις.
Οι τυπικές προφυλάξεις έχουν συνταχθεί με στόχο τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μικροοργανισμών
τόσο από γνωστές όσο και από άγνωστες πηγές μολύνσεων. Αυτές οι προφυλάξεις μπορούν να εφαρμοστούν
σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως της διάγνωσής τους ή της εικαζόμενης κατάστασης μόλυνσής τους
και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν αναμένεται επαφή με αίμα και άλλα σωματικά υγρά. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται οι εκκρίσεις και απεκκρίσεις του ασθενούς (με εξαίρεση τον ιδρώτα), ασχέτως αν το
αίμα είναι ορατό ή όχι, το μη ακέραιο δέρμα (δηλαδή, ανοικτά τραύματα) και οι βλεννογόνοι υμένες.

Απόρριψη αποβλήτων
Η απόρριψη όλων των αναλώσιμων ειδών (όλες οι σωληνώσεις, οι σύνδεσμοι, οι σφιγκτήρες, τα
χρησιμοποιημένα δοχεία, οι χρησιμοποιημένοι επίδεσμοι κ.λπ.) θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ιατρικών αποβλήτων. Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης, υπάρχει
κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Καθαρισμός της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™
Ο καθαρισμός και η απολύμανση της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ περιλαμβάνουν το σκούπισμα όλων
των εξαρτημάτων με σκληρή επιφάνεια. Ακολουθείτε τις διαδικασίες του ιδρύματος σχετικά με τον καθαρισμό
και την απολύμανση άλλου ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισμού με σκληρή επιφάνεια. Η μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται:
•

αν λερωθεί κατά τη χρήση της σε ασθενή,

•

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ είναι απενεργοποιημένη και έχει αποσυνδεθεί
από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) όταν χρησιμοποιούνται καθαριστικά υγρά
οποιασδήποτε φύσης.

•

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης και επαφής με αίμα και σωματικά υγρά, χρησιμοποιείτε ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια ιατρικής χρήσης.

•

Καθαρίζετε κάθε οργανική ύλη (ορατή ακαθαρσία ή σωματικές εκκρίσεις) από τη μονάδα θεραπείας πριν
από την απολύμανση.

•

Χρησιμοποιείτε καθαριστικά και απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης.

•

Μην βυθίζετε ή εμποτίζετε τη μονάδα θεραπείας σε υγρά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα της συσκευής.

•

Μην χρησιμοποιείτε αλκοολούχα διαλύματα γύρω από τα άκρα της οθόνης αφής ή κοντά σε παρέμβυσμα
και διακόπτες λειτουργίας, καθώς τα αλκοολούχα διαλύματα θα εισχωρήσουν εύκολα στην οθόνη και
μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού.
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Φροντίδα και καθαρισμός

Η KCI συνιστά τα ακόλουθα σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση των συσκευών θεραπείας V.A.C.®
της KCI:

Καθαρισμός της οθόνης αφής
1.

Επιλέξτε το εικονίδιο κλειδώματος στην Αρχική οθόνη
(σελίδα 50, 85, 110 και 129) για να ενεργοποιήσετε την
προστασία οθόνης. Το εικονίδιο κλειδώματος θα κλείσει.

2.

Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί που δεν προκαλεί απόξεση
για να καθαρίσετε απαλά την οθόνη αφής.
Μην χρησιμοποιείτε υγρό για να καθαρίσετε την
οθόνη αφής.

Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να
καθαρίσετε την οθόνη αφής. Η υπερβολική
πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
3.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, αγγίξτε την οθόνη,
ώστε να εμφανιστεί η οθόνη Προστασία οθόνης.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

4.
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Επιλέξτε το 1 και έπειτα το 2 στην οθόνη
Προστασία οθόνης για να επιστρέψετε
στην Αρχική οθόνη.

