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BRUKERHÅNDBOK
for helsepersonell

Rx Only

Ikke kast denne brukerhåndboken. Den bør oppbevares 
til senere bruk. Hvis du ønsker ytterligere eksemplarer, 
kan du gå til www.acelity.com, www.veraflo.com og 
www.vaculta.com eller kontakte KCI på 1-800-275-4524 
hvis du bor i USA. Bor du utenfor USA, kan du gå til 
www.kci-medical.com.

- B E H A N D L I N G S S Y S T E M
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Dette apparatet leveres med viktig sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og annen sikkerhetsinformasjon 
finnes i sikkerhetsinformasjonen for V.A.C.ULTA™ sårbehandlingssystemet med undertrykk 
(V.A.C.ULTA™‑behandlingssystem). Dette sikkerhetsinformasjonsheftet følger med behandlingssystem 
og V.A.C. VERAFLO™‑forbindingseskene. Les denne brukerhåndboken for V.A.C.ULTA™‑behandlingssystemet 
og sikkerhetsinformasjonen før du bruker V.A.C.®-behandling eller V.A.C. VERAFLO™-behandling. 
Før du bruker PREVENA™-behandling eller ABTHERA™-behandling må du se sikkerhetsinformasjonen 
og bruksanvisningen som følger med PREVENA™- og ABTHERA™-forbindingseskene. Hvis du har 
spørsmål, eller hvis du ikke har fått sikkerhetsinformasjonen, må du umiddelbart kontakte den lokale 
KCI‑representanten.

Du finner mer produktinformasjon på www.acelity.com, www.veraflo.com , www.vaculta.com (i USA) eller 
www.kci‑medical.com (utenfor USA).

Som med alt reseptbelagt medisinsk utstyr kan produktet få redusert ytelse og føre til alvorlig 
eller dødelig skade hvis du ikke følger produktets bruksanvisning eller hvis du justerer 
innstillingene og utfører behandlingen uten uttrykkelig anvisning og/eller tilsyn fra faglært 
helsepersonell. Ved eventuelle medisinske spørsmål skal du kontakte lege. Hvis det oppstår 
et nødstilfelle, må du umiddelbart kontakte lokal beredskapstjeneste.

FORSIKTIG: I tråd med føderal lovgivning (USA) kan dette utstyret bare selges eller leies ut 
av eller etter forordning av en lege.

GARANTIFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV RETTSMIDDEL

KCI FRASKRIVER SEG HERVED ALLE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, 
EN EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL 
KCI‑PRODUKTENE SOM BESKRIVES I DENNE PUBLIKASJONEN. EN EVENTUELL SKRIFTLIG GARANTI KCI GIR, SKAL VÆRE UTTRYKKELIG 
FREMSATT I DENNE PUBLIKASJONEN ELLER LEVERT SAMMEN MED PRODUKTET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL KCI VÆRE 
ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER OG UTGIFTER, INKLUDERT MATERIELLE SKADER 
OG PERSONSKADER SOM HELT ELLER DELVIS SKYLDES BRUK AV PRODUKTET, MED UNNTAK AV SKADER SOM GJELDENDE LOV 
UTTRYKKELIG FORBYR FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR. INGEN KAN BINDE 
KCI TIL NOEN SOM HELST FREMSTILLING ELLER GARANTI, UNNTATT SLIK DET ER SPESIFIKT FREMSATT I DETTE AVSNITTET.

Beskrivelser eller spesifikasjoner i trykt KCI‑materiell, inkludert denne publikasjonen, er bare ment som en generell beskrivelse av 
produktet på produksjonstidspunktet, og utgjør ingen uttrykkelige garantier, unntatt slik det er fremsatt i den skriftlige begrensede 
garantien som følger med dette produktet. Informasjonen i denne publikasjonen kan endres når som helst. Kontakt KCI for å få 
oppdateringer.
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Advarsler: Viktig informasjon for brukere

KCI anbefaler følgende betingelser for å oppnå riktig funksjon fra KCI‑produkter. Alle gjeldende garantier ugyldiggjøres hvis disse 
betingelsene ikke overholdes.

