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FELHASZNÁLÓI 
KÉZIKÖNYV
klinikusok részére

Rx Only

Ne dobja el. Jövőbeli felhasználás céljából, kérjük, őrizze meg  
ezt a felhasználói kézikönyvet. További példányokért az  
Amerikai Egyesült Államokban látogasson el a www.acelity.com,  
www.veraflo.com és a www.vaculta.com weboldalakra, vagy vegye  
fel a kapcsolatot a KCI vállalattal az 1-800-275-4524-es 
telefonszámon. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül látogasson  
el a www.kci-medical.com weboldalra.

T E R Á P I Á S  R E N D S Z E R
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A készülékhez fontos biztonsági tudnivalók tartoznak

A V.A.C.ULTA™ negatív nyomásos sebterápiás rendszer (V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer) biztonsági 
tájékoztatója tartalmazza a javallatokat, ellenjavallatokat, óvintézkedéseket és az egyéb biztonsági 
előírásokat. A biztonsági tájékoztató füzet a terápiás egység melléklete, valamint a V.A.C. VERAFLO™ 
kötések dobozában is megtalálható. A V.A.C.® terápia vagy a V.A.C. VERAFLO™ terápia alkalmazása 
előtt, kérjük, nézze át a V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer felhasználói kézikönyvét és biztonsági tájékoztatóját. 
A PREVENA™ terápia vagy az ABTHERA™ terápia alkalmazása előtt, nézze át a PREVENA™ és az 
ABTHERA™ kötések dobozában található biztonsági tájékoztatót és használati utasítást. Ha kérdése van, 
vagy a biztonsági tájékoztató hiányzik, azonnal vegye fel a kapcsolatot a KCI helyi képviseletével.

A termékre vonatkozó további információkat a www.acelity.com, a www.veraflo.com vagy a 
www.vaculta.com weboldalakon (az Amerikai Egyesült Államokban), illetve a www.kci-medical.com 
weboldalon (az Amerikai Egyesült Államokon kívül) talál.

Mint minden vényköteles orvostechnikai eszköz esetében, a termékre vonatkozó utasítások 
be nem tartása, vagy pedig a beállítások a képzett klinikai ápoló kifejezett utasítása és/vagy 
felügyelete nélküli módosítása vagy terápia utasítás/felügyelet nélkül történő kivitelezése a 
készülék hibás működéséhez, illetve súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet. Orvosi kérdések 
felmerülése esetén, kérjük, konzultáljon egy orvossal. Egészségügyi vészhelyzetben azonnal 
forduljon a helyi sürgősségi ellátóhoz.

FIGYELEM: Az Amerikai Egyesült Államok törvényei értelmében ez a készülék kizárólag orvos 
számára vagy rendelvényére értékesíthető vagy adható bérbe.

JÓTÁLLÁS ÉS A JOGORVOSLAT KORLÁTOZÁSA

A KCI EZENNEL ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A JELEN KIADVÁNYBAN 
LEÍRT KCI TERMÉK(EK) FORGALOMBA HOZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ 
BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT. A KCI ÁLTAL NYÚJTOTT MINDEN ÍRÁSOS JÓTÁLLÁST A JELEN KIADVÁNY TARTALMAZZA, VAGY AZOK  
A TERMÉKHEZ VANNAK MELLÉKELVE. A KCI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖZVETETT, 
VÉLETLEN, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES KÁROSODÁSÉRT ÉS KÖLTSÉGÉRT, IDEÉRTVE A SZEMÉLYI, ILLETVE TULAJDONI KÁROKAT IS, 
AMELYEK TELJES EGÉSZÉBEN VAGY RÉSZBEN A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZNEK, AMENNYIBEN A VONATKOZÓ TÖRVÉNY 
KIFEJEZETTEN NEM TILTJA A JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT. SEMMILYEN SZEMÉLY NEM JOGOSULT A KCI VÁLLALATOT 
BÁRMILYEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA VAGY JÓTÁLLÁSRA BÍRNI AZ ITT FOGLALTAKON KÍVÜL.

A KCI nyomtatott anyagaiban – ideértve a jelen dokumentumot is – található leírások és műszaki jellemzők kizárólag a termék általános,  
a gyártás idejében történő leírására szolgálnak, és nem képeznek semmilyen kifejezett jótállást, kivéve a jelen kézikönyvben leírt 
korlátozott jótállásban foglaltakat. A jelen dokumentumban található adatok bármikor megváltoztathatók. A frissítések tekintetében 
forduljon a KCI vállalathoz.
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Figyelmeztetések: Fontos tudnivalók a felhasználók részére 

A KCI termékek megfelelő működéséhez a KCI az alábbi feltételek meglétét ajánlja. A feltételek be nem tartása érvénytelenít minden 
vonatkozó jótállást.

• A terméket kizárólag a jelen kézikönyvben és a vonatkozó termékcímkéken leírtaknak megfelelően használja.

• A KCI vállalat által felhatalmazott, képzett személyzet szerelheti össze, működtetheti, bővítheti, állíthatja be, 
módosíthatja, tarthatja műszakilag karban, valamint javíthatja a készüléket. A felhatalmazott személyzet számára a 
KCI kérés esetén biztosítja a javításhoz szükséges áramkördiagramokat, a komponensek alkatrészeinek listáját stb.

• A helyiség elektromos hálózatának meg kell felelnie a vonatkozó helyi elektromos szabványoknak. Az áramütés 
veszélyének elkerülése érdekében a terméket földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.

• Ne használja a terméket, ha a tápkábele vagy csatlakozója megsérült. Ha ezek a komponensek 
elhasználódtak vagy károsodtak, forduljon a KCI vállalathoz.

• A termék egyik nyílásába vagy vezetékébe se ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat.

• Ne csatlakoztassa a terméket vagy komponenseit a KCI által nem ajánlott eszközökhöz. 

• Kizárólag V.A.C.® kötéseket (V.A.C.® GRANUFOAM™ kötéseket, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ kötéseket, 
V.A.C. WHITEFOAM™ kötéseket, V.A.C. VERAFLO™ kötéseket), PREVENA™ kötéseket vagy 
ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ nyitott hasi kötéseket és ezen termékek eldobható tartozékait használja.

• A terméket tartsa meleg felületektől távol.

• Bár a termék elektromágneses kompatibilitás szempontjából megfelel az IEC 60601-1-2 szabványnak,  
az elektromos készülékek kibocsáthatnak zavaró jeleket. Interferencia gyanúja esetén különítse el a készüléket, 
és forduljon a KCI vállalathoz.

• Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön folyadék a termék egyik részére sem. 
 
Az elektronikus kezelőszerveken maradt folyadék korróziót okozhat, ami az elektronikus alkatrészek 
meghibásodásához vezethet. A komponensek meghibásodása az egység megjósolhatatlan 
működését okozhatja, ami a betegre és a személyzetre nézve veszélyt jelenthet. Ha ez mégis 
bekövetkezik, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból, és tisztítsa meg nedvszívó törlővel. A tápfeszültség 
visszakapcsolása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e nedvesség a tápaljzatban vagy a tápcsatlakozón, 
illetve azok környékén. Ha a termék nem működik megfelelően, forduljon a KCI vállalathoz.

• Ne használja a terméket fürdés/zuhanyozás közben, vagy olyan helyen, ahol beleeshet vagy belerántható  
a kádba, zuhanyzóba vagy mosdóba.

• Ne nyúljon a vízbe esett készülékhez. Azonnal húzza ki az egységet a hálózati aljzatból, ha be van dugva. 
Válassza le az egységet a kötésről, és forduljon a KCI vállalathoz.

• Ne használja a terméket levegőt, oxigént vagy nitrogén-oxidot tartalmazó gyúlékony altatószer-keverék 
jelenlétében, valamint oxigénben gazdag környezetben.

• Ne vigye a terméket MR-környezetbe. A termék használata MR-környezetben nem biztonságos.

Figyelem! A terméket a gyártó meghatározott feszültségi követelményeknek megfelelően állította be. A feszültségértéket lásd a 
termék adatcímkéjén.

A felhasználói kézikönyvben használt színek

Képernyőgomb/Képernyő neve – Képernyők 
nevei és képernyőgombok

ABTHERA™ terápia – Pontok és információk, 
amelyek kifejezetten az ABTHERA™ terápiára 
vonatkoznak.

V.A.C.® terápia – Pontok és információk, 
amelyek kifejezetten az V.A.C.® terápiára 
vonatkoznak.

PREVENA™ terápia – Pontok és információk, 
amelyek kifejezetten a PREVENA™ terápiára 
vonatkoznak.

V.A.C. VERAFLO™ terápia – Pontok és 
információk, amelyek kifejezetten a  
V.A.C. VERAFLO™ terápiára vonatkoznak.

Rendszerek – Pontok és információk, amelyek 
kifejezetten a V.A.C.ULTA™ terápiás egységre 
vonatkoznak.
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Bevezetés

A V.A.C.ULTA™ negatív nyomásos sebterápiás rendszer az alábbi terápiatípusokra használható integrált sebkezelő rendszer:

• V.A.C.® negatív nyomásos sebterápia (1)

• V.A.C. VERAFLO™ instillációs terápia (2)

• PREVENA™ műtétiseb-kezelő terápia (3)

• ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ nyitott hasi terápia (4)

Az egyes terápiákkal kapcsolatos alkalmazási javallatok, a biztonsági és használati tudnivalók a V.A.C.ULTA™ negatív nyomásos 
sebterápiás rendszer (V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer) V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez tartozó biztonsági tájékoztatójában találhatók.

V.A.C.® negatív nyomásos sebterápia (két negatív nyomású üzemmóddal):

1

V.A.C.®
terápia

(folyamatos)

DPC 
(dinamikus)

terápia

Cél
negatív
nyomás

25 Hgmm
0 Hgmm

Cél
negatív
nyomás

25–200 Hgmm

50–200 Hgmm

25 Hgmm
0 Hgmm

A V.A.C.® GRANUFOAM™, a V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ és a V.A.C. WHITEFOAM™ kötések a V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer 
V.A.C.® terápia opciójával együtt használhatók. A V.A.C. VERAFLO™ terápiára specifikus kiegészítő kötések szintén elérhetők.
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V.A.C. VERAFLO™ instillációs terápia:

A V.A.C.  VERAFLO™ terápia fázisai
(Kezdeti fázis: Instillálás)

A ciklus ismétlődik a terápia időtartama alatt.

V.A.C.® terápia***Légtelenítés* Folyadékinstillálás** Beáztatás

2

* SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő

** A Instillálási segéd lehetővé teszi, hogy a felhasználó monitorozza a kezdeti sebfeltöltést az instilláció kézzel történő elindításával 
és leállításával a helyes instillációs térfogat megállapítása céljából a kötés felhelyezését követően. A megállapított térfogat lesz az 
alapérték a V.A.C. VERAFLO™ terápia minden további instillációs fázisában.

*** Folyamatos és DPC terápia negatív nyomású üzemmóddal rendelkezik a V.A.C. VERAFLO™ terápia.

A V.A.C. VERAFLO™, a V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ és a V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ kötések a V.A.C.ULTA™ terápiás 
rendszer V.A.C. VERAFLO™ terápia opciójával együtt használhatók.

PREVENA™ műtétiseb-kezelő terápia:

PREVENA™ terápia

Üzemmód Negatívnyomás-pro�l

Folyamatos

0 Hgmm

125 Hgmm

A PREVENA™ PEEL & PLACE™ és a PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ kötések a V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer PREVENA™ terápia 
opciójával együtt használhatók.
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ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ nyitott hasi terápia:

ABTHERA™ terápia

Üzemmód Negatívnyomás-pro�l

Folyamatos

0 Hgmm

Cél
100–150 Hgmm

Az ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ nyitott hasi kötés a V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer ABTHERA™ terápia opciójával együtt használható.

A V.A.C.ULTA™ negatív nyomásos sebterápiás rendszer szakképzett egészségügyi dolgozók általi használatra szolgál az akut betegellátás 
során. Üzemeltetési és képzési programok elérhetők a V.A.C.® terápia, a V.A.C. VERAFLO™ terápia, a PREVENA™ terápia és az 
ABTHERA™ terápia használatához. A terápiás egység információs jelzéseit egészségügyi dolgozónak kell figyelemmel kísérnie.  
A betegektől nem várható el, hogy felhelyezzék vagy kicseréljék a kötéseket, illetve, hogy a terápiás egység beállításait módosítsák.
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A V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer fő tulajdonságai és előnyei

Terápia kiválasztása – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválassza a V.A.C. VERAFLO™, a V.A.C.®, a PREVENA™ vagy az 
ABTHERA™ terápiákat.

Instillálási segéd (V.A.C. VERAFLO™ terápia) – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó monitorozza a kezdeti sebfeltöltést az instilláció 
kézzel történő elindításával és leállításával a megfelelő instillációs térfogat megállapítása céljából a kötés felhelyezését követően.  
A megállapított térfogat lesz az alapérték a V.A.C. VERAFLO™ terápia minden jövőbeli instillációs fázisában.

Előnyök:

• A térfogat beállításánál nincs szükség becslésre.

• Elősegíti a sebtúltöltésből adódó szivárgás előfordulásának csökkenését.

Volumetrikus bevitel az oldat pillanatnyi megállási idejével (V.A.C. VERAFLO™ terápia) – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
egyedülálló és szabadalmazott volumetrikus folyadékbevitelt biztosít egy pumpa használatával.

Előnyök:

• Megbízhatóan és egyenletesen oszlatja el folyadékot a sebágy területén.

• Időt enged a fertőző anyagok és a sebben lévő szövettörmelék feloldódására.

Automatizált és ciklikus sebtisztítás (V.A.C. VERAFLO™ terápia) – A V.A.C. VERAFLO™ terápia a beüzemelést követően 100%-
ig automatizált; a lokális seboldatok instillálását magában foglaló érintésmentes, ismétlődő sebtisztító ciklusokból tevődik össze.

Előnyök:

• Automatikus és ismétlődő lokális sebtisztítást biztosít a kötés eltávolítása nélkül.

• Kiküszöböli a kötéscserék közötti kézi sebtisztítás szükségét.

V.A.C. VERALINK™ kazetta (V.A.C. VERAFLO™ terápia) – Ez az eldobható komponens a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet az oldatot 
tartalmazó zsákkal/palackkal és a kötés vezetékével köti össze. 

Előnyök:

• Kényelmes oldattárolás és -bevitel.

Kötszer beáztatás (V.A.C.® terápia és V.A.C. VERAFLO™ terápia) – Az eszköz lehetővé teszi, hogy az orvos a kötést és a sebet 
instillációs oldatba áztassa be a kötéscserére való előkészülés során.

Előnyök:

• Az instillációs térfogat és az áztatási idő növelésével lehető teszi, hogy a kötés „lebegjen“.

• Megnedvesíti és felpuhítja a kötést a könnyebb eltávolítás és a beteg kényelme érdekében.
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További funkciók

Érintőképernyős felhasználói felület: Az érintőképernyős felhasználói felület lehetővé teszi a könnyű navigációt a műveleti és súgó 
menükben. A képernyőzár segít megelőzni a nem szándékos változtatásokat. A beállítások zárolása a beteg terápiás beállításokhoz 
való hozzáférését akadályozza meg.

Módosítható negatív nyomás beállítások és terápiás üzemmódok: A beállítások 25 Hgmm-től 200 Hgmm-ig terjedő tartományban, 
25 Hgmm-es léptékben választhatók ki a kiválasztott terápiához rendelkezésre álló beállításoktól függően. Emellett a V.A.C.® terápia és a 
V.A.C. VERAFLO™ terápia esetében folyamatos negatív nyomás vagy Dynamic Pressure Control™ (DPC) terápia állítható be.

SEAL CHECK ™ szivárgásérzékelő: Az eszköz segít a felhasználónak a rendszerben lévő negatív nyomású szivárgások megtalálásában 
hangjelzések és a képernyőn megjelenő vizuális támogatás segítségével a hibakeresési folyamat során.

Előzményjelentések: A V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer három lehetséges jelentést kínál: 1. Riasztási előzmények, 2. Terápiás előzmények 
és 3. Kórtörténet. Ezek az időrendi sorrendben naplózott jelentések tartalmazzák a terápia elindítására/leállítására vonatkozó dátumot és 
időt, a terápiás beállításokat, a riasztások előfordulását és az eldobható komponensek cseréjét. A jelentések megtekinthetők a képernyőn, 
illetve pendrive vagy SD memóriakártya segítségével elektronikusan átvihetők a V.A.C.ULTA™ terápiás egységről.

SENSAT.R.A.C.™ rendszer: A SENSAT.R.A.C.™ rendszer (beépítve a V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancsba, a V.A.C. VERAT.R.A.C. 
DUO™ vezetékkészletbe, a PREVENA PLUS™ műtétiseb-kezelő rendszerbe és az ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ nyitott hasi 
kötés rendszerbe) monitorozza és fenntartja a célnyomást a seb helyén a konzisztens terápia kivitelezésének segítése érdekében.  
A rendszer tartalmazza a terápiás egység hardverét és szoftverét, a sebváladékgyűjtő tartályt, a tartályészlelési módszert, a többlumenű 
csövet, a csatlakozót és a SENSAT.R.A.C.™ tappancsot.

Nem elérhető PREVENA™ kötéssel a SENSAT.R.A.C.™ tappancs nélkül.

Beépített vezetékcsatlakozók: A rendszer beépített kötéscsatlakozót és csőszorítókat tartalmaz, ezáltal lehetőség van a sebkötszer 
terápiás egységről való átmeneti lecsatlakoztatására.

Tartályok: A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet 300 ml-es, 500 ml-es és 1000 ml-es tartályok használatára optimalizálták. Ezek ugyanazok 
a tartályok, amelyeket az INFOV.A.C.™ terápiás egységhez használnak. A tartályok egyszer használatos, természetes gumi latexet nem 
tartalmazó steril komponensek.

Tartálykioldó gomb: A tartálykioldó gomb világít, tele tartály esetén pedig villog.

Intenzitásbeállítások: Az intenzitás azzal az időtartammal kapcsolatos, amely a terápia célul tűzött negatív nyomásszintjének 
eléréséhez szükséges a terápia elindítása után. Minél alacsonyabbra van beállítva az intenzitás, annál hosszabb időbe telik a célul 
tűzött negatív nyomás elérése.

A seb képének elemzése: A sebről alkotott digitális képek feltölthetők a V.A.C.ULTA™ terápiás egységre egy digitális fényképezőgépről. 
Amikor a seb kerületét a mellékelt ceruza segítségével kijelölik a képernyőn, a terápiás egység kiszámíthatja a seb képterületét és térfogatát, 
és ezekből trendet hozhat létre. A seb időrendi sorrendben lévő grafikus előzményei (a seb képterületének trendgrafikonjával) 
megtekinthetők a képernyőn, vagy elektronikusan átvihetők a V.A.C.ULTA™ terápiás egységről. Ez az információ a kezelőorvosok számára 
a sebgyógyulási folyamat rögzítését biztosító mechanizmusként szolgál. Nem szolgál viszont a diagnózisban vagy a sebek kezelésében 
történő felhasználásra.

Rögzítőmechanizmus: A terápiás egység biztonságosan felszerelhető egy infúziós állványra, az ágy lábtámlájára vagy egy kerekesszékre.

Az akkumulátor üzemeltetése: A betegszállítás megkönnyítésére az akkumulátor üzemeltetése a V.A.C.ULTA™ terápiás egységgel 
megoldható. Szokványos használat során az akkumulátor legfeljebb hat óráig képes üzemelni, mielőtt fel kellene tölteni.
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A V.A.C.ULTA™ terápiás egység komponenseinek ismertetése
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Tartálykioldó gomb

USB-port

Az oldattartó rögzítőkarja

Az oldattartó 
rögzítőkarjának zárja

Ceruza

Tápellátás gomb

Érintőképernyő

Az egység 
sorozatszámának címkéje

Az akkumulátor 
töltésjelző lámpája

Hangszóró

Egységrögzítő gomb

Egységrögzítő kar

SD-kártya nyílása

V.A.C.ULTA™ terápiás egység - elölnézet

V.A.C.ULTA™ terápiás egység – hátulnézet
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Instillációs lefolyócső 
rögzítőrése

Instillációs pumpa

V.A.C.ULTA™ terápiás 
egység tápcsatlakozó

Az oldattartó 
rögzítőkarjának zárja

Tartálycsatlakozók 
(tömítések)

Hordozófogantyú

V.A.C. VERALINK™ 
kazettatengely nyilása

V.A.C.ULTA™ terápiás egység - bal oldal

V.A.C.ULTA™ terápiás egység - jobb oldal
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Figyelmeztető és riasztási szimbólumok

Figyelmeztetés/riasztás V.A.C. VERAFLO™ 
terápia

V.A.C.® 
terápia

PREVENA™ 
terápia

ABTHERA™ 
terápia

Elzáródás
FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Elzáródás 
(terápia megszakítva) RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

A tartály megtelt
RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

A tartály nem csatlakozik
RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

A terápia inaktív
RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Szivárgás
RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Szivárgás 
(terápia megszakítva) RIASZTÁS RIASZTÁS

Alacsony nyomás
RIASZTÁS RIASZTÁS

V.A.C. VERALINK™ 
nem csatlakozik FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Oldat tasakja/ 
palackja üres FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

V.A.C. VERAFLO™ 
Instillálási segéd inaktív FIGYELMEZTETÉS

V.A.C. VERAFLO™ 
Nyomáseltérés RIASZTÁS RIASZTÁS

V.A.C. VERAFLO™ 
Instillációs cső elzáródása  
(terápia megszakítva)

FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS
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Figyelmeztető/riasztási 
szimbólumok

V.A.C. VERAFLO™ 
terápia

V.A.C.® 
terápia

PREVENA™ 
terápia

ABTHERA™ 
terápia

Gyenge akkumulátor
FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor 
feszültsége elérte 
a kritikus szintet

RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor lemerült
RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Belső hőmérséklet 
 
 

FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

Rendszerhiba 
 
 

RIASZTÁS RIASZTÁS FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

ºC
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Előkészítés a használathoz

Az akkumulátor töltése

A V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez saját tápegység és egy újratölthető akkumulátor biztosított. Az akkumulátor a felhasználó számára 
nem elérhető és nem szervizelhető. A tápegység tápkábele kétrészes; az egyik a váltakozó áramú fali aljzatba csatlakozik, a másik  
a V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez.

Kizárólag a V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez mellékelt tápegységet használja (cikkszám: 4103730). 
Más tápegység használata károsíthatja a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet.

Ha a környezeti feltételek (különösen az alacsony páratartalom) miatt statikus elektromosság 
kockázata áll fenn, legyen óvatos a V.A.C.ULTA™ terápiás egység kezelésekor, amikor az váltóáramú 
fali aljzathoz csatlakozik. Ritka esetekben, a statikus elektromosság kisülése a terápiás egységgel 
való kapcsolat esetén az érintőképernyő elsötétülését vagy a terápiás egység újraindulását vagy 
kikapcsolását eredményezheti. Ha a terápia nem indul újra az egység ki-, majd bekapcsolására, 
azonnal vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Húzza ki a váltakozó áramú tápkábelt a fali aljzatból, leválasztva ezzel a terápiás egységet a hálózati 
tápellátásról. Ne akadályozza a csatlakozóhoz vagy a fali aljzathoz való hozzáférést.

A tápkábelek botlásveszélyt jelenthetnek. Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek azon a területen, 
ahol emberek járhatnak.
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1. Dugja be a váltakozó áramú tápkábelt az egyenáramú tápegységbe.

2. Csatlakoztassa a váltakozó áramú tápkábel dugaszát egy váltakozó áramú fali aljzathoz.

Az egyenáramú tápegység mindig elérhető kell, hogy legyen, hogy szükség esetén azonnal 
leválasztható legyen a hálózatról.

3. Keresse meg a töltőkábel csatlakozóján lévő nyilat. A nyílnak felül kell lennie, amikor a csatlakozó be van 
dugva a V.A.C.ULTA™ terápiás egység tápcsatlakozójába.

Nyíl

V.A.C.ULTA™ terápiás 
egység tápcsatlakozó

V.A.C.ULTA™ töltőkábel-
csatlakozó
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4. Amikor az egység fali aljzathoz van csatlakoztatva, egy csatlakozásjelzés jelenik meg a képernyőn.

Csatlakozásjelzés

Akkumulátor töltése

Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül négy órát vesz igénybe. Az akkumulátor maximális 
élettartama érdekében tartsa a készüléket bedugva, amikor lehetséges.

Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység helyesen van csatlakoztatva a V.A.C.ULTA™ tápegységhez, az akkumulátor töltésjelző lámpája az egység 
elülső oldalán (18. oldal) sárgán világít az akkumulátor töltődése közben. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor 
töltésjelző lámpája zölden fog világítani.

A terápiás egység elhelyezése

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység felszerelhető az infúziós állványra vagy a kórházi ágy lábtámlájára. Szükség esetén stabil, vízszintes felületre 
is helyezhető, ahol nincs útban. A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet olyan helyre ajánlatos tenni, ahol a kábelek és a vezetékek nem 
akadnak bele az elhaladó tárgyakba.

A tápkábelek és a vezetékek botlásveszélyt jelenthetnek. Ügyeljen arra, hogy a kábelek és vezetékek 
ne legyenek azon a területen, ahol emberek járhatnak.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység nem járóbeteg általi hordozásra vagy hordásra lett tervezve.  
A járóbetegek általi használatra tervezett V.A.C.® terápiás egységekkel kapcsolatban érdeklődjön 
az orvosánál és a KCI-nél. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység infúziós állványra, ágykeretre vagy a beteg 
szállítása esetén kerekesszékre szerelhető.



26

A terápiás egység felszerelése az infúziós állványra

1. Tartsa a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet a fogantyújánál, fogja meg az állványrögzítő gombot, és húzza ki az 
állványrögzítő kart (1).

2. Helyezze a rögzítőt az infúziós állványra, majd az egységet az infúziós állványra húzva hagyja a rögzítőt záródni (2). 
Bizonyosodjon meg róla, hogy az állvány a V.A.C.ULTA™ terápiás egység hátoldalán lévő függőleges gumi vájatban 
van (felül és alul is). 

3. Fordítsa el az állványrögzítő gombot az állványrögzítő kar zárásához (3). Amikor az állványrögzítő gombon 
lévő nyíl szimbólum a lakat szimbólumhoz igazodik, az állványrögzítő kar zárva van.

2

3

4. A terápiás egység eltávolításához hajtsa végre a cselekvéssorozatot fordított sorrendben.
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A terápiás egység felszerelése az ágy lábtámlájára

1. Tartsa a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet a fogantyújánál, fogja meg az állványrögzítő gombot, és húzza ki az 
állványrögzítő kart (1).

2. Helyezze a rögzítőt a lábtámlára. A terápiás egységet a lábtámlára húzva hagyja a rögzítőt záródni (2).

3. Fordítsa el az állványrögzítő gombot az állványrögzítő kar zárásához (3). Amikor az állványrögzítő gombon 
lévő nyíl szimbólum a lakat szimbólumhoz igazodik, az állványrögzítő kar zárva van (4).