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται

Σημαντικές πληροφορίες
λειτουργίας

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη
Καμία προστασία από
βεβιασμένη είσοδο στερεών
αντικειμένων.
Προστασία από εισροή νερού
που στάζει κατακόρυφα.
Συμμορφώνεται με την οδηγία
περί απόρριψης ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(2002/96/ΕΚ). Με την
ολοκλήρωση της διάρκειας
ζωής, απορρίψτε όλα τα
απόβλητα σύμφωνα με
τις τοπικές απαιτήσεις ή
συμβουλευτείτε την τοπική
θυγατρική ή τον τοπικό
αντιπρόσωπο της KCI. Το προϊόν
αυτό πρέπει να συλλέγεται
ξεχωριστά σε κατάλληλο σημείο
συλλογής. Μην το απορρίπτετε
μαζί με τα συνήθη απορρίμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή
νομοθεσία (Η.Π.Α.) επιτρέπει
την πώληση/ενοικίαση αυτής
της συσκευής μόνο από ιατρό
ή κατόπιν εντολής ιατρού
Κατασκευαστής

Αριθμός καταλόγου

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα

Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα
ETL. Συμμορφώνεται με τα
πρότυπα AAMI ES60601-1 1η
έκδοση, CSA C22.2#60601-1
3η έκδοση και IEC 60601-1 3η
έκδοση

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται

Δήλωση προειδοποίησης ή
προσοχής σχετικά με πιθανό
κίνδυνο για το σύστημα, τον
ασθενή ή το προσωπικό.

Εφαρμοζόμενο τμήμα τύπου BF
Μη ασφαλές σε περιβάλλον
διεξαγωγής μαγνητικής
τομογραφίας (MRI) Διατηρήστε τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™ μακριά
από εξοπλισμό μαγνητικής
τομογραφίας (MRI)
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Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ταξινόμηση
Εξοπλισμός ακατάλληλος για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου, ή σε
περιβάλλον εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
Συνεχής λειτουργία
Εφαρμοζόμενο τμήμα τύπου BF
Εξοπλισμός κατηγορίας Ι
IPX1
Τροφοδοτικό
Εξοπλισμός κατηγορίας Ι
Συνήθης εξοπλισμός
Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
Διαστάσεις........................................................................................................................................................ 217 mm X 260 mm X 191 mm (8,55 in X 10,25 in X 7,5 in)
Βάρος	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,35 kg (7,4 lbs)
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (τροφοδοτικό)
Είσοδος εξωτερικού τροφοδοτικού:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 - 240 VAC, 1,6 A, 50 Hz - 60 Hz
Έξοδος εξωτερικού τροφοδοτικού:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 V, 4,8 A
Ένταση ήχου συναγερμών
Τουλάχιστον 72 dBA σε απόσταση 1 μέτρου στην ευθεία της μονάδας με μέγιστη ένταση ήχου.
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Εύρος θερμοκρασιών μεταφοράς και φύλαξης	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 °C έως 30 °C (50 °F έως 86 °F)
Εύρος σχετικής υγρασίας	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 έως 85% χωρίς συμπύκνωση
Εύρος βαρομετρικών πιέσεων	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 hPa έως 1060 hPa
Ογκομετρική ακρίβεια αντλίας ενστάλαξης
6 - 10 ml ± 2 ml
12 - 50 ml ± 20%
55 - 500 ml ± 15%
Οι δοκιμές ακρίβειας διενεργήθηκαν υπό τις ακόλουθες συνθήκες
Θερμοκρασία δωματίου	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,5 °C ± 2 °C
Διάλυμα................................................................................................................................. Σάκος 1000 ml με αλατούχο υγρό 0,9% τοποθετημένο στον βραχίονα
ανάρτησης περιέκτη διαλύματος
Πίεση κατάντη......................................................................................................................0 psi με ύψος εκκένωσης στην κεντρική γραμμή του δρομέα αντλίας
Διάρκεια δοκιμών................................................................................................................................................................. Χρήση κασέτας V.A.C. VERALINK™ έως 72 ώρες