• Dette produktet må kun brukes i samsvar med denne håndboken og gjeldende produktmerking.

• Montering, betjening, utvidelse, omjustering, modifisering, teknisk vedlikehold eller reparasjoner må utføres 
av kvalifisert personell godkjent av KCI. På forespørsel vil KCI gjøre tilgjengelig kretsdiagrammer, lister over 
komponentdeler osv. som kreves for reparasjon, for dette autoriserte personellet.

• Påse at det elektriske anlegget i rommet samsvarer med relevante nasjonale standarder. Dette produktet må 
kobles til et jordet strømuttak for å unngå fare for elektrisk støt.

• Du må ikke bruke dette produktet hvis det har skadet strømledning, strømforsyning eller støpsel. Hvis disse 
komponentene er skadet eller slitt, skal du kontakte KCI.

• Ikke slipp eller sett noen gjenstand inn i noen åpning eller slange på dette produktet.

• Ikke koble produktet eller produktdelene til apparater som ikke er anbefalt av KCI. 

• Det må kun brukes V.A.C.®‑forbindinger (V.A.C.® GRANUFOAM™-forbindinger, V.A.C.® GRANUFOAM 
SILVER™-forbindinger, V.A.C. WHITEFOAM™-forbindinger, V.A.C. VERAFLO™-forbindinger), 
PREVENA™-forbindinger eller ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™-forbindinger for åpent abdomen 
og tilhørende engangsutstyr med dette produktet.

• Hold produktet vekk fra oppvarmede flater.

• Selv om dette produktet oppfyller formålet med standarden IEC 60601‑1‑2 når det gjelder elektromagnetisk 
kompatibilitet, kan elektrisk utstyr forårsake interferens. Hvis du mistenker interferens, skal du flytte utstyret 
og kontakte KCI.

• Du må ikke søle væske på noen del av produktet. 
 
Væsker som blir liggende på de elektroniske betjeningsinnretningene, kan forårsake korrosjon 
og føre til svikt i de elektroniske komponentene. Svikt i komponentene kan føre til at apparatet 
fungerer uregelmessig, og skape potensielle farer for pasient og helsepersonell. Hvis det 
forekommer søl, skal du umiddelbart koble fra apparatet og rengjøre det med en absorberende 
klut. Påse at det ikke er fukt i eller ved strømtilkoblingen og strømforsyningsdelene, før du kobler 
til strømmen igjen. Kontakt KCI hvis produktet ikke virker som det skal.

• Du må ikke bruke dette produktet mens du bader/dusjer, eller der hvor det kan falle eller bli trukket ned i et 
badekar, en dusj eller en vask.

• Ikke prøv å ta i et produkt som har falt i vann. Koble fra apparatet umiddelbart hvis det er koblet til en 
elektrisk kilde. Koble apparatet fra forbindingen, og kontakt KCI.

• Dette produktet må ikke brukes i nærheten av brennbar anestesiblanding med luft, oksygen eller 
dinitrogenoksid eller et oksygenrikt miljø.

• Dette produktet må ikke tas med til et MR‑miljø. Dette produktet er ikke MR-sikkert.

Merknad – Dette produktet er konfigurert hos produsenten for å oppfylle spesifikke spenningskrav. Du finner informasjon om 
spesifikk spenning på produktetiketten.

Farger brukt i denne håndboken

Skjermknapp/skjermbildenavn – 
skjermbildenavn og skjermknapper.

ABTHERA™-behandling – elementer 
og informasjon som gjelder ABTHERA™-
behandling.

V.A.C.®-behandling – elementer og 
informasjon som gjelder V.A.C.®-behandling.

PREVENA™-behandling – elementer 
og informasjon som gjelder PREVENA™-
behandling.

V.A.C. VERAFLO™-behandling – elementer 
og informasjon som gjelder V.A.C. VERAFLO™-
behandling.