3

4

2

4. A terápiás egység eltávolításához hajtsa végre a cselekvéssorozatot fordított sorrendben.
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A V.A.C. VERALINK™ kazetta csatlakoztatása

Kizárólag a V.A.C.® terápiával való használatra a Kötszer beáztatása funkció vagy a V.A.C. VERAFLO™ 
terápia alkalmazásakor.

1. Vegye ki a V.A.C. VERALINK™ kazettát a csomagolásából, és helyezze a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
tengelycsatlakozóját (1) a tengely nyílásába a V.A.C.ULTA™ terápiás egységen.

2. Forgassa el a V.A.C. VERALINK™ kazettakioldó fület az egység felé (2), és nyomja meg erősen, amíg a helyére 
nem pattan (3).

A V.A.C. VERALINK™ kazettának szorosan kell illeszkednie a terápiás egységhez. A kazettára való 
nagyon erős nyomással győződjön meg arról, hogy a kazetta megfelelően van behelyezve. 

2

3

1

2

V.A.C. VERALINK™ kazettatengely-csatlakozó
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V.A.C. VERALINK™ 
kazettakosár

V.A.C. VERALINK™ 
kazettatengely-csatlakozó 
(ALSÓ)

V.A.C. VERALINK™ 
kazettakioldó fül (FELSŐ)

V.A.C. VERALINK™ 
kazettavezeték

Vezetéktüske
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Az oldatot tartalmazó zsák/palack csatlakoztatása

Kizárólag a V.A.C.® terápiával való használatra a Kötszer beáztatása funkció vagy a V.A.C. VERAFLO™ terápia 
alkalmazásakor.

Az oldattartó állványrögzítő karjának meghosszabbítása:

1. Emelje fel teljesen az oldattartó állványrögzítő karjának zárját (1).

2. Húzza fel az oldattartó állványrögzítő karját (2). Az egységtől függően vagy forgassa el a fogantyút 180 fokkal (3A), 
vagy pattintsa fel (3B).

3. Nyomja le teljesen az oldattartó állványrögzítő karjának zárját (4) ahhoz, hogy helyére rögzítse az oldattartó 
állványrögzítő karját.
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Az oldatot tartalmazó zsák/palack felfüggesztése

Kizárólag a V.A.C.® terápia Kötszer beáztatása funkciójával vagy a V.A.C. VERAFLO™ terápiával  
való együttes használatra.

1. Győződjön meg arról, hogy a kazetta vezetéke az egység fogantyújának rögzítőrésében van elvezetve úgy, 
hogy fejtsen ki nyomást a vezeték résbe történő nyomásának céljából. 

2. Szúrja ki az oldatot tartalmazó zsákot/palackot a gyártó utasításai szerint a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
vezetéktüskéjének használatával (1).

3. Függessze fel az oldatot tartalmazó zsákot/palackot a terápiás egység oldattartó állványrögzítő karjára (2).

4. Állítsa be az oldattartó állványrögzítő kart (3), miközben kezeli a zsákot/palackot, hogy biztosítsa, hogy a tüske 
a résben maradjon a V.A.C. VERALINK™ kazettakosárban (4).
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Kazettavezeték 
rögzítőrése

Győződjön meg arról, hogy a vezetékek 
nincsenek összegubancolódva vagy 
összenyomódva.
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Az instillációs lefolyócső csatlakoztatása

Kizárólag a V.A.C.® terápia Kötszer beáztatása funkciójával vagy a V.A.C. VERAFLO™ terápiával  
való együttes használatra.

A kötés felhelyezésekor és a kötéscsere során alkalmazandó biztonsági előírásokért és eljárásokért 
lásd a megfelelő kötés használati utasításait.

1. Vegye le a V.A.C. VERALINK™ kazetta vezetékének végén 
található kupakot (1).

2. Csatlakoztassa a V.A.C. VERALINK™ kazetta vezetékét a 
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancs/V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
vezetékkészlet instillációs lefolyócsövéhez a csatlakozók 
egymásba nyomásával (2).

3. Fordítsa el a csatlakozókat, hogy a zárófülek teljesen 
illeszkedjenek (3).

4. Nyissa ki az összes vezetékszorítót (4).
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A tartály beszerelése

A tartály méretének a kiválasztásakor (300 ml, 500 ml, 1000 ml) vegye figyelembe a sebváladék 
mennyiségét és a kiválasztott terápiát. A V.A.C VERAFLO™ terápia kivitelezésekor vegye figyelembe 
a seb beöblítésére használt oldatot és az instillálás gyakoriságát is.

A PREVENA™ terápia kivitelezésekor fontolja meg a lehető legkisebb tartály használatát  
a V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez.

1. Csúsztassa a tartályt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység oldalába (1).

2. Nyomja a tartályt (az ábrán az 500 ml-es látható) erősen a helyére a V.A.C.ULTA™ terápiás egységbe (2). 
Hallható kattanás jelzi, hogy a tartály megfelelően illeszkedik. Győződjön meg arról, hogy a tartály közvetlenül 
a terápiás egységhez illeszkedik. Ne csavarja vagy fordítsa el a tartályt, amikor a helyére illeszti. 

2

3. Csatlakoztassa a tartály vezetékét a kötés vezetékéhez  
a csatlakozók egymásba nyomásával (3).

A PREVENA™ V.A.C.® csatlakozó a PREVENA™ kötés és a V.A.C.ULTA™ terápiás egység tartályának 
csatlakoztatásához szükséges. Ennek a PREVENA™ kötés csomagjában található csatlakozónak  
a használata a negatív nyomásos sebterápia effektív és pontos működéséhez szükséges. 
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PREVENA™ V.A.C.® csatlakozó

PREVENA™ kötés vezetéke

A tartály vezetéke
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4. Fordítsa el a csatlakozókat, hogy a zárófülek teljesen 
illeszkedjenek (4).

5. Nyissa ki az összes vezetékszorítót (5).

4

5



34

A tartály kicserélése

A tartály normál körülmények között és riasztás esetén is kicserélhető. Normál körülmények között a tartálykioldó gomb NEM villog.  
A tartály kicserélésekor NE kapcsolja ki a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet.

A tartály megtelt riasztás esetén a tartálykioldó gomb (18. oldal) fog villogni, egy figyelmeztető/riasztási képernyő jelenik meg 
(56., 90., 116. és 134. oldal), és a terápia leáll (az egység bekapcsolva marad).

A PREVENA™ terápia kivitelezése során tartálycserére nem lehet szükség. Azonnal forduljon a 
kezelőorvoshoz, ha a PREVENA™ terápia során megjelenik A tartály megtelt riasztás.

A V.A.C.® terápiához, a V.A.C. VERAFLO™ terápiához és az ABTHERA™ terápiához használt tartályt ki 
kell cserélni, ha tele van (a riasztás hangjelzéssel társul), de legalább egy héten egyszer a szagok  
féken tartása érdekében.

Ha A tartály megtelt riasztás megjelenik, a pumpa KIKAPCSOL. Lépjen tovább a 2. lépésre.

1. V.A.C.® terápia, PREVENA™ terápia, ABTHERA™ terápia – Állítsa le a terápiát a Start / Stop gomb 
kiválasztásával az érintőképernyőn. Ne kapcsolja ki a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet. 
 
 
 
V.A.C. VERAFLO™ terápia – Állítsa le a terápiát a Szünet / Folytatás gomb kiválasztásával az érintőképernyőn. 
Ne kapcsolja ki a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet. 
 

2. Csúsztassa mindkét vezetékszorítót a vezeték csatlakozója felé.

3. Szorosan zárja el mindkét vezetékszorítót (1), nehogy kifolyjon 
a vezeték tartalma. Több kattanást kell hallania.

4. Fordítsa el a vezeték csatlakozóit, amíg a zárófülek ismét 
szabadok lesznek (2).

5. Húzza szét a csatlakozót (3), hogy leválassza a kötés vezetékét 
a tartály vezetékéről.
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6. Nyomja meg a Tartálykioldó gombot.

A 300 ml-es ACTIV.A.C.™ tartály használata esetében a tartályt NEM tartja a helyén a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység foglalata. Amikor eltávolítja a 300 ml-es ACTIV.A.C.™ tartályt a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egységről, fogja a tartályt ERŐSEN, mielőtt megnyomja a Tartálykioldó gombot.

7. Távolítsa el a tartályt a terápiás egységről a tartály felemelésével és az egységgel ellentétes irányba történő 
húzásával (4).

4

A felhasznált tartály hulladékkezelését az intézményi és/vagy helyi környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően végezze. 

8. Szerelje be az új tartályt és csatlakoztassa a vezetéket ismét a felhasználói kézikönyv Tartály beszerelése 
című szakaszában (32. oldal) leírtak alapján. 

9. V.A.C.® terápia, PREVENA™ terápia, ABTHERA™ terápia – Indítsa újra a terápiát a Start / Stop gomb 
kiválasztásával az érintőképernyőn. 
 
 
 
 
V.A.C. VERAFLO™ terápia – A terápia folytatásához válassza ki a Szünet / Folytatás gombot az 
érintőképernyőn.
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Működtetés

Ez a fejezet a V.A.C.ULTA™ terápiás egység funkcióinak beállításához és módosításához szükséges utasításokat tartalmazza.

A termék használata előtt tekintse át a kézikönyv minden részét. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa 
el az egységhez mellékelt utasításokat, ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

Érintőképernyő

A képernyő elülső részén lévő kijelző érintésre érzékeny. A felhasználói felület képernyői megjelennek a kijelzőn. A képernyők az aktuális 
rendszerműveletek és -beállítások adatait jelenítik meg a (Terápia, az Előzmények vagy a Beállítások) fülek alapján.

Az érintőképernyő használatát az alábbi oldalakon ismertetjük.

Használatkor az érintőképernyőhöz kizárólag ujjal vagy a mellékelt ceruzával érjen. Tollak vagy egyéb 
mutatóeszközök használata károsítja a képernyőt.
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V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer – Terápiás opciók

A V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer négy különböző terápiával használható az orvosi rendelvénytől függően:

V.A.C.® negatív nyomásos sebterápia (1):

1

V.A.C.®
terápia

(folyamatos)

DPC 
(dinamikus)

terápia

Cél
negatív
nyomás

25 Hgmm
0 Hgmm

Cél
negatív
nyomás

25–200 Hgmm

50–200 Hgmm

25 Hgmm
0 Hgmm

V.A.C. VERAFLO™ instillációs terápia (2):

A V.A.C.  VERAFLO™ terápia fázisai
(Kezdeti fázis: Instillálás)

A ciklus ismétlődik a terápia időtartama alatt.

V.A.C.® terápia***Légtelenítés* Folyadékinstillálás** Beáztatás

2

* SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő

** A Instillálási segéd lehetővé teszi, hogy a felhasználó monitorozza a kezdeti sebfeltöltést az instilláció kézzel történő elindításával 
és leállításával a helyes instillációs térfogat megállapítása céljából a kötés felhelyezését követően. A megállapított térfogat lesz az 
alapérték a V.A.C. VERAFLO™ terápia minden további instillációs fázisában.

*** Folyamatos és DPC terápia negatív nyomású üzemmóddal rendelkezik a V.A.C. VERAFLO™ terápia.
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PREVENA™ műtétiseb-kezelő terápia (3): 

PREVENA™ terápia

Üzemmód Negatívnyomás-pro�l

Folyamatos

0 Hgmm

125 Hgmm

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ nyitott hasi terápia (4): 

ABTHERA™ terápia

Üzemmód Negatívnyomás-pro�l

Folyamatos

0 Hgmm

Cél
100–150 Hgmm
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Érintőképernyő - Fülek

Az érintőképernyő három részre oszlik, mindegyik részt külön fül jelöl. Ezek a fülek a V.A.C.ULTA™ terápiás egység szoftverének 
különböző területeihez biztosítanak hozzáférést.

Előzmények fül (155. oldal)

Beállítások fül (74., 106., 
126. és 144. oldal)

Terápia fül (50., 85., 
110. és 129. oldal)

V.A.C. VERAFLO™ terápia Kezdőképernyő

V.A.C.® terápia Kezdőképernyő PREVENA™ terápia Kezdőképernyő ABTHERA™ terápia Kezdőképernyő

Terápia fül – (50., 85., 110. és 129. oldal) A Kezdőképernyő a terápiás beállítások, a funkciók és az aktív terápia összefoglaló 
adatainak elérésére szolgál. Használja a Terápia fülön lévő Terápia beállításai gombot az előírt terápia (V.A.C. VERAFLO™ terápia, 
V.A.C.® terápia, PREVENA™ terápia vagy ABTHERA™ terápia) kiválasztására.

Előzmények fül (155. oldal) – A betegre vonatkozó összes terápiás előzmény elérésére szolgál.

Beállítások fül – (74., 106., 126., 144. oldal) A terápiával kapcsolatos funkciók elérésére és a rendszerbeállítások (pl. a nyelv,  
a mértékegység, a dátum, a képernyő fényereje stb.) megadására szolgál. A KCI elérhetősége és a szoftververzió szintén 
megtekinthető.Ér
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Gyakran használt érintőképernyő gombok

A legtöbb képernyő egy vagy több közös vezérlőgombbal rendelkezik. Ezek a következők:

Súgó – A Súgó képernyők elérése

Képernyőzár / Beállítások zárolása – Aktiválja a Képernyőzár funkciót a nem szándékosan okozott 
változások megelőzése érdekében. Alkalmazza ezt a funkciót az érintőképernyő megtisztításakor (192. oldal). 
Válassza ki és tartsa lenyomva több mint öt percig a Beállítások zárolása funkció aktiválása vagy deaktiválása 
céljából. A beállítások zárolása megakadályozza, hogy a beteg a terápiás beállításokhoz hozzáférjen.

Éjszakai üzemmód – Aktiválja az Éjszakai üzemmód funkciót az érintőképernyő elsötétítése céljából. 
Ha az Éjszakai üzemmód aktív, a kijelző az érintőképernyő megérintésekor a legalacsonyabb fényerő-
beállítást kapcsolja be. Az Éjszakai üzemmód kikapcsolásához válassza ki az Éjszakai üzemmód funkciót 
az előző fényerő-beállításhoz való visszatérés céljából.

OK – Kiválasztás jóváhagyása

Kilépés – A felugró képernyő bezárása

Mégse – A művelet visszavonása

Vissza – Az előző képernyőhöz való visszatérés

Előre – A következő képernyőre való továbblépés

+ vagy - – Használja a +/- gombokat a jelzett értékek növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Információ – Válassza ki az aktív terápiára vonatkozó Terápia összefoglalója és Aktuális beállítások 
képernyők megtekintéséhez.

Start / Stop – Válassza ki a terápia (V.A.C.® terápia, PREVENA™ terápia, ABTHERA™ terápia) 
újraindítása céljából.

Szünet / Folytatás – Válassza ki a terápia (V.A.C. VERAFLO™ terápia) újraindítása céljából.
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A V.A.C.ULTA™ terápiás egység be- vagy kikapcsolása

A Tápellátás gomb az egység elülső részén, annak felső, bal kéz felőli sarkában helyezkedik el (18. oldal). 
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot, 
amíg a fény ki nem gyullad. Az egység rutin önellenőrzést végez, majd megjelenik az Elindítás képernyő.  
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot,  
amíg a kijelző ki nem kapcsol.

Az Elindítás képernyő két változata közül az egyik jelenik meg:

A V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer minőség-ellenőrző vizsgálatát 
és tisztítását követő első használat során az Új páciens képernyő 
jelenik meg. 

Válassza ki a V.A.C. VERAFLO™ Terápia a 
terápiás egység V.A.C. VERAFLO™ terápiára 
való konfigurálása céljából (44. oldal).

Válassza ki a V.A.C.® Terápia a terápiás egység 
V.A.C.® terápiára való konfigurálása céljából 
(81. oldal).

Válassza ki a PREVENA™ Terápia a terápiás 
egység PREVENA™ terápiára való 
konfigurálása céljából (109. oldal).

Válassza ki az ABTHERA™ Terápia a terápiás 
egység ABTHERA™ terápiára való konfigurálása 
céljából (127. oldal).

Az új terápiás üzemmód nem választható ki, amíg az aktuális terápiás üzemmódot ki nem kapcsolták. 
Az inaktív terápiák választógombja nem funkcionál.
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Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet már korábban konfigurálták, 
és az egységet ki-, majd bekapcsolták, az Elindítás képernyőn  
a Terápia folytatása és az Ellenőrzőlista jelenik meg. 

Terápia folytatása – Válassza ki a 
Figyelmeztetés elfogadásához és a korábban 
használt terápia Kezdőképernyő képernyőjére való 
visszatéréshez (50., 85., 110. és 129. oldal).

Ellenőrzőlista – Válassza ki a Figyelmeztetés 
elfogadásához és a minőség-ellenőrző vizsgálati 
folyamatra való továbblépéshez.

A Minőség-ellenőrző lista funkció 
használatához kísérő műszaki dokumentáció 
szükséges. További információért forduljon a 
KCI vállalathoz.

Új beteg képernyő

Használja a képernyőt a beteg adatainak V.A.C.ULTA™ terápiás egységbe történő bevitele céljából. A betegadatok titkosítottak.

Előfordulhat, hogy a terápia konfiguráció nem 
mutatja ezt a képernyőt.

Használja a képernyő billentyűzetét a következők bevitelére:

• Beteg utóneve

• Beteg vezetékneve

• Beteg osztálya/egysége

• Beteg azonosítója

Miután ezeknek az adatoknak a bevitele 
megtörtént, válassza ki az OK gombot a 
Terápia kiválasztása képernyővel való 
folytatáshoz.

Legalább egy karaktert be kell írni mindegyik 
beviteli sorba.



44

V.A.C. VERAFLO™ terápia konfiguráció – Az alapértelmezett beállítások áttekintése

Az alábbi folyamatábra a V.A.C. VERAFLO™ terápia konfigurálásához szükséges alapvető lépéseket mutatja az Alapértelmezett 
beállítások használatával. Az egyes képernyőkre és opciókra vonatkozó részletes információért látogasson el a felsorolt oldalakra.

Nyomja le 
és tartsa a 
Tápellátás 
gombot, amíg 
a fény ki nem 
gyullad.

A V.A.C. VERAFLO™ 
terápiához szükséges:

• Tartály

• V.A.C. VERAFLO™ kötés

• V.A.C. VERALINK™ kazetta 
100–1000 ml oldatot 
tartalmazó zsák/palack

Válassza ki a 
V.A.C. VERAFLO™ 
terápiát (42. oldal).

Válassza ki az OK gombot 
az alapértelmezett 

beállítások elfogadása 
céljából.

A Instillálási segéd folyamat 
elkezdődik (akár 2 és 1/2 
percet is igénybe vehet 

a kötés lezárása és az 
oldatszivárgás lehetőségének 

a csökkentése).

Válassza ki a Start / Stop 
gombot a folyadék kötésbe 

történő instillálásának 
elindításához. Válassza ki 

ismét a Start / Stop gombot 
a folyadék kötésbe történő 
instillálásának leállításához.

Kezdőképernyő – V.A.C. 
VERAFLO™ terápia.

Válassza ki az OK gombot 
a beállítások elfogadásához 

és a V.A.C. VERAFLO™ 
terápia megkezdéséhez.

A fenti képernyőképek csak bemutatási célra szolgálnak. Részletesebb képért és részletesebb 
információért nézze meg a felsorolt oldalszámokon található részeket.

A kijelzett beállítások a felhasználó által megadott beállításoktól függenek.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia konfiguráció – A haladó felhasználói beállítások áttekintése

Az alábbi folyamatábra a V.A.C. VERAFLO™ terápia konfigurálásához szükséges alapvető lépéseket mutatja a felhasználói 
beállításokkal, beleértve a Instillálási segéd KIKAPCSOLÁSÁT. Az egyes képernyőkre és opciókra vonatkozó részletes információért 
látogasson el a felsorolt oldalakra.

Nyomja le és 
tartsa lenyomva 
a Tápellátás 
gombot, amíg 
a fény ki nem 
gyullad.

A V.A.C. VERAFLO™ 
terápiához szükséges:

• Tartály

• V.A.C. VERALINK™ 
kazetta100–1000 ml 
oldatot tartalmazó zsák/
palack

Válassza ki a 
V.A.C. VERAFLO™ 
terápiát (42. oldal).

Válassza ki a Speciális 
beállítások gombot.

A légtelenítés elkezdődik.

Konfigurálja a 
V.A.C. VERAFLO™ terápia 
V.A.C.® terápia fázisát az 
előírtak szerint (46. oldal). 

Válassza ki a Tovább gombot.

Konfigurálja a 
V.A.C. VERAFLO™ terápia 
instillációs fázisát az előírtak 
szerint (46. oldal). Válassza 

ki az OK gombot.

Válassza ki az OK gombot a 
beállítások elfogadásához.

Kezdőképernyő –  
V.A.C. VERAFLO™ terápia V.
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A fenti képernyőképek csak bemutatási célra 
szolgálnak. Részletesebb képért és részletesebb 
információért nézze meg a felsorolt oldalszámokon 
található részeket.

A kijelzett beállítások a felhasználó által 
megadott beállításoktól függenek.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia konfigurálása – Haladó felhasználói beállítások

Ezek a képernyők a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet konfigurálják a 
V.A.C. VERAFLO™ terápia kivitelezéséhez:

•  Célnyomás (Hgmm) – (Alapértelmezett beállítás = 
125 Hgmm) Előírt negatívnyomásszint a V.A.C.® terápia 
fázisban. A célnyomás 50–200 Hgmm közötti értékre 
állítható be 25 Hgmm-es léptékben. 

• Intenzitás – (Alapértelmezett beállítás = Közepes) 
Ahhoz az időtartamhoz kapcsolódik, amely a terápia 
megcélzott szintjének eléréséhez szükséges a terápia 
indítása után. Minél alacsonyabbra van beállítva 
az intenzitás, annál lassabb érhető el a célnyomás. 
Az a javaslat, hogy az új betegek a legalacsonyabb 
intenzitásbeállítással kezdjék a terápiát, mivel ez lehetővé 
teszi a negatív nyomás lassabb növelését a hab sebbe 
nyomása után. Az intenzitás igény szerint a kezelés teljes 
ideje alatt a legalacsonyabb beállításon maradhat.

• V.A.C.® terápiás mód – (Alapértelmezett beállítás = 
Folyamatos) A beállítható üzemmódok a következők: 
Folyamatos és DPC. A Folyamatos üzemmód állandó 
negatív nyomást biztosít a kiválasztott célnyomáson. 
A DPC üzemmód negatív nyomást biztosít az előre 
beállított alacsony nyomás (25 Hgmm) és a kiválasztott 
célnyomás között.

• Ciklus emelkedési ideje – (Alapértelmezett beállítás = 
3 perc) - Az az idő, amely az előre beállított alacsony 
nyomásról (25 Hgmm) a kiválasztott célnyomás eléréséhez 
szükséges DPC használata esetén. A ciklus emelkedési ideje 
egy perctől 10 percig állítható be egy perces léptékben.

• Ciklus ereszkedési ideje – (Alapértelmezett beállítás = 3 
perc) – Az az idő, amely a kiválasztott célnyomásról az 
előre beállított alacsony nyomás (25 Hgmm) eléréséhez 
szükséges DPC használata esetén. A ciklus ereszkedési ideje 
egy perctől 10 percig állítható be egy perces léptékben.

1. Válassza ki a kívánt értéket az érték 
kiválasztásával vagy az ujj/a ceruza 
csúszka mentén történő elhúzásával. 
Használja a +/- gombokat a jelzett értékek 
növeléséhez vagy csökkentéséhez.

• Instillálási segéd – (Alapértelmezett beállítás = BE) 
– A Instillálási segéd lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
monitorozza a kezdeti sebfeltöltést az instilláció kézzel 
történő elindításával és leállításával a helyes instillációs 
térfogat megállapítása céljából a kötés felhelyezését 
követően. A megállapított térfogat lesz az alapérték a 
V.A.C. VERAFLO™ terápia minden további instillációs 
fázisában (48. oldal).

• Kezdőfázis – (Alapértelmezett beállítás = Instillálás) 
(Alapértelmezett beállítás = 10 ml ha a Instillálási 
segéd ki van kapcsolva). Beállítja a V.A.C. VERAFLO™ 
terápia első fázisát ( 14. és 38. oldal).

• Beáztatási idő (perc) – (Alapértelmezett beállítás 
= 10 perc) Az az időtartam, amely alatt az instillált oldat 
a sebben marad a V.A.C. VERAFLO™ terápia minden 
egyes áztatási fázisa alatt. Az áztatási idő 1 másodperctől 
30 percig állítható be különböző léptékekben.V.

A
.C

. V
ER

A
FL

O
™

 te
rá

pi
a 

ko
nfi

gu
rá

lá
sa

 –
 H

al
ad

ó 
fe

lh
as

zn
ál

ói
 b

eá
llí

tá
so

k



47

• V.A.C.® terápia ideje (óra) – (Alapértelmezett 
beállítás = 3 és 1/2 óra) – Az az időtartam, amely alatt 
negatív nyomást alkalmaznak a V.A.C. VERAFLO™ 
terápia minden egyes V.A.C.® terápia fázisa alatt. 
V.A.C.® terápia idő 3 perctől 12 óráig állítható be 
különböző léptékekben.

2. Válassza ki a Tovább gombot a 
V.A.C. VERAFLO™ beállítások (2/2 oldal) 
képernyőre való továbblépéshez.

Válassza ki az Alapértékek visszaállítása 
lehetőséget minden terápiás beállítás 
alapértelmezett értékre történő állításához.

3. Miután minden beállítást megadott 
vagy visszaállította az alapértelmezett 
beállításokat, válassza ki az OK gombot 
a Beállítások megerősítése képernyőre 
való továbblépéshez. Ez a képernyő 
lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
áttekintse a terápiás beállításokat, 
amelyeket a V.A.C. VERAFLO™ 
beállítások képernyőn választott ki.

4. Használja a +/- gombokat a jelzett értékek 
növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Válassza ki a Speciális beállítások gombot 
a V.A.C.  VERAFLO™ terápia beállításai 
képernyőre való visszatéréshez a szükséges 
módosítások végrehajtása céljából.

5. Válassza ki az OK gombot a terápia 
megkezdése és a SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő képernyőre való 
továbblépéshez.

VAGY

6. Válassza ki a Mégse gombot az Új 
páciens képernyőre való visszatéréshez.
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Instillálási segéd képernyő

Ezek a képernyők a Instillálási segéd sorozat állapotát mutatják.

A légtelenítés akár kettő percet és harminc másodpercet is igénybe vehet, ezalatt a kötés lezárása 
történik az oldatszivárgás lehetőségének csökkentése érdekében. A légtelenítés során vegye 
szemügyre a kötést, hogy nem szivárog-e valahol. A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelési idő célja 
a szivárgás lehetőségének minimalizálása a fólia bőrrel ellentétes irányba történő húzása és az 
adhéziós idő gyógyulásban betöltött szerepének kiaknázása révén.

1. Az Instillálási segéd (1) elkezdi légteleníteni a kötést a kötés lezárásához, amelynek célja az oldatszivárgás 
lehetőségének csökkentése. Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység elérte a célnyomást és meghatározta, hogy a kötés 
levegőszivárgási helyei megfelelően kis méretűek a V.A.C.  VERAFLO™ terápia folytatásához, a terápiás egység 
az Instillálási segéd képernyőre lép tovább.