Προδιαγραφές

Τα αναλώσιμα εξαρτήματα του συστήματος θεραπείας V.A.C.ULTA™ θεωρούνται εφαρμοζόμενα τμήματα σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 60601-1, τρίτη έκδοση.
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Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές - Παρότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τους σκοπούς της οδηγίας 2004/108/ΕΚ σχετικά
με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ), κάθε ηλεκτρικός εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές. Αν υπάρχει υποψία
παρεμβολών, μετακινήστε τον εξοπλισμό μακριά από ευαίσθητες συσκευές ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες μπορεί να επηρεάσουν τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Τα ραδιόφωνα, τα κινητά τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές μπορεί να επηρεάσουν αυτόν τον εξοπλισμό και θα πρέπει να
παραμένουν τουλάχιστον 2 μέτρα (6,5 πόδια) μακριά από τον εξοπλισμό.
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ειδικές προφυλάξεις σχετικά με την ΗΜΣ και πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε
λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες περί ΗΜΣ που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.
Άλλες ιατρικές συσκευές ή άλλα ιατρικά συστήματα μπορεί να παράγουν ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και, κατά συνέπεια, να
επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη λειτουργία της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™ κοντά ή πάνω σε άλλο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η τοποθέτηση της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™ κοντά ή πάνω σε άλλο εξοπλισμό, θα πρέπει να προηγείται έλεγχος της μονάδας, ώστε να επιβεβαιώνεται η κανονική της
λειτουργία στη διαμόρφωση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.
Οι παρακάτω πίνακες τεκμηριώνουν τα επίπεδα συμμόρφωσης και την καθοδήγηση από το πρότυπο IEC 60601-1-2 2007, για
το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον εντός του οποίου η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλινικό
περιβάλλον.
Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11

Ομάδα 1
Κλάση A

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική της λειτουργία. Κατά
συνέπεια, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων της είναι πολύ χαμηλές
και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε τυχόν
παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αγόμενες εκπομπές κατά CISPR 11

Ομάδα 1
Κλάση A

Αρμονικές εκπομπές κατά IEC 61000-3-2

Κλάση A

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές τρεμοσβήματος κατά IEC
61000-3-3

Ναι

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.
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Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής κατά
IEC 60601

Επίπεδο συμμόρφωσης

Καθοδήγηση για το ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ΗΣΕ) κατά
IEC 61000-4-2

±6 kV μέσω επαφής
±8 kV μέσω αέρα

±6 kV μέσω επαφής
±8 kV μέσω αέρα

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2: 2007,
τα δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό
υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον (30)%.

Ταχεία ηλεκτρική μετάβαση/ριπή κατά
IEC 61000-4-4

καλώδια ±1 kV
τροφοδοσία ±2 kV

καλώδια ±1 kV
τροφοδοσία ±2 kV

Υπέρταση κατά IEC 61000-4-5

1 kV από γραμμή(ές)
προς γραμμή(ές)
2 kV από γραμμή(ές)
προς γείωση

1 kV από γραμμή(ές)
προς γραμμή(ές)
2 kV από γραμμή(ές)
προς γείωση

Βυθίσεις τάσης, σύντομες διακοπές και
διακυμάνσεις τάσης στις γραμμές εισόδου
παροχής ισχύος κατά IEC 61000-4-11

5% για μισό κύκλο
40% για 5 κύκλους
70% για 25 κύκλους

5% για μισό κύκλο
40% για 5 κύκλους
70% για 25 κύκλους

5% για 5 δευτερόλεπτα

5% για 5 δευτερόλεπτα

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος (50 Hz
/ 60 Hz) κατά IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Τα επίπεδα των μαγνητικών πεδίων
συχνότητας ισχύος θα πρέπει να είναι σε
επίπεδα χαρακτηριστικά ενός τυπικού χώρου
σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό
περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ur είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες και της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™
Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές από ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες ελέγχονται. Ο πελάτης ή ο χρήστης της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ μπορεί να βοηθήσει να αποτραπούν οι ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού/κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (πομποί) και της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™, όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Μέγιστη ονομαστική
ισχύς εξόδου του
πομπού

Απόσταση ασφαλείας σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού
μέτρα
150 kHz έως 80 MHz