System – elementer og informasjon som 
gjelder V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
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Innledning

V.A.C.ULTA™‑sårbehandlingssystemet med undertrykk er et integrert sårhåndteringssystem som gir:

• V.A.C.® sårbehandling med undertrykk (1)

• V.A.C. VERAFLO™-instillasjonsbehandling (2)

• PREVENA™-snitthåndteringssystem (3)

• ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ behandling for åpent abdomen (4).

Se sikkerhetsinformasjonen for V.A.C.ULTA™ sårbehandlingssystem med undertrykk (V.A.C.ULTA™‑behandlingssystem) som medfølger 
V.A.C.ULTA™‑behandlingssystem for fullstendige bruksindikasjoner for alle disse behandlingene, og informasjon om sikkerhet og bruk.

V.A.C.® sårbehandling med undertrykk (med to undertrykksmoduser):

1

V.A.C.®-
behandling 

(kontinuerlig)

DPC-
behandling 
(dynamisk)

Ønsket
 undertrykk

25 mmHg
0 mmHg

Ønsket
 undertrykk

25 – 200 mmHg

50 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

V.A.C.® GRANUFOAM™-, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™- og V.A.C. WHITEFOAM™-forbindinger er tilgjengelige for bruk 
med V.A.C.®-behandlingsalternativet til V.A.C.ULTA™‑behandlingssystemet. Ekstra forbindinger utviklet for V.A.C. VERAFLO™-
behandling er også tilgjengelige.
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V.A.C. VERAFLO™-instillasjonsbehandling:

V.A.C.  VERAFLO™-behandlingsfaser
(Startfase: Instillasjon)

Syklusen gjentas så lenge behandlingen varer

V.A.C.®-
behandling***

Trekk 
ned*

Instiller 
væske** Bløtgjør

2

* SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor

** Påfyllingshjelpen gjør det mulig å overvåke den innledende sårfyllingen ved å starte og stoppe instillasjonen manuelt for å 
finne riktig instillasjonsvolum etter at forbindingen er påført. Når dette volumet er fastsatt, blir det settpunkt for hver påfølgende 
instillasjonsfase i V.A.C. VERAFLO™‑behandlingen.

*** Modusene for kontinuerlig og DPC‑behandling med negativt trykk er tilgjengelige med V.A.C. VERAFLO™‑behandling.

V.A.C. VERAFLO™-, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™- og V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™-forbindingene er tilgjengelige for 
bruk med V.A.C. VERAFLO™-behandlingsalternativet som leveres av V.A.C.ULTA™‑behandlingssystemet.

PREVENA™-snitthåndteringssystem:

PREVENA™-behandling

Modus Undertrykkspro�l

Kontinuerlig

0 mmHg

125 mmHg

PREVENA™ PEEL & PLACE™- og PREVENA™ CUSTOMIZABLE™-forbindingene er tilgjengelige for bruk med PREVENA™-
behandlingsalternativet som leveres av V.A.C.ULTA™‑behandlingssystemet.
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ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ behandling for åpent abdomen:

ABTHERA™-behandling

Modus Undertrykkspro�l

Kontinuerlig

0 mmHg

Mål
100–150 mmHg

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ forbinding for åpent abdomen er tilgjengelig for bruk med ABTHERA™-behandlingsalternativet 
som leveres av V.A.C.ULTA™‑behandlingssystemet.

V.A.C.ULTA™‑sårbehandlingssystemet med undertrykk er beregnet på å betjenes av kvalifisert klinisk helsepersonell i akutte tilfeller. 
Internutdanning og opplæringsprogrammer for bruk av V.A.C.®-behandling, V.A.C. VERAFLO™-behandling, PREVENA™-
behandling og ABTHERA™-behandling er tilgjengelig. Klinisk helsepersonell skal overvåke informasjonssignalene fra 
behandlingsapparatet. Pasienter skal ikke påføre eller skifte forbindinger eller justere innstillinger på behandlingsapparatet.
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V.A.C.ULTA™‑behandlingssystemet hovedfunksjoner og fordeler

Behandlingsvalg – lar brukeren velge V.A.C. VERAFLO™-, V.A.C.®-, PREVENA™- eller ABTHERA™‑behandlinger.