Sziv. hangjelzés – (Alapértelmezett beállítás = KIKAPCSOLVA) A szivárgási helyek megkereséséhez 
és megszüntetéséhez használt hangjelzés. Válassza ki a zárási hang be- vagy kikapcsolásához.

Napló – Az eldobható komponensek cseréjének feljegyzésére szolgál (150. oldal).

2. Válassza ki a Start / Stop gombot az Instillálási segéd képernyőn az oldat sebhez történő továbbítása céljából (2).

A Instillálási segéd használata során lehetőség van az oldat áztatási idejének túllépésére. Az eszköz 
használata során vegye figyelembe a kiválasztott áztatási időhöz képest eltelt időt.

3. Monitorozza a sebet az oldattal való feltöltés közben.
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4. Válassza ki a Start / Stop gombot ismét, ha a sebágyba az oldatból megfelelő feltöltési térfogat került 
továbbításra.

A seb túltöltése veszélyeztetheti a kötés zárását.

5. Használja a +/- gombokat a folyadék térfogatának módosításához.

6. Válassza ki az OK gombot (3) a meghatározott, Instillálási segéd képernyőn látható folyadéktérfogat 
jóváhagyásához, és térjen vissza a Kezdőképernyő képernyőre (50. oldal). A terápiás egység elkezdi az 
áztatási fázist.

Ha nem választja ki az OK gombot a Instillálási segéd indítását vagy leállítását követő 15 percen belül, 
a V.A.C.ULTA™ terápiás egység a V.A.C.® terápia fázisra tér át, és a Instillálási segéd térfogat nem kerül 
mentésre.

7. Ha egy sebet túltöltött, ha folyadékot kell eltávolítani vagy ha újra kell indítani a Instillálási segédet, válassza ki 
a Visszaállítás gombot a folyadék sebből történő eltávolítása céljából, és térjen vissza az Instillálási segéd 
képernyőre.



50

Kezdőképernyő – V.A.C. VERAFLO™ terápia

A Kezdőképernyő a V.A.C.ULTA™ terápiás egység V.A.C. VERAFLO™ terápia során megjelenő fő képernyője. A terápia állapotával 
kapcsolatos fontos információk elérését teszi lehetővé.

A terápiás fázis és a terápia állapota (BE, KI vagy SZ) megjelenik az állapotsorban a képernyő felső részén. Az aktuális terápiás fázis  
a terápiás egység ikonja alatt vagy a kötés felett is megjelenik.

A következő opciók érhetők el a Kezdőképernyő képernyőről:

Terápia beállításai – Az aktuális terápiás beállítások módosítására szolgál.

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés szólal 
meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (145. oldal).

Információ – A terápiás előzmények és az aktuális terápiás beállítások összefoglalójának megtekintésére szolgál (51. oldal).

Start / Stop – A terápia indítására vagy leállítására szolgál.

Szünet / Folytatás – A terápia szüneteltetésére vagy folytatására szolgál.

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.

Szivárgásérzékelő – Ha a terápiás egység átmenetileg a Szivárgási riasztás küszöbértékét meghaladó szivárgást érzékel a rendszerben, 
a V.A.C.  VERAFLO™ terápia Kezdőképernyő képernyőjén a kötés körül sárga négyzet jelenik meg. A feleslegben lévő fóliaanyag 
szivárgási területek tömítésére történő felhasználására vonatkozó információért lásd a kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

Az itt nem bemutatott Gyakran használt érintőképernyő gombok listájáért lásd a 41. oldalt.
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Terápia fül (50., 85., 110.  
és 129. oldal)

Terápiás egység konfiguráció  
és fázisállapot

Kötszer beáztat.

Terápia Start / Stop

Terápia Szünet / Folytatás

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Beállítások fül (74. oldal)

Terápia beállításai (46. oldal)

SEAL CHECK™  
szivárgásérzékelő (145. oldal)

Szivárgásérzékelés

Információ

Éjszakai üzemmód (41. oldal)

Képernyőzár/ 
Beállítások zárolása (41. oldal)
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Információ képernyők – V.A.C. VERAFLO™ terápia

Ezek a képernyők az aktuális terápiás beállításokat és a beteg részére alkalmazott terápia összefoglalóját jelenítik meg.

1. Válassza ki az Információ gombot a Kezdőképernyő képernyőn a Terápia összefoglalója fülre való 
továbblépéshez. Használja ezt a fület a Terápia kezdő dátuma, a Terápia ideje, a V.A.C.® ideje, a Beáztatási 
idő, Terápiás ciklusok és a Feltöltött térfogat megtekintésére. Ha a Napló funkció használatban van, az Utolsó 
tartálycsere, Utolsó kazettacsere, Utolsó kötéscsere és az Utolsó oldatcsere szintén megjelenik.

2. Válassza ki az Aktuális beállítások gombot az Aktuális beállítások képernyőre való továbblépéshez. 
Használja ezt a fület az aktuális terápiás beállítások megtekintéséhez.

3. Válassza ki a Beállítások módosítása gombot a Beállítások megerősítése képernyőre való továbblépéshez 
(47. oldal).

4. Válassza ki a Kilépés gombot a V.A.C. VERAFLO™ terápia Kezdőképernyő képernyőjére való visszatéréshez.
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A V.A.C. VERAFLO™ terápia leállításának megerősítése 

1. Ha a terápia folyamatban van, válassza ki 
a Kezdőképernyő Start / Stop gombját 
a Terápia leállításának megerősítése 
képernyőre való továbblépéshez.

2. Válassza ki az OK gombot a terápia 
leállításához. Válassza ki a Mégse gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez a terápia leállítása nélkül.

Az instillált folyadék eltávolításra kerül; 
bizonyosodjon meg róla, hogy a tartály 
magába tudja fogadni a folyadék teljes 
mennyiségét. Győződjön meg róla, hogy 
a vezetékszorítók ki vannak nyitva, és a 
vezetékek nincsenek összegubancolódva, 
összeesve vagy elzáródva.

V.A.C. VERAFLO™ kezelés szüneteltetése

1. Ha a terápia folyamatban van, válassza ki 
a Kezdőképernyő Szünet / Folytatás 
gombját a V.A.C. VERAFLO™ terápia 
szüneteltetése képernyőre való 
továbblépéshez.

2. Válassza ki az OK gombot a terápia 
szüneteltetéséhez. Válassza ki a Mégse 
gombot a V.A.C. VERAFLO™ terápia 
Kezdőképernyő képernyőhöz való 
visszatéréshez a terápia szüneteltetése nélkül.

A terápiát legfeljebb 15 percig lehet szüneteltetni. 
Ez meghaladhatja a kiválasztott áztatási időt.  
A terápia szüneteltetése előtt vegye figyelembe a 
szüneteltetési időt és a kiválasztott áztatási időt.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – Figyelmeztetések és riasztások

A következő figyelmeztetések és riasztások megjelenhetnek az érintőképernyőn a V.A.C. VERAFLO™ terápia közben.

A figyelmeztetéseket és a riasztásokat ismétlődő hangjelzés kíséri.

A terápia megkezdését követően, ha nem hall hangjelzést a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő megjelenésével párhuzamosan, 
ugyanakkor a zárási hang BE van KAPCSOLVA, előfordulhat, hogy a riasztás nem működik megfelelően. További információért forduljon 
a KCI-hez. A riasztások a terápiás egységgel szemben, attól maximum egy méteres távolságban hallhatók. Ha kettő vagy több riasztás 
van érvényben, csak a legmagasabb prioritású riasztás jelenik meg.

Alacsony prioritású figyelmeztetési állapot – Akkor jelenik meg az érintőképernyőn, amikor a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egység figyelmet igénylő állapotot észlel. A figyelmeztetéseket körülbelül  
20 másodpercenként ismétlődő hangjelzés (két pittyegés) kíséri.

Közepes prioritású riasztási állapot – Akkor jelenik meg az érintőképernyőn, amikor a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység azonnali figyelmet igénylő állapotot észlel, annak biztosítására, hogy az előírt terápia 
megvalósulhasson. A riasztásokat körülbelül kettő másodpercenként ismétlődő hangjelzés (három 
pittyegés) és villogó képernyőfelirat kíséri. 

Válassza ki a Sziv. hangjelzés lehetőséget a hangjelzés BEKAPCSOLÁSA céljából.

A riasztások megszüntetésére vonatkozó további információért válassza ki a Súgó gombot.

Ha a figyelmeztetési vagy riasztási állapot nem szüntethető meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI 
vállalattal.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Elzáródás” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
lehetséges elzáródást észlelt a V.A.C.® terápia vezetékben. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® terápia vezetékén a 
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancson vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
vezetékkészleten és a tartály vezetékén lévő összes szorító 
nyitva van.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C.® terápia „Elzáródás” riasztás a 2. és a 3. lépés 
végrehajtása után is fennáll, helyezze alacsonyabbra a terápiás 
egységet és a vezetékeket úgy, hogy azok a seb helyével 
egy magasságban vagy az alatt legyenek. Ha az egység 
alacsonyabbra helyezésére a figyelmeztetés megszűnik,  
ismét használhatja a készüléket a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ez alatt  
a figyelmeztetés alatt megkísérli a terápia 
folytatását.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Elzáródás" riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a V.A.C.® terápia lefolyócsövében elzáródás jelentkezik. Ezt 
a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® terápia vezetékén a 
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancson vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
vezetékkészleten és a tartály vezetékén lévő összes szorító 
nyitva van.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C.® terápia „Elzáródás" riasztás (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
helyezze alacsonyabbra a terápiás egységet és a vezetékeket 
úgy, hogy azok a seb helyével egy magasságban vagy az alatt 
legyenek. Ha a készülék alacsonyabbra helyezésére a riasztás 
megszűnik, ismét használhatja az egységet a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön meg 
arról, hogy a terápia BE van KAPCSOLVA 
(50. oldal). Ha nem, válassza ki a Start / 
Stop gombot a terápia újraindítása céljából.

A terápiás egység bekapcsolva marad,  
a negatív nyomás a seb helyénél azonban  
a terápiás érték alatt lehet.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – A „Tartály megtelt” riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály megtelt és ki kell cserélni. Ezt a riasztást 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a riasztást kettő 
percre elnémítja.

2. A tartály oldalán lévő fokbeosztások alapján állapítsa meg, 
hogy megtelt-e a tartály.

Attól függően, hogy melyik tartályt használja, 
a tartály teljes térfogata körülbelül 300 ml, 
500 ml vagy 1000 ml. A tartálykioldó gomb 
villogni kezd.

3. Ha a tartály nincs tele, válassza ki a 
Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő 
képernyőre való visszatéréshez.

4. Ha a tartály megtelt, cserélje ki a tartályt, és válassza ki a 
Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez. További információért lásd a jelen kézikönyv 
A tartály kicserélése című részét (34. oldal).

5. Válassza ki a Szünet / Folytatás gombot 
a terápia újraindítása céljából.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – A „Tartály nincs rögzítve” riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály nincs rendesen behelyezve és/vagy megfelelően 
rögzítve. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Távolítsa el a tartályt az egység 
Tartálykioldó gombjának 
megnyomásával (18. oldal).

3. Vizsgálja meg a tartályt és a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, 
hogy meggyőződjön róla, hogy nem található-e idegen tárgy 
vagy szövettörmelék a tartály és a terápiás egység illeszkedő 
felületein.

4. Győződjön meg arról, hogy mindkét tömítés jelen van, és 
teljesen illeszkedik (19. oldal). Ha a tömítések hiányoznak 
vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

5. Helyezze vissza a tartályt a V.A.C.ULTA™ terápiás egységre, 
ügyelve arra, hogy a tartály tökéletesen a helyén és rögzítve 
legyen (32. oldal). Hallható kattanás jelzi, hogy a tartály 
megfelelően lett beszerelve.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Válassza ki a Szünet / Folytatás gombot 
a terápia újraindítása céljából.

8. Ha ez a riasztás újra megjelenik, ismételje meg a 2–7. 
lépéseket egy új tartállyal.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – A „Terápia inaktív” riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a terápiát (V.A.C. VERAFLO™ terápia) kikapcsolták, vagy 
több mint 15 percig szüneteltették (miközben az egység be volt kapcsolva). Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

3. Válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

4. Ha nem kíván terápiát kivitelezni, az 
egység elülső részén lévő Tápellátás 
gomb segítségével kapcsolja ki a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egységet.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – Szivárgási riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a készülék jelentős negatív nyomású szivárgást észlel. 
Ha ez a riasztás nem szűnik meg három percen belül, a terápia megszakad. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a riasztást kettő 
percre elnémítja.

2. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek 
csatlakozása megfelelően zárt legyen.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály tökéletesen csatlakozik. 
(Lásd A „Tartály nincs rögzítve” riasztás című részt az 57. 
oldalon).

4. Válassza ki a SEAL CHECK™ lehetőséget 
a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
elérése céljából. Lásd a jelen kézikönyv 
SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
című részét (145. oldal) a SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő funkció használatára 
és a szivárgások elhárítására vonatkozó 
tudnivalókért.

5. Ha a szivárgást elhárította a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
segítségével, válassza ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
képernyő Kilépés gombját a V.A.C. VERAFLO™ terápia 
Szivárgási riasztás képernyőjére való visszatéréshez.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön  
meg arról, hogy a terápia BE van  
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem, válassza ki 
a Start / Stop gombot a terápia újraindítása 
céljából.

Ha a riasztás nem szűnik meg három percen 
belül, a V.A.C. VERAFLO™ terápia Szivárgási 
riasztás (terápia megszakítva) üzenet jelenik 
meg a képernyőn, és a terápia leáll. 
 
Lásd a jelen kézikönyv V.A.C. VERAFLO™ terápia 
Szivárgási riasztás (terápia megszakítva)  
című részét (60. oldal) a terápia újraindítását 
szolgáló eljárásokért.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – Szivárgási riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a készülék által észlelt negatív nyomású szivárgás nem 
lett elhárítva, és a terápia megszakadt. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a riasztást kettő 
percre elnémítja.

2. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek 
csatlakozása megfelelően zárt legyen.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály tökéletesen csatlakozik. 
(Lásd A „Tartály nincs rögzítve” riasztás című részt az 57. 
oldalon).

4. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

5. Indítsa újra a terápiát a Start / Stop gomb 
kiválasztásával.

6. Válassza ki a SEAL CHECK™ lehetőséget 
a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
elérése céljából. Lásd a jelen kézikönyv 
SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
című részét (145. oldal) a SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő funkció használatára 
és a szivárgások elhárítására vonatkozó 
tudnivalókért.

7. Ha a szivárgást elhárította a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
segítségével, válassza ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
képernyő Kilépés gombját a Kezdőképernyő képernyőre 
való visszatéréshez.

Ha a szivárgási állapot nem szűnik meg,  
a riasztási képernyő néhány perc múlva ismét 
megjelenik.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Alacsony nyomás” riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység nem érte el a beállított terápiás 
cél negatív nyomást, így a negatív nyomás a sebnél a beállított nyomásnál alacsonyabb lehet, ami hátrányosan befolyásolhatja a terápiás 
előnyöket. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® terápia vezetékén a 
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancson vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. 
DUO™ vezetékkészleten és a tartály vezetékén lévő összes 
szorító nyitva van.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C.® terápia „Alacsony nyomás” riasztás (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
helyezze alacsonyabbra a terápiás egységet és a vezetékeket 
úgy, hogy azok a seb helyével egy magasságban vagy az alatt 
legyenek. Ha a készülék alacsonyabbra helyezésére a riasztás 
megszűnik, ismét használhatja az egységet a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

A terápiás egység bekapcsolva marad, a negatív 
nyomás a seb helyénél azonban a terápiás érték 
alatt lehet.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „V.A.C. VERALINK™ nincs rögzítve” riasztás 

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C. VERALINK™ kazetta nem 
illeszkedik teljesen és/vagy nem megfelelően rögzült. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megjelenésekor a V.A.C. VERAFLO™ terápia során a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
az áztatási fázisra tér át, és a V.A.C.®  terápia fázissal folytatja, mielőtt megismételné a ciklust. Ha 
a V.A.C. VERALINK™ kazettát a V.A.C.® terápia fázis befejezése előtt sikerül megfelelően csatlakoztatni,  
a V.A.C. VERAFLO™ terápia ciklus nem szakad meg.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Vegye ki a V.A.C. VERALINK™ kazettát az egységből  
a kazettakioldó fül lenyomásával (28. oldal).

3. Vizsgálja meg a V.A.C. VERALINK™ kazettát és a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egységet, hogy meggyőződjön róla, hogy nem 
található-e idegen tárgy vagy szövettörmelék a kazettán  
és a terápiás egység csatlakozó pontjain.

4. Győződjön meg arról, hogy a kazettatengely-csatlakozó 
(a vezetéktüske felőli végén) biztonságosan illeszkedik a 
terápiás egység tengelynyílásába (28. oldal).

5. Csatlakoztassa újra a V.A.C. VERALINK™ kazettát a terápiás 
egységhez ügyelve arra, hogy a kazetta tökéletesen a helyén 
és rögzítve legyen (28. oldal). Hallható kattanás jelzi, hogy 
a kazetta megfelelően lett beszerelve.

Ha a V.A.C. VERALINK™ kazetta megfelelően be 
van szerelve, a „V.A.C. VERALINK™ nincs rögzítve” 
riasztás képernyő automatikusan eltűnik.

VAGY

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

8. Ha a figyelmeztetési állapot továbbra is 
fennáll, ismételje meg a 2–7. lépéseket 
egy új V.A.C. VERALINK™ kazettával.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.V.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Oldat tasakja/palackja üres” riasztás 

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor nincs instillációs folyadék az oldatot 
tartalmazó zsákban/palackban. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megjelenésekor a V.A.C. VERAFLO™ terápia során a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
az áztatási fázisra tér át, és a V.A.C.®  terápia fázissal folytatja, mielőtt megismételné a ciklust. Ha az 
oldatot tartalmazó zsákot/palackot a V.A.C.® terápia fázis befejeződése előtt kicserélte,  
a V.A.C. VERAFLO™ terápia ciklus nem szakad meg.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Vegye ki az üres oldatot tartalmazó zsákot/palackot  
a V.A.C. VERALINK™ kazettából.

3. Csatlakoztasson egy új oldatot tartalmazó zsák/palackot. 
További információért lásd a jelen kézikönyv Az oldatot 
tartalmazó zsák/palack felfüggesztése című részét 
(30. oldal).

4. Helyezzen új zsákot/palackot az oldattartó állítható 
rögzítőkarjára (30. oldal).

5. Válassza ki a Napló gombot az oldatot 
tartalmazó zsák/palack cseréjének bevitele 
céljából. További információért lásd a 
Napló képernyő című részt (150. oldal).

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – A „Instillálási segéd inaktív” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés  – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, ha a Instillálási segéd segítségével 
meghatározott térfogat a Instillálási segéd használatát követő 15 percen belül nem lett elfogadva. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő 
hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

3. Válassza ki a Terápia beállításai gombot a Kezdőképernyő 
képernyőn (50. oldal).

4. Állítsa be újra a terápiát (46. oldal).

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Nyomáseltérés” riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a pozitív nyomás a seb helyénél átlépte a 
megengedett határértéket. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megjelenésekor a V.A.C. VERAFLO™ terápia során a V.A.C.ULTA™ terápiás egység az áztatási 
fázisra tér át, és a V.A.C.®  terápia fázissal folytatja, mielőtt megismételné a ciklust. Ha a nyomáseltérés 
állapotot megszüntette a V.A.C.® terápia fázis befejeződése előtt, a V.A.C. VERAFLO™ terápia ciklus nem 
szakad meg.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a vezetékszorítók a 
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancson vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
vezetékkészleten és a V.A.C. VERALINK™ kazetta vezetékén  
nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C. VERAFLO™ terápia „Nyomáseltérés” riasztása 
(terápia megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is 
fennáll, ellenőrizze, hogy a beteg helyzete vagy bármely más 
külső, kompressziót okozó készülék nem akadályozza-e az 
áramlást. Távolítsa el a külső, kompressziót okozó eszközt.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Feltöltőcső elzáródása” riasztás (terápia megszakítva)

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor elzáródás jelenik meg a V.A.C. VERAT.R.A.C.™ 
tappancs vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ vezetékkészlet instillációs lefolyócsövén. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megjelenésekor a V.A.C. VERAFLO™ terápia során a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
az áztatási fázisra tér át, és a V.A.C.®  terápia fázissal folytatja, mielőtt megismételné a ciklust. Ha az 
elzáródást elhárította a V.A.C.® terápia fázis befejeződése előtt, a V.A.C. VERAFLO™ terápia ciklus nem 
szakad meg.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a vezetékszorítók a 
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancson vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
vezetékkészleten és a V.A.C. VERALINK™ kazettán nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
tökéletesen a helyén és rögzítve van. További információért 
lásd a jelen kézikönyv A V.A.C. VERALINK™ kazetta 
csatlakoztatása a V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez  
című részét (28. oldal).

5. Győződjön meg arról, hogy az instillációs oldat a 
V.A.C. VERALINK™ kazetta vezetékében még mindig folyékony 
halmazállapotú és szabadon áramlik. Ha az oldat állaga 
sűrűbbé vált, cserélje ki a következők valamelyikét vagy 
mindegyikét:

• V.A.C. VERALINK™ kazetta

• a V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancs vagy a  
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ vezetékkészlet

• az oldatot tartalmazó zsák/palack 

6. Ha a V.A.C. VERAFLO™ terápia Intillációs cső elzáródása 
figyelmeztetése a 2–5. lépések végrehajtása után is fennáll, 
ellenőrizze, hogy a beteg helyzete vagy bármely más 
kompressziós készülék nem akadályozza-e az áramlást.  
Ha talál külső, kompressziót okozó eszközt, távolítsa el azt.

7. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A figyelmeztetési képernyő megszűnik, ha az 
elzáródást elhárította.
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8. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Alacsony akkumulátortöltöttség” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő körülbelül kettő órával azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor 
feszültsége olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

Miután a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet 
csatlakoztatta a fali aljzathoz, az „Alacsony 
akkumulátortöltöttség” riasztás képernyő 
automatikusan eltűnik.

VAGY

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – „Kritikus töltöttség" riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő körülbelül 30 perccel azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor feszültsége 
olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a riasztást ismétlődő 
hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

Miután a V.A.C.ULTA™ terápiás  
egységet csatlakoztatta a fali aljzathoz, 
a „Kritikus töltöttség” riasztás képernyő 
automatikusan eltűnik.

3. Ha a „Kritikus töltöttség” riasztás 
képernyő nem tűnik el automatikusan, 
válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez.

A V.A.C.® terápia folytatódik, és a V.A.C. VERAFLO™ 
terápia körülbelül öt perc elteltével  
a V.A.C.® terápia fázisra tér át, ha azonban a 
riasztás körülbelül harminc percen belül nem 
szűnik meg, a terápia megszakad.

4. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (50. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A terápia folytatásához a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységet fali aljzathoz kell csatlakoztatni.

A riasztási napló és a beállítások nem vesznek 
el az akkumulátor teljes lemerülése vagy az 
egység ki, majd bekapcsolása esetén.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Az akkumulátor rövid időn belül lemerül riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor feszültsége olyan szintre csökken, 
ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység energiaellátását nem tudja biztosítani.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

2. Kapcsolja be a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, és kezdje  
meg a terápiát. További információért lásd a jelen kézikönyv 
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység be- és kikapcsolása 
című részét (42. oldal).
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V.A.C. VERAFLO™ terápia – Belső hőmérséklet riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység belső 
hőmérséklete a meghatározott határértékein kívül esik. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A terápia folytatódik, miközben ez  
a figyelmeztetés aktív. Az érintőképernyő  
öt perc tétlenség után kikapcsol. A képernyő 
kivilágosodik, ha megérintik. Az akkumulátor 
töltése leáll.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Vigye a terápiás egységet olyan környezetbe, amely megfelel 
a jelen kézikönyv Műszaki adatok című részében részletezett 
működési hőmérséklet-tartománynak (194. oldal).

Akár két órát is igénybe vehet, amíg a terápiás 
egység visszatér a működési hőmérsékletre.

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C. VERAFLO™ terápiás rendszer – „Rendszerhiba” riasztás (terápia megszakítva) (bekapcsolást követően)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben a bekapcsolást 
követően rendszerhiba lép fel. A rendszerhiba típusa többféle lehet. A hibakód mellett egy szám jelenik meg, amely a rendszerhiba 
diagnosztikai kódja. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a riasztást kettő 
percre elnémítja.

2. Jegyezze fel a hibakód számát.

3. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal (18. 
oldal).

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal. 

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Rendszerhiba riasztás (bekapcsoláskor)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben a bekapcsoláskor 
rendszerhiba lép fel. A „00000001“ a rendszerhiba diagnosztikai kódja. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Jegyezze fel a hibakód számát (00000001).

2. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal (18. 
oldal).

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Beállítások fül – V.A.C. VERAFLO™ terápia

Használja a Beállítások fül képernyőt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység preferenciáinak beállítására. Vannak olyan lehetőségek, amelyek 
attól függetlenül kiválaszthatók, hogy mely terápia aktív. Ezek a lehetőségek a Beállítások fül című fejezetben kerülnek bemutatásra. 
Azok a lehetőségek, amelyek a kiválasztott terápiára specifikusak, alább kerülnek bemutatásra.

A következő opciók érhetők el a Beállítások fül kezdőképernyőjéről:

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés szólal 
meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (146. oldal).

Kötszer beáztat. – A kötés oldatba való beáztatására szolgál a kötéscserére való előkészülés során (75. oldal).

Ciklus tesztelése – Rövidített V.A.C. VERAFLO™ terápiás ciklus elvégzésére szolgál. A ciklus minden fázisa tesztelésre kerül annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendszer be van állítva és megfelelően működik (79. oldal).

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.
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(50., 85., 110. és 129. oldal)

SEAL CHECK™  
szivárgásérzékelő (146. oldal)

További információért lásd a 
Beállítások fül című fejezetet 

(181. oldal).

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Beállítások fül

Ciklus tesztelése (79. oldal)

Kötszer beáztat. (75. oldal)



75

Kötszer beáztatása

A kötés oldatba való beáztatására szolgál a kötéscserére való előkészülés során.

Ha a Kötszer beáztatása eszközt ki lehet választani, akkor a Kötszer beáztat. ikon a Kezdőképernyő 
képernyőn vagy a Beállítások fülön (kizárólag a V.A.C. VERAFLO™ terápia és a V.A.C.® terápia esetében) 
kékre vált át.

A Kötszer beáztatása eszközt akkor választjuk ki, amikor a 
terápia inaktív: 

1. Győződjön meg arról, hogy mind a V.A.C.® tartály vezetéke, 
mind az instillációs lefolyócső megfelelően csatlakozik.

2. Győződjön meg arról, hogy mind a négy vezetékszorító ki 
van nyitva.

3. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
megfelelően be van szerelve (28. oldal).

4. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelő kapacitással 
bír a kötéscsere során távozó folyadék befogadásához.

5. Válassza ki a Kötszer beáztat. vagy 
a Beállítások fül eszközét a 
Kezdőképernyőn a Kötszer beáztatása 
képernyőre való továbblépéshez.