80 MHz έως 800 MHz

d= 1,2 √P

W

800 MHz έως 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

Για πομπούς με ονομαστική τιμή στη μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν παρατίθενται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας d σε μέτρα (m)
μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση της εξίσωσης που εφαρμόζεται για τη συχνότητα του πομπού, όπου Ρ είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου
του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει η απόσταση ασφαλείας για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την
απορρόφηση και την αντανάκλαση από επιφάνειες, αντικείμενα και ανθρώπους.
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Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής
κατά IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Καθοδήγηση για το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών
με ραδιοσυχνότητες (RF) σε απόσταση από οποιοδήποτε τμήμα της μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, μικρότερη από τη
συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας, η οποία υπολογίζεται από την εξίσωση που
εφαρμόζεται για τη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας

Αγόμενες
ραδιοσυχνότητες
κατά
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 KHz - 80 MHz

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
κατά
IEC 61000-4-3

3 V/μέτρο
80 MHz - 2,5 GHz

3 Vrms
150 KHz - 80 MHz

Συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία

d = 1,2 √P

3 V/μέτρο
80 MHz - 2,5 GHz

d = 1,2 √P

80 MHz έως 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz - 2,5 GHz

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε watt (W)
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d η συνιστώμενη απόσταση
ασφαλείας σε μέτρα (m).
Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως προσδιορίζονται από
μια μελέτη1 των ηλεκτρομαγνητικών συνθηκών του χώρου, θα πρέπει να είναι
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.2
Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές πλησίον εξοπλισμού ο οποίος φέρει το
ακόλουθο σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και τα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται από την
απορρόφηση και την αντανάκλαση από κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπους.
Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμούς βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και επίγειες κινητές συσκευές
ραδιοεπικοινωνίας, ερασιτεχνικούς ραδιοπομπούς, εκπομπές ραδιοφώνου AM και FM και τηλεοπτικές εκπομπές, δεν μπορούν να προβλεφθούν
θεωρητικά με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που προκαλείται από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων,
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών συνθηκών του χώρου. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση στην οποία
χρησιμοποιείται η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF παραπάνω, η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
θα πρέπει να παρακολουθείται, ώστε να επιβεβαιωθεί η κανονική λειτουργία της. Αν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδεχομένως να είναι
αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή η αλλαγή της θέσης της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
2
Πάνω από το εύρος συχνοτήτων 150 kHz, οι τιμές έντασης πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.
1
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Καλώδιο
τροφοδοσίας

Περιγραφή

Προδιαγραφές καλωδίου

Μέγιστο μήκος
(ίντσες)

350084

Καλώδιο, τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος VAC Ulta

3 x 18 AWG, SJT, 10 A/125 V

78,74

360080

Καλώδιο, τροφοδοσίας VAC Via, IT-220V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360074

Καλώδιο, τροφοδοσίας VAC Via, EU-220V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

350753

Καλώδιο, τροφοδοσίας VAC Ulta, UK-240V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

78,74

350758

Καλώδιο, τροφοδοσίας VAC Ulta, DK-220V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

78,74

360081

Καλώδιο, τροφοδοσίας VAC Via, CH-220V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360122

Καλώδιο, τροφοδοσίας VAC Via (Νότια Αφρική/Ινδία)

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360076

Καλώδιο, τροφοδοσίας VAC Via, AU/NZ-240V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

4103887

Καλώδιο, τροφοδοσίας (Βραζιλία)

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

Η χρήση διαφορετικών ηλεκτρικών καλωδίων και παρελκομένων από αυτά που ορίζονται σε αυτό
το εγχειρίδιο ή τα έγγραφα αναφοράς ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών
εκπομπών από τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ή σε μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Στοιχεία επικοινωνίας για πελάτες
Για ερωτήματα αναφορικά με το προϊόν αυτό, τα αναλώσιμα, τη συντήρηση ή για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της KCI, επικοινωνήστε με την KCI ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KCI ή:
Στις Η.Π.Α. τηλεφωνήστε στο 1-800-275-4524 ή επισκεφθείτε τους ιστότοπους www.acelity.com
ή www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Αν βρίσκεστε εκτός των Η.Π.Α., επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.kci-medical.com
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1-800-275-4524
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