6. Válassza ki a cél Kötszer beáztat. térfogata (ml).

7. Válassza ki a cél Kötszer beáztat. ideje (perc).

8. Válassza ki az OK gombot a beállítások 
jóváhagyásához és a Kezdőképernyő 
képernyőre vagy a Beállítások fülre való 
visszalépéshez.

9. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység befejezi az Instillálás, Beáztatás 
és folyadékeltávolítási fázisokat. A terápiás fázis megjelenik az 
állapotsorban (50. oldal) a képernyő felső részén. Az aktuális 
terápiás fázis a hátralévő idővel és folyadékmennyiséggel 
együtt (az Instillációs fázis során) a terápiás egység ikonja 
alatt vagy a kötés ikonja felett is megjelenik.

10. Miután a Kötszer beáztatása eszköz folyadékeltávolítási fázisa 
befejeződött, a kötés eltávolítható.

11. Válassza ki a Kilépés gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre vagy a 
Beállítások fülre való visszatéréshez.

A kötéscserére vonatkozó biztonsági előírásokért 
és eljárásokért lásd a megfelelő kötésekre 
vonatkozó használati utasításokat.
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Kötszer beáztatása kiválasztva az Instillációs fázisban:

1. Válassza ki a Kötszer beáztat. 
vagy a Beállítások fül eszközét a 
Kezdőképernyőn a Kötszer beáztatása 
képernyőre való továbblépéshez.

2. Győződjön meg arról, hogy mind a V.A.C.® tartály vezetéke, 
mind az instillációs lefolyócső megfelelően csatlakozik.

3. Győződjön meg arról, hogy mind a négy vezetékszorító ki 
van nyitva.

4. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelő kapacitással 
bír a kötéscsere során távozó folyadék befogadásához.

5. Válassza ki a cél Kötszer beáztat. ideje (perc).

6. Válassza ki az OK gombot a beállítások 
jóváhagyásához és a Kezdőképernyő 
képernyőre vagy a Beállítások fülre  
való visszalépéshez.

7. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység befejezi az Instillálás, Beáztatás 
és folyadékeltávolítási fázisokat. A terápia megjelenik az 
állapotsorban (50. oldal) a képernyő felső részén. Az aktuális 
terápiás fázis a hátralévő idővel és folyadékmennyiséggel 
együtt (az Instillációs fázis során) a terápiás egység ikonja 
alatt vagy a kötés ikonja felett is megjelenik.

8. Miután a Kötszer beáztatása eszköz folyadékeltávolítási fázisa 
befejeződött, a kötés eltávolítható.

9. Válassza ki a Kilépés gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre vagy a 
Beállítások fülre való visszatéréshez.

A kötéscserére vonatkozó biztonsági 
előírásokért és eljárásokért lásd a megfelelő 
kötésekre vonatkozó használati utasításokat.
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Kötszer beáztatása kiválasztva az Áztatás fázisban:

1. Válassza ki a Kötszer beáztatása 
vagy a Beállítások fül eszközét a 
Kezdőképernyőn a Kötszer beáztat. 
képernyőre való továbblépéshez.

2. Győződjön meg arról, hogy mind a V.A.C.® tartály vezetéke, 
mind az instillációs lefolyócső megfelelően csatlakozik.

3. Győződjön meg arról, hogy mind a négy vezetékszorító ki 
van nyitva.

4. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelő kapacitással 
bír a kötéscsere során távozó folyadék befogadásához.

5. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység befejezi a Beáztatás 
és folyadékeltávolítási fázisokat. A terápia megjelenik 
az állapotsorban (50. oldal) a képernyő felső 
részén. Az aktuális terápiás fázis a hátralévő idővel és 
folyadékmennyiséggel együtt (az Instillációs fázis során) 
a terápiás egység ikonja alatt vagy a kötés ikonja felett is 
megjelenik.

6. Miután a Kötszer beáztatása eszköz folyadékeltávolítási fázisa 
befejeződött, a kötés eltávolítható.

7. Válassza ki a Kilépés gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre vagy a 
Beállítások fülre való visszatéréshez.

A kötéscserére vonatkozó biztonsági előírásokért 
és eljárásokért lásd a megfelelő kötésekre 
vonatkozó használati utasításokat.
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Kötszer beáztatása kiválasztva az V.A.C.® terápia fázisban:

1. Győződjön meg arról, hogy az instillációs lefolyócső 
megfelelően csatlakozik.

2. Győződjön meg arról, hogy mind a négy vezetékszorító ki 
van nyitva.

3. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
megfelelően be van szerelve (28. oldal).

4. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelő kapacitással 
bír a kötéscsere során távozó folyadék befogadásához.

5. Válassza ki a Kötszer beáztat. 
vagy a Beállítások fül eszközét a 
Kezdőképernyőn a Kötszer beáztatása. 
képernyőre való továbblépéshez.

6. Válassza ki a cél Kötszer beáztat. térfogata (ml).

7. Válassza ki a cél Kötszer beáztat. ideje (perc).

8. Válassza ki az OK gombot a beállítások 
jóváhagyásához és a Kezdőképernyő 
képernyőre vagy a Beállítások fülre  
való visszalépéshez.

9. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység befejezi az Instillálás, Beáztatás 
és folyadékeltávolítási fázisokat. A terápiás fázis megjelenik az 
állapotsorban (50. oldal) a képernyő felső részén. Az aktuális 
terápiás fázis a hátralévő idővel és folyadékmennyiséggel 
együtt (az Instillációs fázis során) a terápiás egység ikonja 
alatt vagy a kötés ikonja felett is megjelenik.

10. Miután a Kötszer beáztatása eszköz folyadékeltávolítási fázisa 
befejeződött, a kötés eltávolítható.

11. Válassza ki a Kilépés gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre vagy a 
Beállítások fülre való visszatéréshez.

A kötéscserére vonatkozó biztonsági 
előírásokért és eljárásokért lásd a megfelelő 
kötésekre vonatkozó használati utasításokat.
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Ciklus tesztelése

Rövidített V.A.C. VERAFLO™ terápiás ciklus elvégzésére szolgál. A ciklus minden fázisa tesztelésre kerül annak biztosítása érdekében, 
hogy a rendszer be van állítva és megfelelően működik.

1. Győződjön meg arról, hogy mind a V.A.C.® tartály vezetéke, mind 
az instillációs lefolyócső megfelelően csatlakozik (31. oldal).

2. Győződjön meg arról, hogy mind a négy vezetékszorító ki van 
nyitva. (31. és 33. oldal).

3. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
megfelelően be van szerelve (28. oldal).

4. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően be van 
szerelve (32 oldal).

5. Győződjön meg arról, hogy az oldatot tartalmazó zsák/palack 
megfelelően be van szerelve (29. oldal).

6. Ha az egységet még nem állították be a V.A.C. VERAFLO™ 
terápiához, állítsa be az egységet a V.A.C VERAFLO™ 
terápia konfiguráció – Áttekintés című részben leírtak 
szerint (44–47. oldal).

A Ciklus tesztelése csak akkor alkalmazható,  
ha a V.A.C. VERAFLO™ terápiához be lett állítva.

Ha a felhasználó nem választ ki terápiás 
beállításokat, akkor a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egység az alapértelmezett beállítások alapján 
fog működni.

7. Válassza ki a Ciklus tesztelése eszközt a 
Beállítások képernyőről (74. oldal).

8. Miután a Ciklus tesztelése befejeződött, 
válassza ki a KILÉPÉS gombot a V.A.C.® 
terápia fázisra való lépéshez.
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V.A.C.® terápia konfiguráció – Az alapértelmezett beállítások áttekintése

A következő folyamatábra a V.A.C.® terápia konfigurálásához szükséges alapvető lépéseket szemlélteti az alapértelmezett beállítások 
felhasználásával. Az egyes képernyőkre és opciókra vonatkozó részletes információért látogasson el a felsorolt oldalakra.

A fenti képernyőképek csak bemutatási célra szolgálnak. Részletesebb képért és részletesebb 
információért nézze meg a felsorolt oldalszámokon található részeket.

A kijelzett beállítások a felhasználó által megadott beállításoktól függenek.
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Nyomja le és 
tartsa lenyomva 
a Tápellátás 
gombot, amíg 
a fény ki nem 
gyullad.

SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő képernyő

A Kötszer beáztatása 
eszköz használatához 
a V.A.C. VERALINK™ 
kazettát be kell 
szerelni (28. oldal).

A V.A.C.® terápiához 
szükséges:

• Tartály

• V.A.C.® kötés

Kezdőképernyő –  
V.A.C.® terápia

Válassza ki a V.A.C.® Terápia 
lehetőséget (42. oldal).

Válassza ki az OK gombot az 
alapértelmezett beállítások 

elfogadása céljából.

A légtelenítés elkezdődik.

Beállítások megerősítése 
képernyő

Új páciens 
képernyő
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V.A.C.® terápia konfiguráció – A haladó felhasználói beállítások áttekintése

A következő folyamatábra a V.A.C.® terápia konfigurálásához szükséges alapvető lépéseket szemlélteti a felhasználói beállítások 
felhasználásával. Az egyes képernyőkre és opciókra vonatkozó részletes információért látogasson el a felsorolt oldalakra.
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Nyomja le 
és tartsa a 
Tápellátás 
gombot, amíg 
a fény ki nem 
gyullad.

A V.A.C.® terápiához 
szükséges:

• Tartály

• V.A.C.® kötés

A Kötszer beáztatása 
eszköz használatához 
a V.A.C. VERALINK™ 
kazettát be kell 
szerelni (28. oldal).

Válassza ki  
a V.A.C.® Terápia 

lehetőséget (42. oldal).

Válassza ki  
a Speciális beállítások 

gombot.

Konfigurálja a 
V.A.C.® terápiát az előírtak 

alapján (83. oldal). 
 Válassza ki az OK gombot a 
Beállítások megerősítése 

képernyőre való 
továbblépéshez.

Válassza ki az OK gombot a 
beállítások elfogadásához.

A légtelenítés elkezdődik.

Kezdőképernyő –  
V.A.C.® terápia

A fenti képernyőképek csak bemutatási célra 
szolgálnak. Részletesebb képért és részletesebb 
információért nézze meg a felsorolt oldalszámokon 
található részeket.

A kijelzett beállítások a felhasználó által 
megadott beállításoktól függenek.
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V.A.C.® terápia beállítások képernyő

Ez a képernyő lehetővé teszi a felhasználó számára a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység konfigurálását a V.A.C.® terápia kivitelezéséhez:

•  Célnyomás (Hgmm) – (Alapértelmezett beállítás = 
125 Hgmm) Előírt negatívnyomásszint a V.A.C.® terápia során. 
A célnyomás 25–200 Hgmm közötti értékre állítható be  
25 Hgmm-es léptékben.

• Intenzitás – (Alapértelmezett beállítás = Alacsony) 
Ahhoz az időtartamhoz kapcsolódik, amely a terápia megcélzott 
szintjének eléréséhez szükséges a terápia indítása után. Minél 
alacsonyabbra van beállítva az intenzitás, annál lassabb érhető el 
a célnyomás. Az a javaslat, hogy az új betegek a legalacsonyabb 
intenzitásbeállítással kezdjék a terápiát, mivel ez lehetővé teszi a 
negatív nyomás lassabb növelését a hab sebbe nyomása után. 
Az intenzitás igény szerint a kezelés teljes ideje alatt  
a legalacsonyabb beállításon maradhat.

• V.A.C.® terápiás mód – (Alapértelmezett beállítás = 
Folyamatos) A beállítható üzemmódok a következők: 
Folyamatos és DPC. A Folyamatos üzemmód állandó negatív 
nyomást biztosít a kiválasztott célnyomáson. A DPC üzemmód 
negatív nyomást biztosít az előre beállított alacsony nyomás 
(25 Hgmm) és a kiválasztott célnyomás között.

• Ciklus emelkedési ideje – (Alapértelmezett beállítás =  
3 perc) – Az az idő, amely az előre beállított alacsony nyomásról 
(25 Hgmm) a kiválasztott célnyomás eléréséhez szükséges 
DPC használata esetén. A ciklus emelkedési ideje egy perctől 
10 percig állítható be egy perces léptékben.

• Ciklus ereszkedési ideje – (Alapértelmezett beállítás = 
3 perc) – Az az idő, amely a kiválasztott célnyomásról az előre 
beállított alacsony nyomás (25 Hgmm) eléréséhez szükséges 
DPC használata esetén. A ciklus ereszkedési ideje egy perctől 
10 percig állítható be egy perces léptékben.

1. Válassza ki a kívánt értéket az érték 
kiválasztásával vagy az ujj/a ceruza 
csúszka mentén történő elhúzásával. 
Használja a +/- gombokat a jelzett értékek 
növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Válassza ki az Alapértékek visszaállítása 
gombot minden terápiás beállítás 
alapértelmezett értékre történő állításához.
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2. Miután minden beállítást megadott, 
válassza ki az OK gombot a Beállítások 
megerősítése képernyőre való 
továbblépéshez. Ez a képernyő lehetővé 
teszi, hogy a felhasználó áttekintse a 
terápiás beállításokat, amelyeket  
a V.A.C.® terápia beállításai képernyőn 
választott ki.

3. Használja a +/- gombokat a jelzett értékek 
növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Válassza ki a Speciális beállítások gombot 
a V.A.C.® terápia beállításai képernyőre 
való visszatéréshez a szükséges módosítások 
végrehajtása céljából.

.
4. Válassza ki az OK gombot a terápia 

megkezdéséhez és a V.A.C.® terápia 
SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
képernyőjére való visszatéréshez.

VAGY 

5. Válassza ki a Mégse gombot a 
Terápia kiválasztása képernyőre való 
visszatéréshez.

.



85

Kezdőképernyő – V.A.C.® terápia

A Kezdőképernyő a V.A.C.ULTA™ terápiás egység V.A.C.® terápia során megjelenő fő képernyője. A terápia állapotával kapcsolatos 
fontos információk elérését teszi lehetővé.

A terápia üzemmódja és állapota (BE vagy KI) megjelenik az állapotsorban a képernyő felső részén. Az aktuális terápiás nyomás a kötés 
ikonja felett is megjelenik.

A következő opciók érhetők el a V.A.C.® terápia Kezdőképernyő képernyőjéről:

Terápia beállításai – Az aktuális terápiás beállítások módosítására szolgál.

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés szólal 
meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (145. oldal).

Információ – A terápiás előzmények és az aktuális terápiás beállítások összefoglalójának megtekintésére szolgál (86. oldal).

Start / Stop – A terápia indítására vagy leállítására szolgál.

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.

Szivárgásérzékelő – Ha a terápiás egység átmenetileg a Szivárgási riasztás küszöbértékét meghaladó szivárgást érzékel a rendszerben,  
a V.A.C.® terápia Kezdőképernyő képernyőjén a kötés körül sárga négyzet jelenik meg. A feleslegben lévő fóliaanyag szivárgási 
területek tömítésére történő felhasználására vonatkozó információért lásd a kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

Az itt nem bemutatott Gyakran használt érintőképernyő gombok listájáért lásd a 41. oldalt.
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Információ

Terápia fül  
(50., 85., 110. és 129. oldal)

Terápia Start / Stop

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Állapotsor

Beállítások fül (106. oldal)

Éjszakai üzemmód (41. oldal)

Képernyőzár/Beállítások zárolása 
(41. oldal)

Terápia beállításai  
(83. oldal)

Szivárgásérzékelés

SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő (145. oldal)
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Információ képernyők – V.A.C.® terápia

Ezek a képernyők az aktuális terápiás beállításokat és a beteg részére alkalmazott terápia összefoglalóját jelenítik meg.

1. Válassza ki az Információ gombot a Kezdőképernyő képernyőn a Terápia összefoglalója fülre való 
továbblépéshez. Használja ezt a fület a Terápia kezdő dátuma és a Terápia ideje megtekintésére. Ha a Napló 
funkció használatban van, az Utolsó tartálycsere, Utolsó kazettacsere, Utolsó kötéscsere és az Utolsó oldatcsere 
szintén megjelenik.

2. Válassza ki az Aktuális beállítások gombot az Aktuális beállítások képernyőre való továbblépéshez. 
Használja ezt a fület az aktuális terápiás beállítások megtekintéséhez. 

3. Válassza ki a Beállítások módosítása gombot a Beállítások megerősítése képernyőre való továbblépéshez 
(84. oldal).

4. Válassza ki a Kilépés gombot a V.A.C.® terápia Kezdőképernyő képernyőjére való visszatéréshez.
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V.A.C.® terápia – Figyelmeztetések és riasztások

A következő figyelmeztetések és riasztások megjelenhetnek az érintőképernyőn a V.A.C.® terápia közben.

A figyelmeztetéseket és a riasztásokat ismétlődő hangjelzés kíséri.

A terápia megkezdését követően, ha nem hall hangjelzést a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő megjelenésével párhuzamosan, 
ugyanakkor a zárási hang BE van KAPCSOLVA, előfordulhat, hogy a riasztás nem működik megfelelően. További információért forduljon 
a KCI-hez. A riasztások a terápiás egységgel szemben, attól maximum egy méteres távolságban hallhatók. Ha kettő vagy több riasztás 
van érvényben, csak a legmagasabb prioritású riasztás jelenik meg.

Alacsony prioritású figyelmeztetési állapot – Akkor jelenik meg az érintőképernyőn, amikor a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység figyelmet igénylő állapotot észlel. A figyelmeztetéseket körülbelül 20 másodpercenként 
ismétlődő hangjelzés (két pittyegés) kíséri.

Közepes prioritású riasztási állapot – Akkor jelenik meg az érintőképernyőn, amikor a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység azonnali figyelmet igénylő állapotot észlel, annak biztosítására, hogy az előírt terápia 
megvalósulhasson. A riasztásokat körülbelül kettő másodpercenként ismétlődő hangjelzés (három 
pittyegés) és villogó képernyőfelirat kíséri. 

Válassza ki a Sziv. hangjelzés lehetőséget a hangjelzés BEKAPCSOLÁSA céljából.

A riasztások megszüntetésére vonatkozó további információért válassza ki a Súgó gombot.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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V.A.C.® terápia – „Elzáródás” riasztás

Alacsony prioritású riasztás – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység lehetséges 
elzáródást észlelt. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® terápia vezetékén  
a SENSAT.R.A.C.™ tappancson és a tartály vezetékén lévő 
szorítók nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C.® terápia „Elzáródás” riasztás a 2. és a 3. lépés 
végrehajtása után is fennáll, helyezze alacsonyabbra a terápiás 
egységet és a vezetékeket úgy, hogy azok a seb helyével 
egy magasságban vagy az alatt legyenek. Ha az egység 
alacsonyabbra helyezésére a figyelmeztetés megszűnik,  
ismét használhatja a készüléket a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (85. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ez alatt  
a figyelmeztetés alatt megkísérli a terápia 
folytatását.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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V.A.C.® terápia – „Elzáródás” riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a V.A.C.® terápia lefolyócsövében elzáródás jelentkezik.  
Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® terápia vezetékén  
a SENSAT.R.A.C.™ tappancson és a tartály vezetékén lévő 
szorítók nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C.® terápia „Elzáródás” riasztás (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
helyezze alacsonyabbra a terápiás egységet és a vezetékeket 
úgy, hogy azok a seb helyével egy magasságban vagy az  
alatt legyenek. Ha a készülék alacsonyabbra helyezésére a 
riasztás megszűnik, ismét használhatja az egységet  
a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (85. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A terápiás egység bekapcsolva marad,  
a negatív nyomás a seb helyénél azonban a 
terápiás érték alatt lehet.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C.® terápia – A „Tartály megtelt” riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály megtelt és ki kell cserélni. Ezt a riasztást 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a riasztást kettő 
percre elnémítja.

2. A tartály oldalán lévő fokbeosztások alapján állapítsa meg, 
hogy megtelt-e a tartály.

Attól függően, hogy melyik tartályt használja, 
a tartály teljes térfogata körülbelül 300 ml, 
500 ml vagy 1000 ml. A tartálykioldó gomb 
villogni kezd.

3. Ha a tartály nincs tele, válassza ki a 
Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő 
képernyőre való visszatéréshez.

4. Ha a tartály megtelt, cserélje ki a tartályt, és válassza ki a 
Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez. További információért lásd a jelen kézikönyv 
A tartály kicserélése című részét (34. oldal).

5. Válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C.® terápia – A „Tartály nincs rögzítve” riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály nincs rendesen behelyezve és/vagy megfelelően 
rögzítve. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Távolítsa el a tartályt az egység 
Tartálykioldó gombjának 
megnyomásával (18. oldal).

3. Vizsgálja meg a tartályt és a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, 
hogy meggyőződjön róla, hogy nem található-e idegen  
tárgy vagy szövettörmelék a tartály és a terápiás egység 
illeszkedő felületein.

4. Győződjön meg arról, hogy mindkét tömítés jelen van, és 
teljesen illeszkedik (19. oldal). Ha a tömítések hiányoznak 
vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

5. Helyezze vissza a tartályt a V.A.C.ULTA™ terápiás egységre, 
ügyelve arra, hogy a tartály tökéletesen a helyén és rögzítve 
legyen (32. oldal). Hallható kattanás jelzi, hogy a tartály 
megfelelően lett beszerelve.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

8. Ha ez a riasztás újra megjelenik, ismételje meg a 2–7. 
lépéseket egy új tartállyal.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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V.A.C.® terápia – A „Terápia inaktív” riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a terápiát (V.A.C.® terápia) kikapcsolták, vagy több mint 
15 percig szüneteltették (miközben az egység be volt kapcsolva). Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

3. Válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

4. Ha nem kíván terápiát kivitelezni, az 
egység elülső részén lévő Tápellátás 
gomb segítségével kapcsolja ki a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egységet.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C.® terápia – Szivárgási riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a készülék jelentős negatív nyomású szivárgást észlel. 
Ha ez a riasztás nem szűnik meg három percen belül, a terápia megszakad. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek 
csatlakozása megfelelően zárt legyen.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály tökéletesen csatlakozik. 
(Lásd A „Tartály nincs rögzítve” riasztás című részt az 
91. oldalon).

4. Válassza ki a SEAL CHECK™ lehetőséget 
a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
elérése céljából. Lásd a jelen kézikönyv 
SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
című részét (145. oldal) a SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő funkció használatára 
és a szivárgások elhárítására vonatkozó 
tudnivalókért.

5. Ha a szivárgást elhárította a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
segítségével, válassza ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
képernyő Kilépés gombját a V.A.C.® terápia Szivárgási 
riasztás képernyőjére való visszatérés céljából.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (85. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

Ha a riasztás nem szűnik meg három percen 
belül, a V.A.C.®  terápia Szivárgási riasztás 
(terápia megszakítva) jelenik meg a képernyőn, 
és a terápia leáll. 
 
Lásd a jelen kézikönyv V.A.C.® terápia 
Szivárgási riasztás (terápia megszakítva) című 
részét (94. oldal) a terápia újraindítását 
szolgáló eljárásokért.
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V.A.C.® terápia – Szivárgási riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a készülék által észlelt negatív nyomású szivárgás nem 
lett elhárítva, és a terápia megszakadt. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek 
csatlakozása megfelelően zárt legyen.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály tökéletesen csatlakozik. 
(Lásd A „Tartály nincs rögzítve” riasztás című részt az 
91. oldalon).

4. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

5. Indítsa újra a terápiát a Start / Stop gomb 
kiválasztásával.

6. Válassza ki a SEAL CHECK™ lehetőséget 
a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
elérése céljából. Lásd a jelen kézikönyv 
SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
című részét (145. oldal) a SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő funkció használatára 
és a szivárgások elhárítására vonatkozó 
tudnivalókért.

7. Ha a szivárgást elhárította a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
segítségével, válassza ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
képernyő Kilépés gombját a Kezdőképernyő képernyőre 
való visszatéréshez.

Ha a szivárgási állapot nem szűnik meg,  
a riasztási képernyő néhány perc múlva ismét 
megjelenik.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C.® terápia – „Alacsony nyomás” riasztás (terápia megszakítva) 

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység nem érte el a 
beállított terápiás cél negatív nyomást, így a negatív nyomás a sebnél a beállított nyomásnál alacsonyabb lehet, ami hátrányosan 
befolyásolhatja a terápiás előnyöket. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® terápia vezetékén  
a SENSAT.R.A.C.™ tappancson és a tartály vezetékén lévő 
szorítók nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C.® terápia „Alacsony nyomás” riasztás (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
helyezze alacsonyabbra a terápiás egységet és a vezetékeket 
úgy, hogy azok a seb helyével egy magasságban vagy az alatt 
legyenek. Ha a készülék alacsonyabbra helyezésére a riasztás 
megszűnik, ismét használhatja az egységet a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (85. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A terápiás egység bekapcsolva marad,  
a negatív nyomás a seb helyénél azonban  
a terápiás érték alatt lehet.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C.® terápia – „V.A.C. VERALINK™ nincs rögzítve” riasztás

Alacsony prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C. VERALINK™ kazetta nem illeszkedik teljesen 
és/vagy nem megfelelően rögzült. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ez alatt a riasztás alatt megkísérli a terápia folytatását.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a riasztást két percre 
elnémítja.

2. Vegye ki a V.A.C. VERALINK™ kazettát az egységből  
a kazettakioldó fül lenyomásával (28. oldal).

3. Vizsgálja meg a V.A.C. VERALINK™ kazettát és a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egységet, meggyőződve arról, hogy nem található 
zavaró idegen tárgy vagy szövettörmelék a kazettán és a 
terápiás egység csatlakozópontjain.

4. Győződjön meg arról, hogy a kazettatengely-csatlakozó (a 
vezetéktüske felőli végen) szorosan illeszkedik a terápiás 
egység tengelynyílásába (28. oldal).

5. Csatlakoztassa újra a V.A.C. VERALINK™ kazettát a terápiás 
egységhez ügyelve arra, hogy a kazetta tökéletesen a 
helyén és rögzítve legyen (28. oldal). A kazetta megfelelő 
beszerelését egy hallható kattanás jelzi.

A V.A.C. VERALINK™ kazetta megfelelő telepítése 
után a „V.A.C. VERALINK™ nincs rögzítve” riasztás 
képernyő automatikusan eltűnik.

VAGY

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (85. oldal). Ha nincs, 
válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

8. Ha a riasztási állapot továbbra is fennáll, 
ismételje meg a 2–7. lépéseket egy új 
V.A.C. VERALINK™ kazettával.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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V.A.C.® terápia – „Oldat tasakja/palackja üres” riasztás

Alacsony prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor nincs instillációs folyadék az oldatot tartalmazó 
tasakban/palackban. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
két percre elnémítja.

2. Vegye ki az üres, oldatot tartalmazó tasakot/palackot a  
V.A.C. VERALINK™ kazettából.

3. Csatlakoztasson egy új, oldatot tartalmazó tasakot/palackot. 
További információért lásd a jelen kézikönyv Az oldatot 
tartalmazó tasak/palack felfüggesztése című részét 
(30. oldal).

4. Helyezzen új tasakot/palackot az oldattartó állítható 
rögzítőkarjára (30. oldal).

5. Válassza ki a Napló gombot az oldatot 
tartalmazó tasak/palack cseréjének 
bevitele céljából. További információért 
lásd a Napló képernyő című részt 
(151. oldal).

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (85. oldal). Ha nincs, 
válassza ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.
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V.A.C.® terápia – „Nyomáseltérés” riasztás (terápia megszakítva)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a pozitív nyomás a seb helyénél átlépte a 
megengedett határértéket. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
két percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a vezetékszorítók a  
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancson vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
vezetékkészleten és a V.A.C. VERALINK™ kazetta vezetékén 
nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a V.A.C.® terápia „Nyomáseltérés” riasztása (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
ellenőrizze, hogy a beteg helyzete vagy bármely más külső, 
kompressziót okozó készülék nem akadályozza-e az áramlást. 
Távolítsa el a külső, kompressziót okozó eszközt.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön meg 
arról, hogy a terápia BE van KAPCSOLVA 
(85. oldal). Ha nincs, válassza ki a  
Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C.® terápia – „Feltöltőcső elzáródása” riasztás (terápia megszakítva)

Alacsony prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor elzáródás jön létre a V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancs 
vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ vezetékkészlet instillációs lefolyócsövében. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
két percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a vezetékszorítók a  
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancson vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
vezetékkészleten és a V.A.C. VERALINK™ kazettán nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
tökéletesen a helyén és rögzítve van. További információért 
lásd a jelen kézikönyv A V.A.C. VERALINK™ kazetta 
csatlakoztatása a V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez  
című részét (28. oldal).

5. Győződjön meg arról, hogy az instillációs oldat a  
V.A.C. VERALINK™ kazetta vezetékében még mindig folyékony 
halmazállapotú és szabadon áramlik. Ha az oldat állaga 
sűrűbbé vált, cserélje ki a következők valamelyikét vagy 
mindegyikét:

• V.A.C. VERALINK™ kazetta

• a V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancs vagy a V.A.C. VERAT.R.A.C. 
DUO™ vezetékkészlet

• az oldatot tartalmazó tasak/palack 

6. Ha a V.A.C.® terápia „Feltöltőcső elzáródása” riasztása a 
2–5. lépések végrehajtása után is fennáll, ellenőrizze,  
hogy a beteg helyzete vagy bármely más kompressziós 
készülék nem akadályozza-e az áramlást. Ha talál külső, 
kompressziót okozó eszközt, távolítsa el azt.

7. Válassza ki a Visszaállítás gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre  
való visszatérés céljából.

A riasztási képernyő megszűnik, ha az 
elzáródást elhárította.
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V.A.C.® terápia – „Alacsony akkumulátortöltöttség” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő körülbelül kettő órával azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor 
feszültsége olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a 
figyelmeztetést két percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

Miután a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet 
csatlakoztatta a fali aljzathoz, az „Alacsony 
akkumulátortöltöttség” riasztás képernyő 
automatikusan eltűnik.

VAGY

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.
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V.A.C.® terápia – „Kritikus töltöttség” riasztás

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő körülbelül 30 perccel azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor feszültsége 
olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a riasztást ismétlődő 
hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

Miután a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet 
csatlakoztatta a fali aljzathoz, a „Kritikus 
töltöttség” riasztás képernyő automatikusan 
eltűnik.

3. Ha a „Kritikus töltöttség” riasztás 
képernyő nem tűnik el automatikusan, 
válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez.

A V.A.C.® terápia folytatódik, ha azonban a 
riasztás körülbelül harminc percen belül nem 
szűnik meg, a terápia megszakad.

4. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (85. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A terápia folytatásához a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységet fali aljzathoz kell csatlakoztatni.

A riasztási napló és a beállítások nem vesznek 
el az akkumulátor teljes lemerülése vagy az 
egység ki, majd bekapcsolása esetén.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Az akkumulátor lemerült

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor feszültsége olyan szintre csökken, 
ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység energiaellátását nem tudja biztosítani.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

2. Kapcsolja be a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, és kezdje  
meg a terápiát. További információért lásd a jelen kézikönyv 
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység be- és kikapcsolása 
című részét (42. oldal).
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V.A.C.® terápia – Belső hőmérséklet riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység belső 
hőmérséklete a meghatározott határértékein kívül esik. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A terápia folytatódik, miközben ez a 
figyelmeztetés aktív. Az érintőképernyő öt 
perc tétlenség után kikapcsol. A képernyő 
kivilágosodik, ha megérintik. Az akkumulátor 
töltése leáll.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Vigye a terápiás egységet olyan környezetbe, amely megfelel 
a jelen kézikönyv Műszaki adatok című részében részletezett 
működési hőmérséklet-tartománynak (194. oldal).

Akár két órát is igénybe vehet, amíg a terápiás 
egység visszatér a működési hőmérsékletre.

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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V.A.C.® terápiás rendszer – „Rendszerhiba” riasztás (terápia megszakítva) (bekapcsolást követően)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben a bekapcsolást 
követően rendszerhiba lép fel. A rendszerhiba típusa többféle lehet. A hibakód mellett egy szám jelenik meg, amely a rendszerhiba 
diagnosztikai kódja. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a riasztást 
kettő percre elnémítja.

2. Jegyezze fel a hibakód számát.

3. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal  
(18. oldal).

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal. 

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Rendszerhiba riasztás (bekapcsoláskor)

Közepes prioritású riasztás – Ez a riasztási képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben a bekapcsoláskor 
rendszerhiba lép fel. A „00000001“ a rendszerhiba diagnosztikai kódja. Ezt a riasztást ismétlődő hangjelzés kíséri.

A riasztás megszüntetéséhez:

1. Jegyezze fel a hibakód számát (00000001).

2. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal 
(18. oldal).

Ha a riasztási állapot nem szüntethető meg, 
vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Beállítások fül – V.A.C.® terápia

Használja a Beállítások fül képernyőt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység preferenciáinak beállítására. Vannak olyan lehetőségek, amelyek attól 
függetlenül kiválaszthatók, hogy mely terápia aktív. Ezek a lehetőségek a Beállítások fül című fejezetben kerülnek bemutatásra. Azok a 
lehetőségek, amelyek a kiválasztott terápiára specifikusak, alább kerülnek bemutatásra.

A következő opciók érhetők el a Beállítások fül kezdőképernyőjéről:

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés  
szólal meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (145. oldal).

Kötszer beáztat. – A kötés oldatba való beáztatására szolgál a kötéscserére való előkészülés során (107. oldal).

A Kötszer beáztatása eszköz alkalmazásához a V.A.C. VERALINK™ kazetta (28. oldal) beszerelése 
szükséges.

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.
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Terápia fül (85. oldal)

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
(147. oldal)

További információért lásd a 
Beállítások fül című fejezetet 

(181. oldal).

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Beállítások fül

Kötszer beáztat. (107. oldal). 
Kizárólag akkor alkalmazható, 
ha a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
csatlakoztatva van.
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Kötszer beáztatása

Használja a Kötszer beáztatása eszközt a kötés oldatba való beáztatására a kötéscserére való előkészülés során.

A Kötszer beáztatása eszköz alkalmazásához a V.A.C. VERALINK™ kazetta (28. oldal) beszerelése 
szükséges.

1. Győződjön meg arról, hogy az instillációs lefolyócső 
megfelelően csatlakozik.

2. Győződjön meg arról, hogy mind a négy vezetékszorító ki 
van nyitva.

3. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
megfelelően be van szerelve (28. oldal).

4. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelő kapacitással 
bír a kötéscsere során távozó folyadék befogadásához.

5. Válassza ki a Kezdőképernyő Kötszer 
beáztat. eszközét a Kötszer beáztatása 
képernyőre való továbblépéshez.

6. Válassza ki a cél Kötszer beáztat. térfogata (ml).

7. Válassza ki a cél Kötszer beáztat. ideje (perc).

8. Válassza ki az OK gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre való 
visszalépéshez.

9. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység befejezi az Instillálás, Beáztatás 
és folyadékeltávolítási fázisokat. A terápiás fázis megjelenik az 
állapotsorban (85. oldal) a képernyő felső részén. Az aktuális 
terápiás fázis a hátralévő idővel és folyadékmennyiséggel 
együtt (az Instillációs fázis során) a terápiás egység ikonja 
alatt vagy a kötés ikonja felett is megjelenik.

10. Miután a Kötszer beáztatása eszköz folyadékeltávolítási fázisa 
befejeződött, a kötés eltávolítható.

11. Válassza kia Kilépés gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez.

A kötéscserére vonatkozó biztonsági 
előírásokért és eljárásokért lásd a megfelelő 
kötésekre vonatkozó használati utasításokat.
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PREVENA™ terápia konfiguráció – Áttekintés

A következő folyamatábra a PREVENA™ terápia beállításához szükséges alapvető lépéseket szemlélteti. Az egyes képernyőkre és 
opciókra vonatkozó részletes információért látogasson el a felsorolt oldalakra.

A fenti képernyőképek csak bemutatási célra szolgálnak. Részletesebb képért és részletesebb 
információért nézze meg a felsorolt oldalszámokon található részeket.

A kijelzett beállítások a felhasználó által megadott beállításoktól függenek.
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Nyomja le és 
tartsa lenyomva 
a Tápellátás 
gombot, amíg 
a fény ki nem 
gyullad.

A PREVENA™ terápiához 
szükséges:

• Tartály

• PREVENA™ kötés

Új páciens 
képernyő

Beállítások megerősítése 
képernyő

SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő képernyő

Válassza ki 
a PREVENA™ Terápia 
lehetőséget (42. oldal).

Kezdőképernyő –  
PREVENA™ terápia

Válassza ki az OK 
gombot a SEAL CHECK™ 

szivárgásérzékelő elindításához 
(148. oldal).

A légtelenítés elkezdődik.
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Kezdőképernyő – PREVENA™ terápia

A Kezdőképernyő a V.A.C.ULTA™ terápiás egység PREVENA™ terápia során megjelenő fő képernyője. A terápia állapotával 
kapcsolatos fontos információk elérését teszi lehetővé.

A terápia fázisa és állapota (BE vagy KI) megjelenik az állapotsorban a képernyő felső részén. Az aktuális terápiás nyomás a kötés ikonja 
felett is megjelenik.

A következő lehetőségek érhetők el a PREVENA™ terápia Kezdőképernyő képernyőjéről:

Terápia beállításai – Az aktuális terápiás beállítások módosítására szolgál.

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés szólal 
meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (145. oldal).

Információ – A terápiás előzmények és az aktuális terápiás beállítások összefoglalójának megtekintésére szolgál (111. oldal).

Start / Stop – A terápia indítására vagy leállítására szolgál.

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.

Szivárgásérzékelő – Ha a terápiás egység átmenetileg a Szivárgási riasztás küszöbértékét meghaladó szivárgást érzékel a rendszerben, 
a PREVENA™ terápia Kezdőképernyő képernyőjén a kötés körül sárga négyzet jelenik meg. A feleslegben lévő fóliaanyag szivárgási 
területek tömítésére történő felhasználására vonatkozó információért lásd a kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

Az itt nem bemutatott Gyakran használt érintőképernyő gombok listájáért lásd a 41. oldalt.
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Terápia fül (50., 85., 110. és 
129. oldal)

Terápia Start / Stop

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Beállítások fül (126. oldal)

Terápia beállításai (109. oldal)

Éjszakai üzemmód (41. oldal)

SEAL CHECK™  
szivárgásérzékelő (145. oldal)

Képernyőzár/Beállítások zárolása 
(41. oldal)

Információ

Szivárgásérzékelés
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Információ képernyők – PREVENA™ terápia

Ezek a képernyők az aktuális terápiás beállításokat és a beteg részére alkalmazott terápia összefoglalóját jelenítik meg.

1. Válassza ki az Információ gombot a Kezdőképernyő képernyőn a Terápia összefoglalója fülre való 
továbblépéshez. Használja ezt a fület a Terápia kezdő dátuma és a Terápia ideje megtekintésére. Ha a Napló 
funkció használatban van, az Utolsó tartálycsere és az Utolsó kötéscsere szintén megjelenik.

2. Válassza ki az Aktuális beállítások gombot az Aktuális beállítások képernyőre való továbblépéshez. 
Használja ezt a fület az aktuális terápiás beállítások megtekintéséhez. 

3. Válassza ki a Beállítások módosítása gombot a Beállítások megerősítése képernyőre való továbblépéshez 
(109. oldal).

4. Válassza ki a Mégse gombot a PREVENA™ terápia Kezdőképernyő képernyőjére való visszatéréshez.
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PREVENA™ terápia – Figyelmeztetések

A következő figyelmeztetések jelenhetnek meg az érintőképernyőn a PREVENA™ terápia során.

A figyelmeztetéseket ismétlődő hangjelzés (két pittyegés) kíséri.

A terápia megkezdését követően, ha nem hall hangjelzést a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő megjelenésével párhuzamosan, 
ugyanakkor a zárási hang BE van KAPCSOLVA, előfordulhat, hogy a figyelmeztetések nem működnek megfelelően. További 
információért forduljon a KCI-hez. A figyelmeztetések a terápiás egységgel szemben, attól maximum egy méteres távolságban 
hallhatók. Ha kettő vagy több figyelmeztetés van érvényben, csak a legmagasabb prioritású figyelmeztetés jelenik meg.

Alacsony prioritású figyelmeztetési állapot – Akkor jelenik meg az érintőképernyőn, amikor a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egység figyelmet igénylő állapotot észlel. A figyelmeztetéseket körülbelül 20 
másodpercenként ismétlődő hangjelzés (két pittyegés) kíséri.

Válassza ki a Sziv. hangjelzés lehetőséget a hangjelzés BEKAPCSOLÁSA céljából.

A figyelmeztetések megszüntetésére vonatkozó további információért válassza ki a Súgó gombot.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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PREVENA™ terápia – „Elzáródás” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
lehetséges elzáródást észlelt. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Biztosítsa, hogy a kötés és a tartály vezetékén lévő szorítók 
nyitva legyenek.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a PREVENA™ terápia „Elzáródás” riasztás a 2. és a 
3. lépés végrehajtása után is fennáll, helyezze alacsonyabbra 
a terápiás egységet és a vezetékeket úgy, hogy azok a seb 
helyével egy magasságban vagy az alatt legyenek. Ha az egység 
alacsonyabbra helyezésére a figyelmeztetés megszűnik, ismét 
használhatja a készüléket a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (110. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot  
a terápia újraindítása céljából.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ez alatt a 
figyelmeztetés alatt megkísérli a terápia 
folytatását.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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PREVENA™ terápia – „Elzáródás” riasztás (terápia megszakítva)

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő elzáródás fellépésekor jelenik meg. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a 
figyelmeztetést két percre elnémítja.

2. Biztosítsa, hogy a kötés és a tartály vezetékén lévő szorítók 
nyitva legyenek.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha a PREVENA™ terápia „Elzáródás” riasztás (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
helyezze alacsonyabbra a terápiás egységet és a vezetékeket 
úgy, hogy azok a seb helyével egy magasságban vagy az 
alatt legyenek. Ha az egység alacsonyabbra helyezésére a 
figyelmeztetés megszűnik, ismét használhatja a készüléket  
a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (110. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

A terápiás egység bekapcsolva marad,  
a negatív nyomás a seb helyénél azonban a 
terápiás érték alatt lehet.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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PREVENA™ terápia – A „Tartály megtelt” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály megtelt, és ki kell cserélni. Ezt a 
figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. A tartály oldalán lévő fokbeosztások alapján állapítsa meg, 
hogy megtelt-e a tartály.

Attól függően, hogy melyik tartályt használja, 
a tartály teljes térfogata körülbelül 300 ml vagy 
500 ml. A tartálykioldó gomb villogni kezd.

3. Ha a tartály nincs tele, válassza ki a 
Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő 
képernyőre való visszatéréshez.

4. Ha a tartály megtelt vagy majdnem megtelt, azonnal hívja 
a kezelőorvost további utasításokért.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.
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PREVENA™ terápia – A „Tartály nincs rögzítve” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály nincs rendesen behelyezve és/
vagy megfelelően rögzítve. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Távolítsa el a tartályt az egység 
Tartálykioldó gombjának 
megnyomásával (18. oldal).

3. Vizsgálja meg a tartályt és a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, 
hogy meggyőződjön róla, hogy nem található-e idegen tárgy 
vagy szövettörmelék a tartály és a terápiás egység illeszkedő 
felületein.

4. Győződjön meg arról, hogy mindkét tömítés jelen van,  
és teljesen illeszkedik (19. oldal). Ha a tömítések hiányoznak 
vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

5. Helyezze vissza a tartályt a V.A.C.ULTA™ terápiás egységre, 
ügyelve arra, hogy a tartály tökéletesen a helyén és rögzítve 
legyen (32. oldal). Hallható kattanás jelzi, hogy a tartály 
megfelelően lett beszerelve.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

8. Ha ez a figyelmeztetés újra megjelenik, ismételje meg a 2–7. 
lépéseket egy új tartállyal.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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PREVENA™ terápia – A „Terápia inaktív” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, ha a terápiát (PREVENA™ terápia) kikapcsolták, 
vagy több mint 15 percig szüneteltették (miközben az egység be volt kapcsolva). Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

3. Válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

4. Ha nem kíván terápiát kivitelezni, az 
egység elülső részén lévő Tápellátás 
gomb segítségével kapcsolja ki a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egységet.
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PREVENA™ terápia – „Szivárgási” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a készülék jelentős negatív nyomású 
szivárgást észlelt. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek 
csatlakozása megfelelően zárt legyen.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály tökéletesen csatlakozik. 
(Lásd A „Tartály nincs rögzítve” riasztás című részt a  
117. oldalon).

4. Válassza ki a SEAL CHECK™ lehetőséget 
a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
elérése céljából. Lásd a jelen kézikönyv 
SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
című részét (145. oldal) a SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő funkció használatára 
és a szivárgások elhárítására vonatkozó 
tudnivalókért.

5. Ha a szivárgást elhárította a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
segítségével, válassza ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
képernyő Kilépés gombját a PREVENA™ terápia „Szivárgási” 
riasztás képernyőjére való visszatéréshez.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (110. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ez alatt a 
figyelmeztetés alatt megkísérli a terápia 
folytatását.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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PREVENA™ terápia – „Alacsony akkumulátortöltöttség” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő körülbelül kettő órával azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor 
feszültsége olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

Miután a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet 
csatlakoztatta a fali aljzathoz, az „Alacsony 
akkumulátortöltöttség” riasztás képernyő 
automatikusan eltűnik.

VAGY

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.
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PREVENA™ terápia – „Kritikus töltöttség” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő körülbelül 30 perccel azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor 
feszültsége olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet csatlakoztatta 
a fali aljzathoz, a „Kritikus töltöttség” riasztás 
képernyő automatikusan eltűnik.

VAGY

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A PREVENA™ terápia folytatódik, ha azonban a 
figyelmeztetés körülbelül harminc percen belül 
nem szűnik meg, a terápia megszakad.

4. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (110. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A terápia folytatásához a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységet fali aljzathoz kell csatlakoztatni.

A figyelmeztetési napló és a beállítások nem 
vesznek el az akkumulátor teljes lemerülése 
vagy az egység ki-, majd bekapcsolása esetén.
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Az akkumulátor lemerült

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor feszültsége olyan 
szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység energiaellátását nem tudja biztosítani.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

2. Kapcsolja be a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, és kezdje meg 
a terápiát. További információért lásd a jelen kézikönyv  
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység be- és kikapcsolása 
című részét (42. oldal).
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PREVENA™ terápia – Belső hőmérséklet riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység belső 
hőmérséklete a meghatározott határértékein kívül esik. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A terápia folytatódik, miközben ez a 
figyelmeztetés aktív. Az érintőképernyő öt 
perc tétlenség után kikapcsol. A képernyő 
kivilágosodik, ha megérintik. Az akkumulátor 
töltése leáll.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Vigye a terápiás egységet olyan környezetbe, amely megfelel 
a jelen kézikönyv Műszaki adatok című részében részletezett 
működési hőmérséklet-tartománynak (194. oldal).

Akár két órát is igénybe vehet, amíg a terápiás 
egység visszatér a működési hőmérsékletre.

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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PREVENA™ terápia – „Rendszerhiba” riasztás (terápia megszakítva) (bekapcsolást követően)

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben  
a bekapcsolást követően rendszerhiba lép fel. A rendszerhiba típusa többféle lehet. A hibakód mellett egy szám jelenik meg,  
amely a rendszerhiba diagnosztikai kódja. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Jegyezze fel a hibakód számát.

3. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal  
(18. oldal).

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal. 
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Rendszerhiba figyelmeztetés (bekapcsoláskor)

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben a 
bekapcsoláskor rendszerhiba lép fel. A „00000001“ a rendszerhiba diagnosztikai kódja. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Jegyezze fel a hibakód számát (00000001).

2. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal 
(18. oldal).

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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Beállítások fül – PREVENA™ terápia

Használja a Beállítások fül képernyőt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység preferenciáinak beállítására. Vannak olyan lehetőségek, amelyek 
attól függetlenül kiválaszthatók, hogy mely terápia aktív. Ezek a lehetőségek a Beállítások fül című fejezetben kerülnek bemutatásra. 
Azok a lehetőségek, amelyek a kiválasztott terápiára specifikusak, alább kerülnek bemutatásra.

A következő opciók érhetők el a Beállítások fül kezdőképernyőjéről:

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés szólal 
meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (145. oldal).

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.
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SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
(148. oldal)

További információért lásd a 
Beállítások fül című fejezetet 

(181. oldal).

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Beállítások fül
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ABTHERA™ terápia – Áttekintés

A következő folyamatábra az ABTHERA™ terápia beállításához szükséges alapvető lépéseket szemlélteti. Az egyes képernyőkre és 
opciókra vonatkozó részletes információért látogasson el a felsorolt oldalakra.

A fenti képernyőképek csak bemutatási célra szolgálnak. Részletesebb képért és részletesebb 
információért nézze meg a felsorolt oldalszámokon található részeket.

A kijelzett beállítások a felhasználó által megadott beállításoktól függenek.
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Nyomja le és 
tartsa lenyomva 
a Tápellátás 
gombot, amíg 
a fény ki nem 
gyullad.

Az ABTHERA™ terápiához 
szükséges:

• Tartály

• ABTHERA™  
SENSAT.R.A.C.™ nyitott 
hasi kötés

Elindítás  
képernyő

Beállítások megerősítése 
képernyő

SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő képernyő

Válassza ki az 
ABTHERA™ Terápia 

lehetőséget (42. oldal).

Kezdőképernyő – 
ABTHERA™ terápia

Válassza ki az OK 
gombot a SEAL CHECK™ 

szivárgásérzékelő elindításához 
(149. oldal).

A légtelenítés elkezdődik.
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Beállítások megerősítése képernyő – ABTHERA™ terápia

Ez a képernyő lehetővé teszi a felhasználó számára a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egységben a célnyomás módosítását  
az ABTHERA™ terápia során:

• Célnyomás (Hgmm) – (Alapértelmezett beállítás = 
125 Hgmm) Előírt negatívnyomásszint az ABTHERA™ terápia 
során. A célnyomás 100, 125 vagy 150 Hgmm-re állítható be.

1. Használja a +/- gombokat a kívánt értékek beállításához az 
ABTHERA™ terápiához.

2. Miután beírta a célnyomást, válassza ki az 
OK gombot a terápia megkezdéséhez,  
és az ABTHERA™ terápia SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő képernyőjére való 
visszatéréshez. 

3. Válassza ki a Mégse gombot a 
Terápia kiválasztása képernyőre való 
visszatéréshez.
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Kezdőképernyő – ABTHERA™ terápia

A Kezdőképernyő a V.A.C.ULTA™ terápiás egység ABTHERA™ terápia során megjelenő fő képernyője. A terápia állapotával 
kapcsolatos fontos információk elérését teszi lehetővé.

A terápia üzemmódja és állapota (BE vagy KI) megjelenik az állapotsorban a képernyő felső részén. Az aktuális terápiás nyomás a kötés 
ikonja felett is megjelenik.

A következő opciók érhetők el az ABTHERA™ terápia Kezdőképernyő képernyőjéről:

Terápia beállításai – Az aktuális terápiás beállítások módosítására szolgál.

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés szólal 
meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (145. oldal).

Információ – A terápiás előzmények és az aktuális terápiás beállítások összefoglalójának megtekintésére szolgál (130. oldal).

Start / Stop – A terápia indítására vagy leállítására szolgál.

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.

Szivárgásérzékelő – Ha a terápiás egység átmenetileg a Szivárgási riasztás küszöbértékét meghaladó szivárgást érzékel a rendszerben, 
az ABTHERA™ terápia Kezdőképernyő képernyőjén a kötés körül sárga négyzet jelenik meg. A feleslegben lévő fóliaanyag szivárgási 
területek tömítésére történő felhasználására vonatkozó információért lásd a kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

Az itt nem bemutatott Gyakran használt érintőképernyő gombok listájáért lásd a 41. oldalt.
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és 129. oldal)

Terápia Start / Stop

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Állapotsor

Beállítások fül (144. oldal)

Éjszakai üzemmód (41. oldal)

Képernyőzár/Beállítások zárolása 
(41. oldal)

Terápia beállításai (128. oldal)

Információ

SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő (145. oldal)

Szivárgásérzékelő 
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Információ képernyők – ABTHERA™ terápia

Ezek a képernyők az aktuális terápiás beállításokat és a beteg részére alkalmazott terápia összefoglalóját jelenítik meg.

1. Válassza ki az Információ gombot a Kezdőképernyő képernyőn a Terápia összefoglalója fülre való 
továbblépéshez. Használja ezt a fület a Terápia kezdő dátuma és a Terápia ideje megtekintésére. Ha a Napló 
funkció használatban van, az Utolsó tartálycsere és az Utolsó kötéscsere szintén megjelenik.

2. Válassza ki az Aktuális beállítások gombot az Aktuális beállítások képernyőre való továbblépéshez. 
Használja ezt a fület az aktuális terápiás beállítások megtekintéséhez. 

3. Válassza ki a Beállítások módosítása gombot a Beállítások megerősítése képernyőre való továbblépéshez 
(128. oldal).

4. Válassza ki a Beállítások megerősítése képernyő Mégse gombját az ABTHERA™ terápia Kezdőképernyő 
képernyőjére való visszatéréshez.In
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ABTHERA™ terápia – Figyelmeztetések

A következő figyelmeztetések jelenhetnek meg az érintőképernyőn az ABTHERA™ terápia közben. 

A figyelmeztetéseket ismétlődő hangjelzés (két pittyegés) kíséri.

A terápia megkezdését követően, ha nem hall hangjelzést a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő megjelenésével párhuzamosan, 
ugyanakkor a zárási hang BE van KAPCSOLVA, előfordulhat, hogy a figyelmeztetések nem működnek megfelelően. További 
információért forduljon a KCI-hez. A figyelmeztetések a terápiás egységgel szemben, attól maximum egy méteres távolságban 
hallhatók. Ha kettő vagy több figyelmeztetés van érvényben, csak a legmagasabb prioritású figyelmeztetés jelenik meg.

Alacsony prioritású figyelmeztetési állapot – Akkor jelenik meg az érintőképernyőn, amikor a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egység figyelmet igénylő állapotot észlel. A figyelmeztetéseket körülbelül 20 
másodpercenként ismétlődő hangjelzés (két pittyegés) kíséri.

Válassza ki a Sziv. hangjelzés lehetőséget a hangjelzés BEKAPCSOLÁSA céljából.

A figyelmeztetések megszüntetésére vonatkozó további információért válassza ki a Súgó gombot.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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ABTHERA™ terápia – „Elzáródás” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
lehetséges elzáródást észlelt. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot,  
amely a hibaelhárítás során a 
figyelmeztetést két percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a SENSAT.R.A.C.™ tappancs 
vezetékén és a tartály vezetékén lévő szorítók nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha az ABTHERA™ terápia „Elzáródás” riasztás (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
helyezze alacsonyabbra a terápiás egységet és a vezetékeket 
úgy, hogy azok a seb helyével egy magasságban vagy az 
alatt legyenek. Ha az egység alacsonyabbra helyezésére a 
figyelmeztetés megszűnik, ismét használhatja a készüléket  
a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (129. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ez alatt a 
figyelmeztetés alatt megkísérli a terápia 
folytatását.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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ABTHERA™ terápia – „Elzáródás” riasztás (terápia megszakítva)

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő elzáródás fellépésekor jelenik meg. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Győződjön meg arról, hogy a SENSAT.R.A.C.™ tappancs 
vezetékén és a tartály vezetékén lévő szorítók nyitva vannak.

3. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nincsenek megtörve, 
összenyomva vagy bármilyen módon elzáródva.

4. Ha az ABTHERA™ terápia „Elzáródás” riasztás (terápia 
megszakítva) a 2. és a 3. lépés végrehajtása után is fennáll, 
helyezze alacsonyabbra a terápiás egységet és a vezetékeket 
úgy, hogy azok a seb helyével egy magasságban vagy az 
alatt legyenek. Ha az egység alacsonyabbra helyezésére a 
figyelmeztetés megszűnik, ismét használhatja a készüléket  
a megszokott módon.

5. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

6. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (129. oldal). Ha nem, válassza 
ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

A terápiás egység bekapcsolva marad,  
a negatív nyomás a seb helyénél azonban a 
terápiás érték alatt lehet.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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ABTHERA™ terápia – A „Tartály megtelt” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály megtelt, és ki kell cserélni. Ezt a 
figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. A tartály oldalán lévő fokbeosztások alapján állapítsa meg, 
hogy megtelt-e a tartály.

Attól függően, hogy melyik tartályt használja, 
a tartály teljes térfogata körülbelül 300 ml, 
500 ml vagy 1000 ml. A tartálykioldó gomb 
villogni kezd.

3. Ha a tartály nincs tele, válassza ki a 
Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő 
képernyőre való visszatéréshez.

4. Ha a tartály megtelt, cserélje ki a tartályt, és válassza ki a 
Visszaállítás gombot a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez. További információért lásd a jelen kézikönyv 
A tartály kicserélése című részét (34. oldal).

5. Válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell 
cserélni, ha a terápia két óránál hosszabb 
ideig meg van szakítva vagy ki van kapcsolva. 
További információért lásd az egyes 
kötésekhez mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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ABTHERA™ terápia – A „Tartály nincs rögzítve” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, ha a tartály nincs rendesen behelyezve és/
vagy megfelelően rögzítve. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Távolítsa el a tartályt az egység Tartálykioldó 
gombjának megnyomásával (18. oldal).

3. Vizsgálja meg a tartályt és a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, 
hogy meggyőződjön róla, hogy nem található-e idegen tárgy 
vagy szövettörmelék a tartály és a terápiás egység illeszkedő 
felületein.

4. Győződjön meg arról, hogy mindkét tömítés jelen van, és 
teljesen illeszkedik (19. oldal). Ha a tömítések hiányoznak 
vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

5. Helyezze vissza a tartályt a V.A.C.ULTA™ terápiás egységre, 
ügyelve arra, hogy a tartály tökéletesen a helyén és rögzítve 
legyen (32. oldal). Hallható kattanás jelzi, hogy a tartály 
megfelelően lett beszerelve.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

8. Ha ez a figyelmeztetés újra megjelenik, ismételje meg a 2–7. 
lépéseket egy új tartállyal.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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ABTHERA™ terápia – A „Terápia inaktív” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, ha a terápiát (ABTHERA™ terápia) kikapcsolták, 
vagy több mint 15 percig szüneteltették (miközben az egység be volt kapcsolva). Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

3. Válassza ki a Start / Stop gombot a terápia 
újraindítása céljából.

4. Ha nem kíván terápiát kivitelezni, az 
egység elülső részén lévő Tápellátás 
gomb segítségével kapcsolja ki a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egységet.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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ABTHERA™ terápia – „Szivárgási” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a készülék jelentős negatív nyomású 
szivárgást észlelt. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Ügyeljen arra, hogy a kötés és a tartály vezetékeinek 
csatlakozása megfelelően zárt legyen.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály tökéletesen csatlakozik. 
(Lásd A „Tartály nincs rögzítve” riasztás című részt  
a 135. oldalon).

4. Válassza ki a SEAL CHECK™ lehetőséget 
a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
elérése céljából. Lásd a jelen kézikönyv 
SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
című részét (145. oldal) a SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő funkció használatára 
és a szivárgások elhárítására vonatkozó 
tudnivalókért.

5. Ha a szivárgást elhárította a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
segítségével, válassza ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
képernyő Kilépés gombját a ABTHERA™ terápia „Szivárgási" 
riasztás képernyőjére való visszatérés céljából.

6. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

7. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (129. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ez alatt a 
figyelmeztetés alatt megkísérli a terápia 
folytatását.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.
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ABTHERA™ terápia – „Alacsony akkumulátortöltöttség” riasztás

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő körülbelül kettő órával azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor 
feszültsége olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás egységet 
a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. Az egység 
töltődését az érintőképernyő alján megjelenő sárga fény és az 
akkumulátortöltés ikonja jelzi. További tudnivalókért lásd a jelen 
kézikönyv Az akkumulátor feltöltése című részét (23. oldal).

Miután a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet 
csatlakoztatta a fali aljzathoz, az „Alacsony 
akkumulátortöltöttség” riasztás képernyő 
automatikusan eltűnik.

VAGY

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.
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ABTHERA™ terápia – „Kritikus töltöttség” riasztás 

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő körülbelül 30 perccel azelőtt jelenik meg, hogy az akkumulátor 
feszültsége olyan szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység működésének folytatását nem teszi lehetővé. Ezt a figyelmeztetést 
ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet csatlakoztatta 
a fali aljzathoz, a „Kritikus töltöttség” riasztás 
képernyő automatikusan eltűnik.

VAGY

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

Az ABTHERA™ terápia folytatódik, ha azonban 
a figyelmeztetés körülbelül harminc percen 
belül nem szűnik meg, a terápia megszakad.

4. Az állapotsor ellenőrzésével győződjön 
meg arról, hogy a terápia BE van 
KAPCSOLVA (129. oldal). Ha nem,  
válassza ki a Start / Stop gombot a 
terápia újraindítása céljából.

A terápia folytatásához a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységet fali aljzathoz kell csatlakoztatni.

A figyelmeztetési napló és a beállítások nem 
vesznek el az akkumulátor teljes lemerülése 
vagy az egység ki-, majd bekapcsolása esetén.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Az akkumulátor lemerült

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor feszültsége olyan 
szintre csökken, ami a V.A.C.ULTA™ terápiás egység energiaellátását nem tudja biztosítani.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a terápiás 
egységet a fali aljzathoz a KCI által biztosított tápegységgel. 
Az egység töltődését az érintőképernyő alján megjelenő 
sárga fény és az akkumulátortöltés ikonja jelzi. További 
tudnivalókért lásd a jelen kézikönyv Az akkumulátor 
feltöltése című részét (23. oldal).

2. Kapcsolja be a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet, és kezdje  
meg a terápiát. További információért lásd a jelen kézikönyv 
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység be- és kikapcsolása 
című részét (42. oldal).
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ABTHERA™ terápia – Belső hőmérséklet riasztás 

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység belső 
hőmérséklete a meghatározott határértékein kívül esik. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A terápia folytatódik, miközben ez a 
figyelmeztetés aktív. Az érintőképernyő öt 
perc tétlenség után kikapcsol. A képernyő 
kivilágosodik, ha megérintik. Az akkumulátor 
töltése leáll.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a figyelmeztetést két 
percre elnémítja.

2. Vigye a terápiás egységet olyan környezetbe, amely megfelel 
a jelen kézikönyv Műszaki adatok című részében részletezett 
működési hőmérséklet-tartománynak (194. oldal).

Akár két órát is igénybe vehet, amíg a terápiás 
egység visszatér a működési hőmérsékletre.

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatérés céljából.

A terápia folytatódik.

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.

A
BT

H
ER

A
™

 te
rá

pi
a 

– 
Be

ls
ő 

hő
m

ér
sé

kl
et

 ri
as

zt
ás

 



142

ABTHERA™ terápia – „Rendszerhiba” riasztás (terápia megszakítva) (bekapcsolást követően)

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben 
a bekapcsolást követően rendszerhiba lép fel. A rendszerhiba típusa többféle lehet. A hibakód mellett egy szám jelenik meg, amely a 
rendszerhiba diagnosztikai kódja. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Válassza ki a Hangszünet gombot, amely 
a hibaelhárítás során a riasztást kettő 
percre elnémítja.

2. Jegyezze fel a hibakód számát.

3. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal  
(18. oldal).

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal. 

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Rendszerhiba figyelmeztetés (bekapcsoláskor)

Alacsony prioritású figyelmeztetés – Ez a figyelmeztetési képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egységben a 
bekapcsoláskor rendszerhiba lép fel. A „00000001“ a rendszerhiba diagnosztikai kódja. Ezt a figyelmeztetést ismétlődő hangjelzés kíséri.

A figyelmeztetés megszüntetéséhez:

1. Jegyezze fel a hibakód számát (00000001).

2. Kapcsolja ki, majd be az egységet az 
előlapján lévő Tápellátás gombbal  
(18. oldal).

Ha a figyelmeztetési állapot nem szüntethető 
meg, vegye fel a kapcsolatot a KCI vállalattal.

Egyes KCI kötéseket másik kötésre kell cserélni, 
ha a terápia két óránál hosszabb ideig meg 
van szakítva vagy ki van kapcsolva. További 
információért lásd az egyes kötésekhez 
mellékelt biztonsági tájékoztatót.
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Beállítások fül – ABTHERA™ terápia

Használja a Beállítások fül képernyőt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység preferenciáinak beállítására. Vannak olyan lehetőségek, amelyek 
attól függetlenül kiválaszthatók, hogy mely terápia aktív. Ezek a lehetőségek a Beállítások fül című fejezetben kerülnek bemutatásra. 
Azok a lehetőségek, amelyek a kiválasztott terápiára specifikusak, alább kerülnek bemutatásra.

A következő opciók érhetők el a Beállítások fül kezdőképernyőjéről:

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Egy képernyőn megjelenő oszlopdiagram, amely a szivárgás szintjét jelzi, és egy hangjelzés szólal 
meg, ha az egység jelentős mértékű szivárgást érzékel (145. oldal).

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.
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Terápia fül (129. oldal)

SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő 
(149. oldal)

További információért lásd a 
Beállítások fül című fejezetet 

(181. oldal).

Súgó

Előzmények fül (155. oldal)

Beállítások fül
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SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – Áttekintés

A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő a negatív nyomású szivárgások megtalálására szolgál.

Válassza ki a Kezdőképernyő képernyőn a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő gombját. A SEAL CHECK™ 
szivárgásérzékelő automatikusan fut a kezdeti Légtelenítés fázisban is, miután megkezdte a terápiát.

A legtöbb szivárgás előfordulási helye:

• Ahol a fólia a bőrrel találkozik.

•  Ahol a V.A.C. VERAT.R.A.C.™ tappancs, a V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ vezetékkészlet tappancsai vagy a 
SENSAT.R.A.C.™ tappancs a fóliával érintkezik (ha vannak).

• A vezetékcsatlakozásoknál.

• Ha a tartály nem illeszkedik teljesen a terápiás egységhez.

A Zárási hang alapértelmezetten KI van KAPCSOLVA.
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SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – V.A.C. VERAFLO™ terápia

1. Győződjön meg arról, hogy mind a V.A.C.® tartály vezetéke, 
mind az instillációs lefolyócső megfelelően csatlakozik.

2. Győződjön meg arról, hogy mind a négy vezetékszorító ki 
van nyitva.

3. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta 
megfelelően be van szerelve (28. oldal), ha van.

4. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően be van 
szerelve (32. oldal).

5. Miután megkezdődött a terápia, válassza 
ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelőt.

A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő hangjelzéssel és oszlopdiagrammal 
segíti a szivárgás megtalálását. A hangjelzés gyakorisága és az 
oszlopdiagram hossza a szivárgás sebességét tükrözi. A hangjelzés 
lelassul és az oszlopdiagram hossza csökken, ha megtalálta  
a szivárgást.

Az oszlopdiagram sárgára vált át, ha a készülék jelentős szivárgást 
érzékel. Zöld oszlopdiagram jelzi, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egység rendben működik. Az oszlopdiagramon lévő vonal jelzi  
azt a szintet, ahol a sárga zöldbe megy át.

A kötés légtelenítésének kezdetén az 
oszlopdiagram színe sárgára vált, majd ismét 
zöld lesz, ha nincs jelentős szivárgás.

6. Válassza ki a Sziv. hangjelzés gombot a 
zárási hang be- vagy kikapcsolása céljából. 
A Zárási hang alapértelmezetten KI 
van KAPCSOLVA.

7. Terápia közben kis nyomással lassan simítsa végig kezét 
és ujjait a fólia szélein és a vezetékek tappancsai körül. Ha 
megtalálta és megszüntette a szivárgást, az oszlopdiagram 
hossza csökken, színe sárgáról zöldre változik, a hangjelzés 
gyakorisága pedig szintén csökken (ha a Zárási hang be van 
kapcsolva).

8. A feleslegben lévő fóliaanyag szivárgási területek tömítésére 
történő felhasználására vonatkozó információért lásd a 
kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

9. Válassza kia Kilépés gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez.
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SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – V.A.C.® terápia

1. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® tartály vezetéke 
megfelelően csatlakozik.

2. Győződjön meg arról, hogy mindkét vezetékszorító ki van nyitva.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően be van 
szerelve (32. oldal).

4. Miután megkezdődött a terápia, válassza 
ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelőt.

A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő hangjelzéssel és oszlopdiagrammal 
segíti a szivárgás megtalálását. A hangjelzés gyakorisága és az 
oszlopdiagram hossza a szivárgás sebességét tükrözi. A hangjelzés 
lelassul és az oszlopdiagram hossza csökken, ha megtalálta  
a szivárgást.

Az oszlopdiagram sárgára vált át, ha a készülék jelentős szivárgást 
érzékel. Zöld oszlopdiagram jelzi, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egység rendben működik. Az oszlopdiagramon lévő vonal jelzi azt 
a szintet, ahol a sárga zöldbe megy át.

A kötés légtelenítésének kezdetén az 
oszlopdiagram színe sárgára vált, majd ismét 
zöld lesz, ha nincs jelentős szivárgás.

5. Válassza ki a Sziv. hangjelzés gombot a 
zárási hang be- vagy kikapcsolása céljából. 
A Zárási hang alapértelmezetten  
KI van KAPCSOLVA.

6. Terápia közben kis nyomással lassan simítsa végig kezét 
és ujjait a fólia szélein és a vezeték tappancsa körül. Ha 
megtalálta és megszüntette a szivárgást, az oszlopdiagram 
hossza csökken, színe sárgáról zöldre változik, a hangjelzés 
gyakorisága pedig szintén csökken (ha a Zárási hang be van 
kapcsolva).

7. A feleslegben lévő fóliaanyag szivárgási területek tömítésére 
történő felhasználására vonatkozó információért lásd a 
kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

Válassza kia Kilépés gombot a Kezdőképernyő 
képernyőre való visszatéréshez.
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SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – PREVENA™ terápia

1. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® tartály vezetéke 
megfelelően csatlakozik.

2. Győződjön meg arról, hogy mindkét vezetékszorító ki van nyitva.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően be van 
szerelve (32. oldal).

4. Miután megkezdődött a terápia, válassza 
ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelőt.

A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő hangjelzéssel és 
oszlopdiagrammal segíti a szivárgás megtalálását. A hangjelzés 
gyakorisága és az oszlopdiagram hossza a szivárgás sebességét 
tükrözi. A hangjelzés lelassul és az oszlopdiagram hossza csökken, 
ha megtalálta a szivárgást. 
 
 
Az oszlopdiagram sárgára vált át, ha a készülék jelentős szivárgást 
érzékel. Zöld oszlopdiagram jelzi, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egység rendben működik. Az oszlopdiagramon lévő vonal jelzi azt 
a szintet, ahol a sárga zöldbe megy át. 
 
Ha a beteg terápiája PREVENA™ terápiás egységgel 
folytatódik:

A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő képernyő egy X-et  
jelenít meg, ha a kötési záródás nem alkalmas a PREVENA™  
terápiás egységgel való használatra. Előfordulhat, hogy a 
PREVENA™ terápiás egység szivárgási riasztási hangjelzést 
bocsát ki, ha csatlakoztatva van.

A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő képernyő egy pipát  
jelenít meg, ha a kötési záródás alkalmas a PREVENA™  
terápiás egységgel való használatra. Előfordulhat, hogy a 
PREVENA™ terápiás egység nem bocsát ki szivárgási riasztási 
hangjelzést, amikor csatlakoztatva van.

A kötés légtelenítésének kezdetén az 
oszlopdiagram színe sárgára vált, majd ismét 
zöld lesz, ha nincs jelentős szivárgás.

5. Válassza ki a Sziv. hangjelzés gombot a 
zárási hang be- vagy kikapcsolása céljából. 
A Zárási hang alapértelmezetten KI 
van KAPCSOLVA.

6. Terápia közben kis nyomással lassan simítsa végig kezét és ujjait a kötés és a fólia szélein. Ha megtalálta és 
megszüntette a szivárgást, az oszlopdiagram hossza csökken, színe sárgáról zöldre változik, a hangjelzés 
gyakorisága pedig szintén csökken (ha a Zárási hang be van kapcsolva).

7. A feleslegben lévő fóliaanyag szivárgási területek tömítésére történő felhasználására vonatkozó információért 
lásd a kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

8. Válassza ki a Kilépés gombot a Kezdőképernyő képernyőre való visszatéréshez.
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SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő – ABTHERA™ terápia

1. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C.® tartály vezetéke 
megfelelően csatlakozik.

2. Győződjön meg arról, hogy mindkét vezetékszorító ki  
van nyitva.

3. Győződjön meg arról, hogy a tartály megfelelően be van 
szerelve (32. oldal).

4. Miután megkezdődött a terápia, válassza 
ki a SEAL CHECK™ szivárgásérzékelőt.

A SEAL CHECK™ szivárgásérzékelő hangjelzéssel és 
oszlopdiagrammal segíti a szivárgás megtalálását. A hangjelzés 
gyakorisága és az oszlopdiagram hossza a szivárgás sebességét 
tükrözi. A hangjelzés lelassul és az oszlopdiagram hossza csökken, 
ha megtalálta a szivárgást.

Az oszlopdiagram sárgára vált át, ha a készülék jelentős szivárgást 
érzékel. Zöld oszlopdiagram jelzi, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egység rendben működik. Az oszlopdiagramon lévő vonal jelzi azt 
a szintet, ahol a sárga zöldbe megy át.

A kötés légtelenítésének kezdetén az 
oszlopdiagram színe sárgára vált, majd ismét 
zöld lesz, ha nincs jelentős szivárgás.

5. Válassza ki a Sziv. hangjelzés gombot a 
zárási hang be- vagy kikapcsolása céljából. 
A Zárási hang alapértelmezetten KI 
van KAPCSOLVA.

6. Terápia közben kis nyomással lassan simítsa végig kezét 
és ujjait a fólia szélein és a vezeték tappancsa körül. Ha 
megtalálta és megszüntette a szivárgást, az oszlopdiagram 
hossza csökken, színe sárgáról zöldre változik, a hangjelzés 
gyakorisága pedig szintén csökken (ha a Zárási hang be  
van kapcsolva).

7. A feleslegben lévő fóliaanyag szivárgási területek tömítésére 
történő felhasználására vonatkozó információért lásd a 
kötésekhez mellékelt használati utasításokat.

8. Válassza kia Kilépés gombot a 
Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez.
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Napló – V.A.C. VERAFLO™ terápia

Használja ezt az eszközt a kötés és a komponensek alkalmazására/cseréjére vonatkozó fontos információk rögzítésére. Az információ a 
Terápiás előzmények jelentésben lesz rögzítve (177. oldal).

Habszivacsdarabok száma – Válassza ki a kötés alkalmazásánál 
vagy a kötéscserénél a sebben használt habdarabok számát. 
Használja a +/- gombokat a megjelenített értékek növelésére 
vagy csökkentésére.

Tartálycsere (ml) – Válassza ki, melyik tartályt (300 ml-es, 500 ml-
es vagy 1000 ml-es) szerelte be vagy cserélte ki.

Oldatcsere (ml) – Válassza ki a felszerelt, oldatot tartalmazó 
zsák/palack méretét (100 – 1000 ml). Használja a +/- gombokat a 
megjelenített értékek növelésére vagy csökkentésére.

V.A.C. VERALINK™ cseréje – Válassza ki az Igen vagy a Nem 
lehetőséget, hogy jelezze, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta lett-e 
beszerelve vagy kicserélve.
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Napló – V.A.C.® terápia

Használja ezt az eszközt a kötés és a komponensek alkalmazására/cseréjére vonatkozó fontos információk rögzítésére. Az információ a 
Terápiás előzmények jelentésben lesz rögzítve (177. oldal).

Habszivacsdarabok száma – Válassza ki a kötés alkalmazásánál 
vagy a kötéscserénél a sebben használt habdarabok számát. 
Használja a +/- gombokat a megjelenített értékek növelésére 
vagy csökkentésére.

Tartálycsere (ml) – Válassza ki, melyik tartályt (300 ml-es, 500 ml-
es vagy 1000 ml-es) szerelte be vagy cserélte ki.

Oldatcsere (ml) – Válassza ki a felszerelt, oldatot tartalmazó 
zsák/palack méretét (100 – 1000 ml). Használja a +/- gombokat a 
megjelenített értékek növelésére vagy csökkentésére.

V.A.C. VERALINK™ cseréje – Válassza ki az Igen vagy a Nem 
lehetőséget, hogy jelezze, hogy a V.A.C. VERALINK™ kazetta lett-e 
beszerelve vagy kicserélve.

N
ap

ló
 –

 V
.A

.C
.®

 te
rá

pi
a



152

Napló – PREVENA™ terápia

Használja ezt az eszközt a kötés és a komponensek alkalmazására/cseréjére vonatkozó fontos információk rögzítésére. Az információ a 
Terápiás előzmények jelentésben lesz rögzítve (177. oldal).

Habszivacsdarabok száma – Válassza ki a kötés alkalmazásánál 
vagy a kötéscserénél a sebben használt habdarabok számát. 
Használja a +/- gombokat a megjelenített értékek növelésére 
vagy csökkentésére.

Tartálycsere (ml) – Válassza ki, melyik tartályt (300 ml-es, 500 ml-
es vagy 1000 ml-es) szerelte be vagy cserélte ki.
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Napló – ABTHERA™ terápia

Használja ezt az eszközt a kötés és a komponensek alkalmazására/cseréjére vonatkozó fontos információk rögzítésére. Az információ a 
Terápiás előzmények jelentésben lesz rögzítve (177. oldal).

Habszivacsdarabok száma – Válassza ki a kötés alkalmazásánál 
vagy a kötéscserénél a sebben használt habdarabok számát. 
Használja a +/- gombokat a megjelenített értékek növelésére 
vagy csökkentésére.

Tartálycsere kicserélve (ml) – Válassza ki, melyik tartályt (300 ml-es, 
500 ml-es vagy 1000 ml-es) szerelte be vagy cserélte ki.
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Előzmények fül képernyő

A Kórtörténethez, a Terápiás előzményekhez, a Riasztási előzményekhez, valamint a Seb leképezése eszközhöz való hozzáférés 
érdekében használja az Előzmények fül képernyőt.

A következő opciók érhetők el az Előzmények fül képernyőről:

Kórelőzmény – A Kórtörténet képernyőn láthatók a beteg adatai a dátum, időpont és esemény oszlopokban. A dátumok csökkenő 
sorrendben vannak, és az idő husszonnégy órás formátumban jelenik meg.

Képműveletek – A Seb leképezése funkció segít rögzíteni a sebgyógyulás folyamatát. Használatával feltölthetők a sebről készült 
digitális képek a képernyőn való megtekintéshez, vagy a területi és térfogati trendek létrehozásához.

Terápiás előzmények – A Terápiás előzmények képernyőn láthatók a betegnél alkalmazott terápia adatai a dátum, időpont és 
esemény oszlopokban. A dátumok csökkenő sorrendben vannak, és az idő husszonnégy órás formátumban jelenik meg.

Riasztási előzmények – A Riasztási előzmények képernyőn láthatók a V.A.C.ULTA™ terápiás egység riasztási adatai a dátum,  
időpont és esemény oszlopokban. A dátumok csökkenő sorrendben vannak, és az idő husszonnégy órás formátumban jelenik meg.

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.

El
őz

m
én

ye
k 

fü
l k

ép
er

ny
ő

Állapotsor

Terápia fül (50., 85., 110. 
és 129. oldal)

Terápia-összefoglaló

Kórelőzmény (163. oldal)

Képműveletek (167. oldal)

Súgó (41. oldal)

Beállítások fül (74., 106., 
126. és 144. oldal)

Terápiás előzmények (177. oldal)

Riasztási előzmények (178. oldal)
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Kórtörténet vagy Képalkotás konfiguráció (Első használat) – Áttekintés

Az alábbi folyamatábra a hozzáférési kód létrehozásához és az új kórtörténeti napló indításához szükséges alapvető lépéseket mutatja be. 
Az egyes képernyőkre és opciókra vonatkozó részletesebb információért látogasson el a felsorolt oldalakra. 

A fenti képernyőképek csak bemutatási célra szolgálnak. Részletesebb képért és részletesebb 
információért nézze meg a felsorolt oldalszámokon található részeket.
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Előzmények fül 
képernyő

Új hozzáférési kód 
létrehozása képernyő

Az Előzmények fül 
kiválasztása után válassza 
ki a Kórelőzmény opciót 

(155. oldal).

Írja be az új hozzáférési 
kódot és hagyja jóvá. 

Válassza ki az OK gombot 
(158. oldal).

Írja be a beteg azonosítóját. 
Válassza ki az OK gombot 

(158. oldal).

Megjelenik 
a Kórelőzmény képernyő 

(162. oldal).

Új betegazonosító 
létrehozása képernyő

Kórelőzmény 
képernyő
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Kórtörténet vagy Képalkotás konfiguráció (Új hozzáférési kód) – Áttekintés
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Előzmények fül 
képernyő

Az Előzmények fül 
kiválasztása után válassza ki a 

Kórelőzmény gombot  
(155. oldal).

Megjelenik a Kórelőzmény 
képernyő (162. oldal).

Válassza ki a Visszaállítás 
gombot (160. oldal) 
új kórtörténeti napló 

létrehozásához.

Írja be a beteg azonosítóját. 
Válassza ki az OK gombot 

(161. oldal).

Válassza ki az OK gombot az 
aktuális kórtörténet törléséhez 

(160. oldal).

Írja be az új hozzáférési kódot 
és hagyja jóvá. Válassza ki az 

OK gombot (161. oldal).

Hozzáférési kód 
megadása képernyő

 Új betegazonosító 
létrehozása képernyő

Kórelőzmény 
képernyő

Kórelőzmény 
létrehozása képernyő

 Új hozzáférési kód 
létrehozása képernyő
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Kórtörténet

A Kórtörténet lépernyők használatával létrehozható új hozzáférési kód és új kórtörténeti napló indítható, megtekinthető a kórtörténet, 
törölhető a kórtörténet, exportálható a kórtörténet és megtekinthető a sebről alkotott kép alapján készült sebterületi grafikon.

Új kórtörténet létrehozása

1. Válassza ki az Előzmények fület (155. oldal).

2. Válassza ki a Kórelőzmény gombot az Előzmények fül 
képernyőn (155. oldal) az Új hozzáférési kód létrehozása 
képernyőre való továbblépéshez.

3. Válassza ki az Új hozzáférési kód mezőt és a képernyőn 
megjelenő billentyűzet segítségével írja be a hozzáférési 
kódot. A hozzáférési kódnak legalább hat karakter 
hosszúságúnak kell lennie.

Jegyezze fel a hozzáférési kódot. A kórtörténethez 
való hozzáféréshez minden egyes alkalommal 
szüksége lesz rá.

4. Válassza ki a Kód megerősítése mezőt és írja be újra a 
hozzáférési kódot az Új hozzáférési kód mezőbe.

5. Válassza ki az OK gombot az  
Új betegazonosító létrehozása 
képernyőre való továbblépéshez.

6. Válassza ki a Betegazonosító mezőt és a képernyőn 
megjelenő billentyűzet segítségével írja be a beteg 
azonosítóját (ID). A betegazonosító legfeljebb 30 karakter 
hosszúságú lehet.

7. Válassza ki az OK gombot a Kórelőzmény 
képernyőre való továbblépéshez  
(162. oldal).

Biztonsági okokból a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységen egyszerre csak egy betegbejegyzés 
lehet aktív. Új hozzáférési kód megadásakor az 
aktuális hozzáférési kód felülíródik, és a hozzá 
kapcsolódó minden kórtörténet törlődik.

Minden adat automatikusan törlődik, ha az 
egységet visszaküldi a KCI vállalatnak.
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Hozzáférés a kórtörténethez

A kórtörténethez való hozzáféréshez a hozzáférési kódot a létrehozását követően be kell írni.

1. Válassza ki az Előzmények fület (155. oldal).

2. Válassza ki a Kórelőzmény gombot az Előzmények fül 
képernyőn (155. oldal) a Hozzáférési kód megadása 
képernyőre való továbblépéshez.

3. Válassza ki a Hozzáférési kód mezőt és a képernyőn 
megjelenő billentyűzet segítségével írja be a kórtörténeti 
hozzáférési kódot.

4. Válassza ki az OK gombot a Kórelőzmény 
képernyőre való továbblépéshez  
(162. oldal).

Biztonsági okokból a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységen egyszerre csak egy betegbejegyzés 
lehet aktív. Új hozzáférési kód megadásakor az 
aktuális hozzáférési kód felülíródik, és a hozzá 
kapcsolódó minden kórtörténet törlődik.

Minden adat automatikusan törlődik, ha az 
egységet visszaküldi a KCI vállalatnak.

Ha 12-szer helytelen hozzáférési kódot ad meg, 
a kórtörténethez való hozzáférés biztonsági 
okokból letiltásra kerül. Ebben az esetben 
lépjen kapcsolatba a KCI vállalattal.
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Új hozzáférési kód létrehozása

Egy második kórtörténeti napló létrehozása érdekében új hozzáférési kódot kell létrehozni. A második hozzáférési kód létrehozásakor 
minden, előzőleg rögzített kórtörténet törlésre kerül.

1. Válassza ki az Előzmények fület (155. oldal).

2. Válassza ki a Kórelőzmény gombot az Előzmények fül 
képernyőn (155. oldal) a Hozzáférési kód megadása 
képernyőre való továbblépéshez.

3. Válassza ki a Visszaállítás gombot az új 
hozzáférési kód létrehozásához.

Biztonsági okokból a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységen egyszerre csak egy betegbejegyzés 
lehet aktív. Új hozzáférési kód megadásakor az 
aktuális hozzáférési kód felülíródik, és a hozzá 
kapcsolódó minden kórtörténet törlődik.

4. Válassza ki az OK gombot a Kórelőzmény létrehozása 
figyelmeztető képernyőn az Új hozzáférési kód létrehozása 
képernyőre való továbblépéshez, és törölje az aktuálisan tárolt 
előzményeket. 
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5. Válassza ki az Új hozzáférési kód mezőt és a képernyőn 
megjelenő billentyűzet segítségével írja be a hozzáférési 
kódot. A hozzáférési kódnak legalább hat karakter 
hosszúságúnak kell lennie.

Jegyezze fel a hozzáférési kódot.  
A kórtörténethez való hozzáféréshez minden 
egyes alkalommal szüksége lesz rá.

6. Válassza ki a Kód megerősítése mezőt és írja be újra a 
hozzáférési kódot az Új hozzáférési kód mezőbe.

7. Válassza ki az OK gombot az  
Új betegazonosító létrehozása 
képernyőre való továbblépéshez.

8. Válassza ki a Betegazonosító mezőt és a képernyőn 
megjelenő billentyűzet segítségével írja be a beteg 
azonosítóját (ID). A betegazonosító legfeljebb 30 karakter 
hosszúságú lehet.

9. Válassza ki az OK gombot a Kórelőzmény 
képernyőre való továbblépéshez  
(162. oldal).

Biztonsági okokból a V.A.C.ULTA™ terápiás 
egységen egyszerre csak egy betegbejegyzés 
lehet aktív. Új hozzáférési kód megadásakor az 
aktuális hozzáférési kód felülíródik, és a hozzá 
kapcsolódó minden kórtörténet törlődik.

Minden adat automatikusan törlődik, ha az 
egységet visszaküldi a KCI vállalatnak.
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Kórtörténet képernyő

A Kórtörténet képernyő használatával megtekinthető, exportálható vagy törölhető a kórtörténeti napló (pl. a seb leképezésére és az 
eldobható komponensek cseréjére vonatkozó adatok).

A következő opciók érhetők el a Kórelőzmény képernyőről:

Előzmények megtekintése – A kórtörténet megtekintésére és a beteg kezelésével kapcsolatos rövid 
jegyzetek hozzáadására szolgál. Új kórtörténeti napló indítása esetén ezen a képernyőn nem lesz  
esemény bejegyzés.

Előzmények exportálása – A teljes kórtörténet USB-meghajtóra vagy SD-kártyára történő  
exportálására szolgál.

Grafikonok megtekintése – A mért sebterület időbeli változásáról készült grafikon megtekintésére szolgál.

Előzmények törlése – A kórtörténeti adatoknak a V.A.C.ULTA™ terápiás egység memóriájából való 
törlésére szolgál.
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Beállítások fül (74., 106., 
126. és 144. oldal)

Terápia fül (50., 85., 110. és 
129. oldal)

Súgó

Sebterületi grafikon 
megtekintése (165. oldal)

Kórtörténet megtekintése 
(163. oldal)

Kórtörténet törlése (166. oldal)Kórelőzmény exportálása 
(164. oldal)

Visszatérés az Előzmények fül 
képernyőhöz (155. oldal)

Állapotsor
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Kórelőzmény áttekintése képernyő 

A Kórelőzmény áttekintése képernyő a kórtörténet megtekintésére és a beteg kezelésével kapcsolatos rövid jegyzetek hozzáadására 
szolgál. Új kórtörténeti napló indítása esetén ezen a képernyőn nem lesz esemény bejegyzés.

1. Válassza ki az Előzmények megtekintése gombot a 
Kórelőzmény képernyőn (162. oldal) a Kórelőzmény 
áttekintése képernyőre való továbblépéshez.

2. Az Fel és a Le nyilak segítségével lehet lapozni a 
kórtörténetben.

3. Válassza ki a Megjegyzés hozzáadása 
gombot a Megjegyzés hozzáadása 
képernyőre való továbblépéshez.

4. A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével a 
kórtörténethez jegyzetek adhatók hozzá. A jegyzet legfeljebb 
90 karakter hosszúságú lehet.

5. Válassza ki az OK gombot a jegyzet 
hozzáadásához, ha pedig nem akar 
jegyzetet hozzáadni, a Mégse gombot 
a Kórelőzmény áttekintése képernyőre 
való visszalépéshez.

6. Válassza ki a Vissza gombot a 
Kórelőzmény képernyőre való 
visszalépéshez.

Az előzménynaplóban nem kerül valamennyi 
Instillációs ciklus rögzítésre. Csak az eredeti 
beállítások során kiválasztott beállítások 
kerülnek rögzítésre.
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Kórelőzmény exportálása képernyő

A Kórelőzmény exportálása képernyő a kórtörténet USB-meghajtóra vagy SD-kártyára történő exportálására szolgál.

1. Válassza ki az Előzmények exportálása gombot a 
Kórelőzmény képernyőn (162. oldal) a Kórelőzmény 
exportálása képernyőre való továbblépéshez.

2. Helyezze be a használni kívánt memóriaeszközt (USB-
meghajtó vagy SD-kártya) a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
elülső részén lévő, megfelelő csatlakozóba (18. oldal).

Csak saját energiaforrással nem rendelkező 
USB-eszközt használjon.

3. A Kórelőzmény exportálása képernyőn válassza ki a 
használni kívánt memóriaeszköznek megfelelően az USB 
vagy az SD-kártya gombot.

4. Válassza ki az OK gombot a kórtörténet 
memóriaeszközre történő exportálásának 
megkezdéséhez, ha pedig nem akar 
kórtörténeti adatokat exportálni, válassza 
ki a Mégse gombot a Kórelőzmény 
képernyőre való visszatéréshez.

5. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység megkezdi a kórtörténet 
exportálását. Az adatátviteli folyamat egy oszlopdiagramon 
látható.

Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység az 
adatátvitel során hibát észlel, az Átviteli hiba 
exportáláskor képernyő jelenik meg. A hiba 
elhárításához szükséges információkat lásd 
a jelen kézikönyv Adatátviteli hibák című 
részében (180. oldal).

6. Miután valamennyi kórtörténeti adat 
sikeresen rákerült a memóriaeszközre, 
válassza ki a Kilépés gombot az Sikeres 
exportálás képernyőn a Kórelőzmény 
képernyőre való visszalépéshez.
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Grafikon megtekintése – Sebterület (cm2) képernyő

A Grafikon megtekintése – Sebterület (cm2) képernyő a mért sebterület időbeli változásáról készült grafikon megtekintésére szolgál.

1. Válassza ki a Grafikonok megtekintése gombot  
a Kórelőzmény képernyőn (162. oldal) a Grafikon 
megtekintése – Sebterület (cm2) képernyőre való 
továbblépéshez.

A grafikon nem hozható létre, ha a kórtörténeti 
fájlt törölték.

A grafikon nem hozható létre, ha a sebterületre 
vonatkozó mérési adatokat előzetesen 
nem mentették a kórtörténetbe. A grafikon 
elkészítéséhez legalább két, különböző napon 
elvégzett mérés szükséges (képterület az idő 
függvényében). Ezen adatok kórtörténetbe 
való bevitelére vonatkozó részletes 
információkat lásd jelen kézikönyv Seb 
leképezése című részében (167. oldal).

2. Válassza ki a Vissza gombot a 
Kórelőzmény képernyőre való 
visszalépéshez.
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Kórtörténet törlése képernyő

A Kórelőzmény törlése képernyő a kórtörténeti adatoknak a V.A.C.ULTA™ terápiás egység memóriájából való törlésére szolgál.

1. Válassza ki az Előzmények törlése gombot a Kórelőzmény 
képernyőn (162. oldal) a Kórelőzmény törlése figyelmeztető 
képernyőre való továbblépéshez.

2. Válassza ki az OK gombot a törlés 
jóváhagyásához, ha pedig nem akarja 
törölni a kórtörténeti adatokat, válassza 
ki a Mégse gombot a Kórelőzmény 
képernyőre való visszalépéshez.

3. Miután a törlés befejeződött, válassza 
ki a Kilépés gombot a Sikeres törlés 
képernyőn a Kórelőzmény képernyőre 
való visszalépéshez.
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Seb leképezése

A Seb leképezése funkció a sebgyógyulás folyamatának rögzítését segíti elő.

A seb területét és térfogatát kiszámító funkciók nem adnak pontos mérési adatokat, és nem 
szolgálnak a sebek diagnosztizálására és kezelésére.

A funkció használatához szükséges kiegészítő felszerelések:

• Legalább két megapixel felbontású, SD memóriakártyával működő digitális fényképezőgép.

• SD memóriakártya.

• Kalibrációs referencianégyzet – a kötéskészletben található vonalzón. A referencianégyzet a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység sebre vonatkozó mérési adatainak kiszámításához szükséges.

• Ceruza – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység elülső részén lévő ajtóban található (18. oldal).

Használatkor az érintőképernyőhöz kizárólag ujjal vagy a mellékelt ceruzával érjen. A toll vagy egyéb 
mutatóeszköz használata károsítja a képernyőt, és a készülék helytelen működését okozhatja.

A Seb leképezése funkció optimális működéséhez a következőket javasoljuk:

•  Az új, steril kalibrációs referencianégyzetet minden egyes kép készítésekor azonos módon kell a seben 
elhelyezni.

• Minden képet közvetlenül a seb felett kell készíteni.

• A seb és a kalibrációs referencianégyzet a lehető legjobban töltse ki a képet.

• A képet jó fényviszonyok között kell készíteni.

• A képfájlok JPEG (.jpg) formátumúak legyenek.

A dátumot és időt feltüntető fényképezőgép használata megkönnyíti a képek nyomon követését.
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Képműveletek képernyő

A Képműveletek képernyő használatával a seb területének és térfogatának kiszámítása céljából képek tölthetők fel, valamint képek 
törölhetők a V.A.C.ULTA™ terápiás egységről.

Képek feltöltése

1. Az Előzmények fül képernyőn (155. oldal) válassza ki a 
Képműveletek gombot a Képműveletek képernyőre való 
továbblépéshez.

2. Írja be a kórtörténeti hozzáférési kódot (159. oldal).

A Képalkotás funkció használatát megelőzően 
kórtörténeti napló létrehozása szükséges.  
A részletes információkat lásd jelen kézikönyv 
Új kórtörténet létrehozása című részében 
(158. oldal).

3. Helyezze be a memóriaeszközt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
elülső részén lévő, megfelelő csatlakozóba (18. oldal).

Csak saját energiaforrással nem rendelkező 
USB-eszközt használjon.

4. Válassza ki a Kép kiválasztása és 
elemzése gombot a Kép feltöltése 
képernyőre való továbblépéshez.

5. Válassza ki a képeket tartalmazó memóriaeszközt  
a Kép feltöltése képernyőn. Válasszon az USB, az SD-kártya 
vagy a Készülék memóriája közül.

A képek kis késéssel nyílnak meg a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység memóriájából vagy a 
memóriakártyáról.

Az egységmemória választása esetén a Kép 
kiválasztása képernyő mindaddig halvány 
marad, amíg az egységmemóriába előzetesen 
fel nem töltöttek és el nem mentettek képeket.

6. Válassza ki az OK gombot a  
Kép kiválasztása képernyőre való 
továbblépéshez. Válassza ki a Mégse 
gombot a Képműveletek képernyőre 
való visszatéréshez.
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7. Az Fel és a Le nyilak segítségével megjeleníthető a kívánt 
mappa vagy kép az ablakban.

8. Ha a kívánt kép egy mappában van, 
az Fel és a Le nyilak segítségével 
megjeleníthetők az elérhető mappák,  
és kiválasztható a kívánt Mappa. Az Fel  
és a Le nyilak segítségével megjeleníthető 
a kívánt kép. 
 
Válassza ki a Vissza gombot a mappából 
való kilépéshez.

9. Amikor a kívánt kép megjelenik, válassza 
ki az OK gombot a kép V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység memóriájába való 
betöltéséhez.

10. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység megkezdi a kép feltöltését.  
Az adatátviteli folyamat egy oszlopdiagramon látható.

Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység az 
adatátvitel során hibát észlel, az Átviteli hiba 
a feltöltéskor képernyő jelenik meg. A hiba 
elhárításához szükséges információkat lásd 
a jelen kézikönyv Adatátviteli hibák című 
részében (180. oldal).
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11. Amint a kép sikeresen feltöltődött, távolítsa el a 
memóriaeszközt.

12. Válassza ki a Kilépés gombot a Sikeres 
feltöltés képernyőn a Érintse meg a 
referencianégyzet sarkait képernyőre 
való továbblépéshez.
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Képek analizálása – A Érintse meg a referencianégyzet sarkait

 A mellékelt ceruza segítségével érintse meg a képablakban 
megjelenő referencianégyzet sarkait a Érintse meg  
a referencianégyzet sarkait képernyőn. 
 
A referencianégyzet utolsó sarkának megérintésekor a 
sarokpontokat egy kiemelt vonal fogja összekötni.

Használatkor az érintőképernyőhöz kizárólag 
ujjal vagy a mellékelt ceruzával érjen. A toll 
vagy egyéb mutatóeszköz használata károsítja 
a képernyőt, és a készülék helytelen működését 
okozhatja.

Fontos, hogy a sarkokat vagy az óramutató 
járásával megegyező, vagy azzal ellentétes 
irányban válassza ki. A helytelen sorrend 
kalibrálási hibát okoz.

13. Amint a referencianégyzet valamennyi 
sarkát megérintette, válassza ki az OK 
gombot a Rajzolja körbe a sebet 
képernyőre való továbblépéshez.
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Képek analizálása – Rajzolja körbe a sebet

1. A mellékelt ceruza segítségével jelölje ki egy körvonallal a 
képablakban analizálandó sebterületet a Rajzolja körbe  
a sebet képernyőn. 
 
Ha a kijelölés során hiba történik, válassza ki a Visszaállítás 
gombot a sebterület ismételt kijelöléséhez.

Használatkor az érintőképernyőhöz kizárólag 
ujjal vagy a mellékelt ceruzával érjen. A toll 
vagy egyéb mutatóeszköz használata károsítja 
a képernyőt, és a készülék helytelen működését 
okozhatja.

A kijelölés kezdőpontjánál egy négyzet jelenik 
meg. A kijelölés akkor kész, ha a vonal visszatér 
a kezdőpontba.
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2. Miután a sebterületet kijelölte, válassza ki 
az OK gombot a Képterület hozzáadása 
képernyőre való továbblépéshez.

3. Válassza ki a Terület hozzáadása gombot a Rajzolja 
körbe a sebet képernyőre való visszalépéshez, ha további 
sebterületet kíván kijelölni. 

 
VAGY

4. Válassza ki a Folytatás gombot, ha valamennyi sebterületet 
kijelölte.

5. Válassza ki az OK gombot a 
Képterület mélysége képernyőre való 
továbblépéshez.
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Képek analizálása – Képterület mélysége

1. Válassza ki az egyes, kijelölt sebterületek hozzávetőleges 
mélységét. Használja a +/- gombokat a megjelenített értékek 
növelésére és csökkentésére.

2. Válassza ki a Vissza gombot  
a Képterület hozzáadása képernyőre  
való visszalépéshez.

3. Válassza ki az OK gombot a seb 
leképezésére vonatkozó adatok 
kórtörténetbe való mentéséhez.

4. Válassza ki a Mégse gombot a Kép feltöltése 
képernyőre való visszalépéshez.
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Képek törlése

1. Az Előzmények fül képernyőn (155. oldal) válassza ki a 
Képműveletek gombot a Képműveletek képernyőre való 
továbblépéshez.

2. Írja be a kórtörténeti hozzáférési kódot.

A Képalkotás funkció használatát megelőzően 
kórtörténeti napló létrehozása szükséges.  
A részletes információkat lásd jelen kézikönyv 
Új kórtörténet létrehozása című részében 
(158. oldal).

3. Válassza ki a Mentett képek kezelése 
gombot a Kép kiválasztása törléshez 
képernyőre való továbblépéshez.

A képek kis késéssel nyílnak meg a V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység memóriájából.

4. A Fel és a Le nyilak segítségével megjeleníthető a kívánt kép 
az ablakban.

5. Amikor a kívánt kép megjelenik, válassza 
ki az OK gombot a Törlés megerősítése 
képernyőre való továbblépéshez.

VAGY

6. Válassza ki a Vissza gombot a 
Képműveletek képernyőre való 
visszatéréshez.
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7. Válassza ki az OK gombot a kép 
V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
memóriájából való törléséhez.

VAGY

8. Válassza ki a Mégse gombot a Kép 
kiválasztása törléshez képernyőre való 
visszatéréshez.

9. Miután a kép sikeresen törlésre került,  
a Kép kiválasztása törléshez képernyő 
jelenik meg. Válasszon ki további képet 
törlésre vagy válassza ki a Vissza gombot 
a Képműveletek képernyőre való 
visszatéréshez.

10. Válassza ki az Előzmények fület az Előzmények fül 
képernyőre való visszatéréshez.
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Terápiás előzmények képernyő

A Terápiás előzmények áttekintése képernyőn láthatók a betegnél alkalmazott terápia adatai a dátum, időpont és esemény 
oszlopokban (pl. a terápia kezdete/befejezése, a terápiás beállítások és az eldobható komponensek cseréje). A dátumok csökkenő 
sorrendben vannak, és az idő 24 órás formátumban jelenik meg.

1. Az Előzmények fül képernyőn (155. oldal) válassza ki a 
Terápiás előzmények gombot a Terápiás előzmények 
áttekintése képernyőre való továbblépéshez.

2. A Fel és a Le nyilak segítségével lehet lapozni a terápiás 
előzményekben.

3. Válassza ki a Vissza gombot az 
Előzmények fül képernyőre való 
visszalépéshez.

4. Válassza ki a Terápiás előzm. 
exportálása gombot az Előzmények 
exportálása képernyőre való 
továbblépéshez (179. oldal).
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Riasztási előzmények képernyő

A Riasztási előzmények áttekintése képernyőn láthatók a V.A.C.ULTA™ terápiás egység riasztási adatai a dátum, időpont és esemény 
oszlopokban (pl. a riasztások és az eldobható komponensek cseréje). A dátumok csökkenő sorrendben vannak, és az idő 24 órás 
formátumban jelenik meg.

1. Az Előzmények fül képernyőn (155. oldal) válassza ki a 
Riasztási előzmények gombot a Riasztási előzmények 
áttekintése képernyőre való továbblépéshez.

2. A Fel és a Le nyilak segítségével lehet lapozni a riasztási 
előzményekben.

3. Válassza ki a Vissza gombot az 
Előzmények fül képernyőre való 
visszalépéshez.

4. Válassza ki a Riasztási előzm. 
exportálása gombot az Előzmények 
exportálása képernyőre való 
továbblépéshez (179. oldal).
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Előzmények exportálása képernyő

Az Előzmények exportálása képernyő terápiás és riasztási előzmények memóriaeszközre (USB-meghajtóra vagy SD-kártyára) történő 
exportálására szolgál.

1. Helyezze be a használni kívánt memóriaeszközt (USB-meghajtót 
vagy SD-kártyát) a V.A.C.ULTA™ terápiás egység elülső részén 
lévő, megfelelő csatlakozóba (18. oldal).

Csak saját energiaforrással nem rendelkező 
USB-eszközt használjon.

2. Az Előzmények fül képernyőn (155. oldal) válassza ki a 
Terápiás előzmények gombot a Terápiás előzmények 
áttekintése képernyőre való továbblépéshez.

3. Válassza ki a Terápiás előzm. 
exportálása gombot az Előzmények 
exportálása képernyőre való 
továbblépéshez.

4. Az Előzmények exportálása képernyőn válassza ki a 
használni kívánt memóriaeszköznek megfelelően az USB 
vagy az SD-kártya gombot.

5. Válassza ki az OK gombot az előzmények 
memóriaeszközre történő exportálásának 
megkezdéséhez, ha pedig nem akar 
előzményadatokat exportálni, válassza ki 
a Mégse gombot a Terápia áttekintése 
vagy a Riasztási előzmények képernyőre 
való visszatéréshez.

6. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység megkezdi az előzmények 
exportálását. Az adatátviteli folyamat egy oszlopdiagramon 
látható.

Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység az adatátvitel 
során hibát észlel, az Átviteli hiba exportáláskor 
képernyő jelenik meg. A hiba elhárításához 
szükséges információkat lásd a jelen kézikönyv 
Adatátviteli hibák című részében (180. oldal).

7. Miután valamennyi előzményadat 
sikeresen rákerült a memóriaeszközre, 
válassza ki a Kilépés gombot a Sikeres 
exportálás képernyőn az Előzmények 
fül képernyőre való visszatéréshez.
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Adatátviteli hibák

Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység az adatátvitel során hibát észlel, az egységen az Átviteli hiba képernyő jelenik meg.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység nem kompatibilis az olyan USB-meghajtókkal és SD-kártyákkal, 
amelyekre előzőleg U3-szoftvert telepítettek. Az U3-szoftvert a használatot megelőzően el kell 
távolítani az eszközről.

Ha az Átviteli hiba exportáláskor képernyő jelenik meg, az átviteli 
hibák okai a következők lehetnek:

• Az SD-kártya/USB-meghajtó nem megfelelően lett 
behelyezve.

• Az SD-kártya/USB-meghajtó formátuma nem megfelelő.

• A csatlakoztatott eszköz típusa nem megfelelő.

1. Válassza ki a Visszaállítás gombot az 
exportálás ismételt megkísérléséhez.

2. Válassza ki a Kilépés gombot az 
exportálás megszakításához vagy másik 
céleszköz kiválasztásához.

Ha az Átviteli hiba a feltöltéskor képernyő jelenik meg, az átviteli 
hibák okai a következők lehetnek:

• Az SD-kártya/USB-meghajtó nem megfelelően lett 
behelyezve.

• Az SD-kártya/USB-meghajtó formátuma nem megfelelő.

• A csatlakoztatott eszköz típusa nem megfelelő.

• A V.A.C.ULTA™ terápiás egység memóriája megtelt.

Ha a terápiás egység memóriája megtelt,  
a memória felszabadítása érdekében törölje 
a nem használt fotókat. A képek törléséhez 
szükséges információkat lásd a Képek törlése 
című részben (175. oldal).

1. Válassza ki a Visszaállítás gombot az 
adatfeltöltés ismételt megkísérléséhez.

2. Válassza ki a Kilépés gombot egy másik 
kép kiválasztásához (168. oldal) vagy a 
Képműveletek funkcióból való kilépéshez.
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Beállítások fül

Használja a Beállítások fül képernyőt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység preferenciáinak beállítására.

A következő opciók bármely terápia üzemmódból elérhetők a Beállítások fül kezdőképernyőjéről:

Területi beállítások – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység által megjelenített nyelv, mértékegység, számformátum és dátumformátum 
beállítására szolgál.

Képernyő kalibrálása – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység érintőképernyőjének kalibrálására szolgál.

Névjegy és Információ – A V.A.C.ULTA™ terápiás egységgel kapcsolatos információk megjelenítésére szolgál, beleértve a szoftververzióra és  
a KCI vállalattal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információkat.

Dátum és Idő – Az aktuális dátum és idő beállítására szolgál.

Képernyő fényereje – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység érintőképernyője fényerejének beállítására szolgál.

Szivárgási riasztás küszöbértéke – A szivárgás azon mértékének beállítására szolgál, amely aktiválja a szivárgásriasztást  
(csak a V.A.C.® terápia és a V.A.C. VERAFLO™ terápia esetén elérhető funkció).

Súgó – A V.A.C.ULTA™ terápiás egység képernyőn megjelenő súgó funkciójának elérésére szolgál.
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V.A.C. VERAFLO™ terápia V.A.C.® terápia PREVENA™ terápia ABTHERA™ terápia

Az egyes funkciókról szóló részletes információk  
a 74., 106., 126. és 144. oldalon találhatók.
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Területi beállítások képernyő

A Területi beállítások képernyő a V.A.C.ULTA™ terápiás egység által megjelenített nyelv, mértékegység, számformátum és dátumformátum 
beállítására szolgál.

1. Válassza ki a Beállítások fület (181. oldal).

2. Válassza ki a Területi beállítások funkciót a Beállítások fül 
képernyőn (181. oldal) a Területi beállítások képernyőre 
való továbblépéshez.

3. Adja meg az alábbi beállításokat:

• Nyomás mértékegysége – Válasszon a Hgmm 
(higany milliméter) és a kPa (kilo-Pascal) közül.

• Hosszúság mértékegysége – Válasszon a 
cm (centiméter) és az hüvelyk közül.

• Instillálási térfogat mértékegysége – Válasszon a 
ml (milliliter) és a cm3 (köbcentiméter) közül.

• Számformátum – Válasszon tizedesjelet a „.” és a „,” közül 
(123.4 vagy 123,4).

• Dátumformátum – Válasszon a NN/HH/ÉÉÉÉ és a 
HH/NN/ÉÉÉÉ közül.

• Nyelv – Válassza ki a V.A.C.ULTA™ terápiás egység által 
használt nyelvet.

4. Miután minden beállítást megadott, 
válassza ki az OK gombot a Területi 
beállítások megerősítése képernyőre 
való továbblépéshez.

5. Válassza ki az OK gombot a beállítások 
jóváhagyásához és a Beállítások fül 
képernyőre való visszalépéshez. Válassza ki 
a Mégse gombot a Területi beállítások 
képernyőre való visszalépéshez a kívánt 
beállítások megadása érdekében.
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Névjegy és elérhetőség képernyő

A Névjegy és Elérhetőségek képernyő a V.A.C.ULTA™ terápiás egységgel kapcsolatos információk megjelenítésére szolgál, beleértve a 
szoftververzióra és a KCI vállalattal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információkat.

1. Válassza ki a Beállítások fület (181. oldal).

2. Válassza ki a Névjegy és Információ funkciót a Beállítások 
fül képernyőn (181. oldal) a Névjegy és Elérhetőségek 
képernyőre való továbblépés érdekében.

• Névjegy – Az aktuális szoftververzióval kapcsolatos 
információk megjelenítésére szolgál.

• Elérhetőségek – A KCI vállalattal történő kapcsolatfelvételre 
vonatkozó információk megjelenítésére szolgál.

3. Válassza ki a Vissza gombot a Beállítások 
fül képernyőre való visszatéréshez.
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Képernyő-kalibrálás képernyő

A Képernyő kalibrálása a V.A.C.ULTA™ terápiás egység érintőképernyőjének kalibrálására szolgál. Ha a képernyő a bemeneteket nem 
ismeri fel megfelelően, szükség lehet az érintőképernyő kalibrálására.

1. Válassza ki a Beállítások fület (181. oldal).

2. Válassza ki a Képernyő kalibrálása funkciót a Beállítások 
fül képernyőn (181. oldal) a Képernyő kalibrálása 
képernyőre való továbblépéshez.

3. Válassza ki az OK gombot az 
érintőképernyő kalibrálásának 
megkezdéséhez.

4. Az érintőképernyőn megjelenő keresztek közepét érintse 
meg a mellékelt ceruzával és tartsa rajtuk az ceruzát.

Használatkor az érintőképernyőhöz kizárólag ujjal vagy a mellékelt ceruzával érjen. A toll vagy egyéb 
mutatóeszköz használata károsítja a képernyőt, és a készülék helytelen működését okozhatja.
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5. Amint a képernyő-kalibrálás 4 lépése 
befejeződött, A képernyő kalibrálása 
kész képernyő jelenik meg. Ha szükséges, 
válassza ki a Visszaállítás gombot  
A képernyő kalibrálása kész képernyőn 
a kalibrálás megismétléséhez.

6. Válassza ki az OK gombot  
a Beállítások fül képernyőre való 
visszatéréshez.
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Dátum és idő beállításai képernyő

A Dátum és idő beállításai képernyő az aktuális dátum és idő beállítására szolgál.

1. Válassza ki a Beállítások fület (181. oldal).

2. Válassza ki a Dátum és Idő funkciót a Beállítások fül 
képernyőn (181. oldal) a Dátum és idő beállításai 
képernyőre való továbblépéshez.

3. Adja meg az alábbi beállításokat:

• Nap – Válassza ki az aktuális napot. Használja a +/- 
gombokat a megjelenített értékek növelésére és 
csökkentésére.

• Hónap – Válassza ki az aktuális hónapot. Használja a 
+/- gombokat a megjelenített értékek növelésére és 
csökkentésére.

• Év – Válassza ki az aktuális évet. Használja a +/- 
gombokat a megjelenített értékek növelésére és 
csökkentésére.

• Óra – Válassza ki az aktuális órát az aktuális időnek 
megfelelően. Használja a +/- gombokat a megjelenített 
értékek növelésére és csökkentésére.

• Perc – Válassza ki az aktuális percet az aktuális időnek 
megfelelően. Használja a +/- gombokat a megjelenített 
értékek növelésére és csökkentésére.

4. Miután minden beállítást megadott, 
válassza ki az OK gombot A dátum- és 
időbeállítások megerősítése képernyőre 
való továbblépéshez. 

5. Válassza ki az OK gombot a beállítások 
jóváhagyásához és a Beállítások fül 
képernyőre való visszalépéshez. Válassza 
ki a Mégse gombot, ha a dátum és idő 
beállítása nélkül kíván visszalépni  
a Beállítások fül képernyőre.
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Képernyő fényereje képernyő

A Képernyő fényereje képernyő a V.A.C.ULTA™ terápiás egység érintőképernyője fényerejének beállítására szolgál.

1. Válassza ki a Beállítások fület (181. oldal).

2. Válassza ki a Képernyő fényereje funkciót a Beállítások fül 
képernyőn ( 181. oldal) a Képernyő fényereje képernyőre 
való továbblépéshez.

3. Válassza ki a képernyő fényerejének kívánt mértékét: 
Alacsony, Közepes vagy Magas.

4. Miután a képernyő fényerejének kívánt 
mértékét beállította, válassza ki az OK 
gombot a Fényerő beállításának 
megerősítése képernyőre való 
továbblépéshez. 

5. Válassza ki az OK gombot a beállítások 
jóváhagyásához és a Beállítások fül 
képernyőre való visszalépéshez. Válassza 
ki a Mégse gombot, ha a képernyő 
fényerejének beállítása nélkül kíván 
visszalépni a Beállítások fül képernyőre.
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Szivárgási riasztás küszöbértéke képernyő

A Szivárgási riasztás küszöbértéke képernyő a szivárgás azon mértékének beállítására szolgál, amely aktiválja a szivárgásriasztást.  
Ez a funkció kizárólag a V.A.C. VERAFLO™ terápia és a V.A.C.® terápia üzemmódban érhető el.

1. Válassza ki a Beállítások fület (181. oldal).

2. Válassza ki a Szivárgási riasztás küszöbértéke funkciót 
a Beállítások fül képernyőn (181. oldal) a Szivárgási 
riasztás küszöbértéke képernyőre való továbblépéshez.

3. Válassza ki a negatív nyomású szivárgásriasztási küszöb 
kívánt mértékét a V.A.C.® terápia és a V.A.C. VERAFLO™ terápia 
üzemmódban. A küszöb mértéke lehet Alacsony vagy Magas. 
Az alacsony küszöb megközelítőleg egy litert jelent percenként. 
A magas küszöb megközelítőleg két litert jelent percenként.

4. Miután a negatív nyomású 
szivárgásriasztási küszöb kívánt mértéke 
meghatározásra került, válassza ki az 
OK gombot a Sziv. riasztás beáll. 
megerősítése képernyőre való 
továbblépéshez. 

5. Válassza ki az OK gombot a beállítások 
jóváhagyásához és a Beállítások fül 
képernyőre való visszalépéshez. Válassza ki 
a Mégse gombot, ha a negatív nyomású 
szivárgásriasztási küszöb beállítása nélkül 
kíván visszalépni a Beállítások fül 
képernyőre.
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Sorozatszám megerősítése 

Ez a képernyő akkor jelenik meg, amikor a V.A.C.ULTA™ terápiás egység be van kapcsolva és az egység memóriájában tárolt 
sorozatszám helytelen vagy hiányzik.

Megoldás:

1. Vesse össze a megjelenített sorozatszámot az egység 
sorozatszám-címkéjén lévő sorozatszámmal (18. oldal).

2. Ha a sorozatszám helytelen, használja a képernyőn 
megjelenő billentyűzetet az egység sorozatszámának 
beírására.

3. Válassza ki az OK gombot az Elindítás képernyőre való 
továbblépéshez.
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Karbantartás és tisztítás

Általános óvintézkedések

Az alábbiak a V.A.C.ULTA™ terápiás egységhez a KCI által ajánlott napi és heti tisztítási és fertőtlenítési műveletek.

Mindig tartsa be az általános óvintézkedéseket.

Az általános óvintézkedésekkel csökkentheti a mikroorganizmusok átvitelének kockázatát az ismert és ismeretlen 
fertőzésforrásokból. Ezeket az óvintézkedéseket minden betegnél alkalmazhatja, függetlenül azok diagnózisától 
vagy feltételezett fertőzöttségi állapotától, és mindenképpen alkalmazni kell, ha várhatóan vérrel vagy bármilyen 
testnedvvel érintkezik. Ez vonatkozik minden váladékra (kivéve az izzadságot), függetlenül attól, hogy látható-e 
vér vagy sem, a sérült bőrre (azaz a nyílt sebekre) és a nyálkahártyákra.

Hulladékkezelés

Minden egyszer használatos cikket (minden vezetéket, a csatlakozókat, a szorítókat, a használt tartályokat, 
a használt kötéseket stb.) az egészségügyi hulladékokra vonatkozó helyi szabályoknak megfelelően 
ártalmatlanítson. Ha nem megfelelően kezeli a hulladékot, ezzel megsérti a vonatkozó törvényi szabályozást.

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység tisztítása

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység tisztítása és fertőtlenítése az összes kemény burkolatú komponens letörlését 
jelenti. Kövesse az intézmény egyéb kemény burkolatú, tartós gyógyászati villamos készülékek tisztítására és 
fertőtlenítésére vonatkozó előírásait. A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell:

• Ha a beteg általi használat során szennyeződött.

• Legalább hetente.

Ügyeljen arra, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység ki legyen kapcsolva, és ne legyen váltakozó 
áramú hálózathoz csatlakoztatva, amikor bármilyen tisztítófolyadékot használ.

A KCI az alábbiakat ajánlja a KCI V.A.C.® terápiás készülékek tisztításához és fertőtlenítéséhez:

• A fertőzés veszélye, valamint a vérrel és a testnedvekkel való érintkezés elkerülése érdekében használjon 
személyi védőfelszerelést, például orvosi védőkesztyűt.

• A fertőtlenítés előtt tisztítsa meg a terápiás egységet minden szerves anyagtól (látható szennyeződéstől vagy 
testváladékoktól).

• Használjon kórházi minősítésű tisztító- és fertőtlenítőszereket.

• Ne merítse a terápiás egységet folyadékokba, és ne áztassa azokban, nehogy az egység elektronikája károsodjon.

• Ne használjon alkohol alapú oldatokat az érintőképernyő szélei körül vagy a tömítés és az áramkapcsolók 
közelében, mivel az alkohol alapú oldatok könnyen felszívódhatnak a képernyőbe, és a készülék 
meghibásodását okozhatják.
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Az érintőképernyő tisztítása

1. Válassza ki a Zár gombot a Kezdőképernyő képernyőn 
(50., 85., 110. és 129. oldal) a Képernyőzár aktiválása 
céljából. A Zár ikon bezáródik.

2. Puha, nem karcoló törlővel finoman tisztítsa meg az 
érintőképernyőt.

Ne használjon semmilyen folyadékot az 
érintőképernyő tisztításához.

Ne alkalmazzon túl nagy erőt az érintőképernyő 
tisztításához. Ha túl erősen megnyomja,  
azzal károsíthatja az érintőképernyőt.

3. Az érintőképernyő feloldásához érintse meg a képernyőt a 
Képernyőzár képernyő megjelenítése céljából.

4. Válassza ki az 1-es, majd a 2-es 
gombot a Képernyőzár képernyőn 
a Kezdőképernyő képernyőre való 
visszatéréshez.
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A felhasznált szimbólumok magyarázata

Figyelmeztetés a rendszert,  
a beteget vagy a személyzetet 
érintő lehetséges veszélyre. 

Fontos üzemeltetési információk

Olvassa el a felhasználói 
kézikönyvet.

Nem rendelkezik védelemmel 
szilárd testek behatolása ellen. 
Függőlegesen csepegő víz  
ellen védett.

Megfelel az elektromos és 
elektronikus hulladékokra 
vonatkozó irányelvnek 
(2002/96/EC). A hasznos élettartam 
végén minden hulladékot a 
helyi hulladékkezelésre előírt 
követelmények szerint dobjon 
el, vagy kérjen tanácsot a KCI 
leányvállalatától vagy ügynökétől. 
Ezt a terméket külön kell gyűjteni, 
meghatározott gyűjtési pontokon. 
Ne dobja háztartási hulladék közé.

BF típusú, beteggel érintkező 
alkatrész

Használata MR-környezetben 
nem biztonságos – A V.A.C.ULTA™ 
terápiás egységet tartsa távol 
a mágneses magrezonanciás 
képalkotó (MRI) berendezésektől

FIGYELEM: Az Amerikai Egyesült 
Államok törvényei értelmében 
ez a készülék kizárólag orvos 
számára vagy rendelvényére 
értékesíthető vagy adható bérbe.

Gyártó

Katalógusszám

Hivatalos képviselő az Európai 
Közösségben

ETL-listás, megfelel az AAMI 
ES60601-1 1. kiadásának, a CSA 
C22.2#60601-1 3. kiadásának és 
az IEC 60601-1 3. kiadásának.
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Műszaki adatok

A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatóak.

Besorolás:

A készülék nem alkalmazható levegőt, oxigént vagy nitrogén-oxidot tartalmazó gyúlékony altatószer-keverék jelenlétében,  
valamint oxigénben gazdag környezetben.

V.A.C.ULTA™ terápiás egység:

Folyamatos működésű
BF típusú, beteggel érintkező alkatrész
I. osztályú készülék
IPX1

Tápegység:

I. osztályú készülék
Általános készülék

V.A.C.ULTA™ terápiás egység:

Méretek .....................................................................................................................217 mm × 260 mm × 191 mm (8,55 hüvelyk × 10,25 hüvelyk × 7,5 hüvelyk)
Tömeg ............................................................................................................................................................................................................................................................ 3,35 kg (7,4 font)

Elektromos adatok (tápellátás):

Külső tápegység bemenet......................................................................................................................................................................... 100–240 VAC, 1,6 A, 50 Hz – 60 Hz
Külső tápegység kimenet ................................................................................................................................................................................................................................. 15 V, 4,8 A

Riasztási hangerő

Minimum 72 dBA 1 méteres távolságban maximális hangerőn.

Környezeti feltételek:

Szállítási és tárolási hőmérséklet-tartomány ...............................................................................................................................................-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Üzemi hőmérséklet-tartomány ...............................................................................................................................................................................10 °C – 30 °C (50 °F – 86 °F)
Relatív páratartalom-tartomány ............................................................................................................................................................................ 10% – 85% nem lecsapódó
Légköri nyomástartomány..........................................................................................................................................................................................................700 hPa – 1060 hPa

Instillációs pumpa volumetriás pontossága:

6–10 ml ± 2 ml
12–50 ml ± 20%
55–500 ml ± 15%

A pontossági tesztet a következő feltételek mellett végezték el:

Szobahőmérséklet .........................................................................................................................................................................................................................................22,5 °C ± 2 °C
Oldat ...............................................................................................................................................1000 ml, 0,9%-os sóoldat helyezkedik el az oldattartó rögzítőkaron
Folyásirányú nyomás .................................................................................................... 0 négyzethüvelyk a pumparotor középvonalától számított kibocsátási 

magasságon
Tesztelési időtartam ......................................................................................................................................V.A.C. VERALINK™ Cassette használat maximum 72 óráig

A V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer eldobható részei a beteggel érintkező résznek minősülnek az IEC 60601-1 harmadik kiadása szerint.
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Elektromágneses kompatibilitás

Elektromágneses interferencia – Bár a készülék elektromágneses kompatibilitás (EMC) szempontjából megfelel a 2004/108/EGK irányelvnek, 
minden elektromos készülék kibocsáthat zavaró jeleket. Ha interferencia gyanítható, távolítsa el a készüléket az érzékeny eszközök közeléből, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

A hordozható és mobil RF kommunikációs eszközök befolyásolhatják az elektromos orvostechnikai berendezéseket.

Rádiók, mobiltelefonok és hasonló készülékek a készülékre hatást gyakorolhatnak, így ezeket legalább 6,5 láb (2 méter) távolságra kell 
tartani a készüléktől.

Az elektromos orvostechnikai berendezések elektromágneses kompatibilitás tekintetében speciális óvintézkedéseket igényelnek, 
valamint telepítésüknek és üzembe helyezésüknek a következő táblázatokban szereplő, EMC-re vonatkozó információknak 
megfelelően kell történnie.

Más orvosi készülékek és rendszerek elektromágneses hullámokat bocsáthatnak ki, és így zavarhatják a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
működését. Óvatosan kell eljárni, amennyiben a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet más készülékek közelében vagy azokra helyezve 
használják. Ha közeli használat vagy egymásra helyezés szükséges, először meg kell vizsgálni, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység 
megfelelően működik-e abban a konfigurációban, amelyben a készüléket használni fogják.

Az alábbi táblázatok az IEC 60601-1-2 2007 szabványban előírt megfelelőségi szinteket és útmutatást tartalmazzák arra az 
elektromágneses környezetre vonatkozóan, amelyben a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet használni kell.

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses kibocsátás

A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A vevőnek vagy a végfelhasználónak 
kell gondoskodnia arról, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet ilyen környezetben használják.

Kibocsátási teszt Megfelelőség Elektromágneses környezet

RF kibocsátások CISPR 11 1. csoport
A osztály

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység csak a belső működéséhez használ 
rádiófrekvenciás energiát. Így a RF kibocsátásai nagyon alacsonyak, 
és nem valószínű, hogy zavarják a közelben lévő elektromos 
berendezéseket.

Vezetett kibocsátások CISPR 11 1. csoport
A osztály

Harmonikus kibocsátások IEC 61000-3-2 A osztály

Feszültségingadozások/villogáskibocsátások IEC 61000-3-3 Igen
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Útmutató és a gyártó nyilatkozata - Elektromágneses zavartűrés

A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A vevőnek vagy a végfelhasználónak 
kell gondoskodnia arról, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet ilyen környezetben használják.

Zavartűrési teszt IEC 60601 tesztszint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató

Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2 ±6 kV érintkező
±8 kV levegő

±6 kV érintkező
±8 kV levegő

Az IEC 60601-1-2: 2007 szabvány szerint, 
ha a padlóburkolat műanyag, a relatív 
páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie.

Elektromos gyors tranziens/lökés  
IEC 61000-4-4

±1 kV kábelek
±2 kV tápfeszültség

±1 kV kábelek
±2 kV tápfeszültség

Túlfeszültség IEC 61000-4-5 1 kV vezetéktől vezetékig
2 kV vezetéktől földelésig

1 kV vezetéktől vezetékig
2 kV vezetéktől földelésig

Feszültségesés, rövid kimaradások és 
feszültségingadozások a bemenő hálózati 
feszültségben IEC 61000-4-11

5% fél ciklus
40% 5 ciklus
70% 25 ciklus

5% 5 másodpercig

5% fél ciklus
40% 5 ciklus
70% 25 ciklus

5% 5 másodpercig

Hálózati frekvenciájú (50 Hz/60 Hz) 
mágneses mező IEC 61000-4-8

3 A/M 3 A/M A hálózati frekvenciás mágneses mezőknek 
átlagos kereskedelmi vagy kórházi 
környezetben lévő átlagos helyiségre jellemző 
szintűnek kell lenniük.

MEGJEGYZÉS: Az Ur a vizsgálati szint alkalmazása előtti váltakozó áramú hálózati feszültség.

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a V.A.C.ULTA™ terápiás egység közötti javasolt  
elkülönítési távolságok

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység olyan elektromágneses környezetben használható, ahol a rádiófrekvenciás zavarok szabályozottak. A V.A.C.ULTA™ 
terápiás egység vásárlója vagy felhasználója úgy előzheti meg az elektromágneses interferenciát, hogy betartja a hordozható és mobil rádiófrekvenciás 
kommunikációs berendezések (adók) és a V.A.C.ULTA™ terápiás egység között az alább ajánlott, a kommunikációs berendezések maximális 
teljesítményének megfelelő minimális távolságot.

Az adó névleges 
maximális kimeneti 
teljesítménye

W

Elkülönítési távolság az adó frekvenciájának függvényében
méter

150 kHz – 80 MHz

d = 1,2 √P

80 MHz – 800 MHz

d = 1,2 √P

800 MHz – 2,5 GHz

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

A fent fel nem sorolt névleges kimeneti teljesítményű adók esetében a d javasolt elkülönítési távolságot méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó 
egyenlettel lehet kiszámítani, ahol P az adó gyártó által megadott kimeneti teljesítménytartományának maximális értéke wattban (W).
1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz-en és 800 MHz-en a nagyobb frekvenciatartományhoz tartozó elkülönítési távolság érvényes.
2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatóak. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja a felületek,  
tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.
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Útmutató és a gyártó nyilatkozata - Elektromágneses zavartűrés

A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A vevőnek vagy a 
végfelhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet ilyen környezetben használják.

Zavartűrési teszt IEC 60601 tesztszint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató

Vezetett RF
IEC 61000-4-6

Sugárzott RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 K – 80 MHz

3 V/meter
80 MHz – 2,5 GHz

3 Vrms
150 K – 80 MHz

3 V/meter
80 MHz – 2,5 GHz

Hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs készülékeket nem szabad a 
V.A.C.ULTA™ terápiás egység egyik részéhez sem (beleértve a kábeleket is) az adó 
frekvenciájára vonatkozó egyenlettel kiszámított javasolt elkülönítési távolságnál 
közelebb használni.

Javasolt elkülönítési távolság

Elemről működő eszköz

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz – 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz – 2,5 GHz

ahol P az adó gyártó által megadott kimeneti teljesítménytartományának maximális 
értéke wattban (W), és d a javasolt elkülönítési távolság méterben (m).
A helyhez kötött RF adók egy elektromágneses helyszínfelmérés során meghatározott 
elektromágneses térerősségének 1 minden egyes frekvenciatartományban a 
megfelelőségi szint alatt kell lennie2.
A következő jelzéssel ellátott készülékek környezetében interferencia léphet fel:

1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes.
2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatóak. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja a felületek,  
tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.

1 A helyhez kötött adók, például a (mobil/vezeték nélküli) rádiótelefon-bázisállomások, valamint a műholdas, amatőr, AM és FM rádió-műsorszórás 
és TV-műsorszórás elektromágneses térerősségét nem lehet elméleti úton pontosan meghatározni. A rögzített RF adók miatt az elektromágneses 
környezet becsléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszínfelmérés lehetőségét. Ha a V.A.C.ULTA™ terápiás egység használati helyén mért 
térerősség túllépi a fenti vonatkozó RF megfelelőségi szintet, akkor ellenőrizni kell, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység képes-e a normál működésre. 
Ha rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre lehet szükség, például a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet más irányba kell fordítani vagy  
át kell helyezni.
2 150 kHz-es frekvencián felül az elektromágneses térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.
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Tápkábel Leírás Kábel műszaki adatai Maximális hossz  
(hüvelyk (cm))

350084 Kábel, VAC Ulta váltakozó áram 3 × 18 AWG, SJT, 10 A/125 V 78,74 (200 cm)

360080 Kábel, VAC Via feszültség, IT-220V H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00 (201 cm)

360074 Kábel, VAC Via feszültség, EU-220V H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00 (201 cm)

350753 Kábel, VAC Ulta feszültség, UK-240V H05VVF-3G, 10 A / 250 V 78,74 (200 cm)

350758 Kábel, VAC Ulta feszültség, DK-220V H05VVF-3G, 10 A / 250 V 78,74 (200 cm)

360081 Kábel, VAC Via feszültség, CH-220V H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00 (201 cm)

360122 Kábel, VAC Via feszültség, Dél-Afrika/India H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00 (201 cm)

360076 Kábel, VAC Via feszültség, AU/NZ-240V H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00 (201 cm)

4103887 Kábel, feszültség, Brazília H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00 (201 cm)

A jelen kézikönyvben vagy hivatkozott dokumentumokban nem szereplő elektromos kábelek 
és tartozékok használata a V.A.C.ULTA™ terápiás egység elektromágneses kibocsátásának 
fokozódásához vagy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység csökkent elektromágneses zavartűréséhez 
vezethet.

Ügyfélszolgálati információk

A termékkel, a tartozékokkal, a karbantartással kapcsolatos kérdésekkel vagy a KCI vállalat termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos 
további információkért forduljon a KCI vállalathoz vagy a KCI vállalat egyik hivatalos képviseletéhez, illetve:

Az Amerikai Egyesült Államokban hívja az 1-800-275-4524 telefonszámot, vagy látogasson el a  
www.acelity.com vagy www.vaculta.com weboldalra. KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül látogasson el a www.kci-medical.com weboldalra
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Az itt szereplő valamennyi védjegy a KCI Licensing, Inc., leányvállalatai és/vagy licenctulajdonosai 
tulajdonában van. 

Szerzői jog 2017 KCI Licensing, Inc. Minden jog fenntartva. 417282-HU Rev A    11/2017
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