Påfyllingshjelp (V.A.C. VERAFLO™-behandling) – gjør det mulig å overvåke den innledende sårfyllingen ved å starte og stoppe 
instillasjonen manuelt for å finne riktig instillasjonsvolum etter at forbindingen er påført. Når dette volumet er fastsatt, blir det 
settpunkt for hver fremtidig instillasjonsfase i V.A.C. VERAFLO™-behandlingen.

Fordeler:

• Du slipper å gjette deg fram til hvilken voluminnstilling du bør bruke

• Bidrar til å redusere lekkasjer forårsaket av såroverfylling

Volumetrisk tilførsel med opprettholdelsestid for oppløsning (V.A.C. VERAFLO™-behandling) – V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet gir en unik og patentert volumetrisk væskelevering ved hjelp av en pumpe.

Fordeler:

• Leverer væsken på en pålitelig og jevn måte over hele sårbunnen.

• Gir det tid til å oppløse infeksiøst materiale og sårrester.

Automatisert og syklisk rensing av sår (V.A.C. VERAFLO™-behandling) – V.A.C. VERAFLO™-behandling er 100 % 
automatisert etter konfigurasjon, og gir håndfrie, gjentakende sykluser for rensing av sår gjennom instillasjon av såroppløsninger 
til lokal bruk.

Fordeler:

• Gir automatisk og repeterende lokal rensing av sår uten å måtte ta av forbindinger.

• Eliminerer behovet for manuell rensing av sår mellom bytte av forbindinger.

V.A.C. VERALINK™-kassett (V.A.C. VERAFLO™-behandling) – denne engangskomponenten kobler V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
til oppløsningsposen/‑flasken og forbindingsslangen. 

Fordeler:

• Den sørger for praktisk oppbevaring og levering av oppløsning.

Forbindelsesbløtgjøring (V.A.C.®-behandling og V.A.C. VERAFLO™-behandling) – dette verktøyet lar legen bløtgjøre 
forbindelsen og såret med instillasjonsoppløsning for å klargjøre et bytte av forbinding.

Fordeler:

• Gjør det mulig å bidra til å «flyte» forbindingen ved å øke instillasjonssvolum og bløtleggingstid.

• Fuktiggjør og bløtgjør forbindingen for enklere fjerning og bedre pasientkomfort.
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Tilleggsfunksjoner

Berøringsskjermens brukergrensesnitt: Berøringsskjermen gjør det mulig å ta seg frem i menyene på en enkel måte. En skjermlås 
bidrar til å forhindre utilsiktede endringer. En innstillingslås er tilgjengelig for å forhindre pasientene i få tilgang til behandlingsinnstillingene.

Justerbare undertrykksinnstillinger og behandlingsmoduser: Valgte innstillinger kan være på mellom 25 mmHg og 200 mmHg 
i økninger på 25 mmHg, avhengig av hvilke innstillinger som er tilgjengelige for valgt behandling. I tillegg kan V.A.C.®-behandling 
og V.A.C. VERAFLO™-behandling innstilles til behandling med kontinuerlig undertrykk eller Dynamic Pressure Control™ (DPC).

SEAL CHECK ™-lekkasjedetektor: Dette verktøyet er et hjelpemiddel til å finne undertrykkslekkasjer i systemet ved hjelp av 
varsellyder og visuelle hjelpemidler på skjermen under feilsøkingen.

Historikkrapporter V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet gir tre mulige rapporter: 1.  alarmhistorikk, 2.  behandlingshistorikk og 
3.  pasienthistorikk. Disse kronologisk loggførte rapportene viser dato og klokkeslett for start/stopp av behandling, behandlingsinnstillinger, 
alarmforekomster og bytte av engangskomponenter. Du kan gjennomgå dem på skjermen eller overføre dem elektronisk fra V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet via en strømløs USB‑minnebrikke eller et SD‑minnekort.

SENSAT.R.A.C.™-system: SENSAT.R.A.C.™‑systemet (også integrert i V.A.C.  VERAT.R.A.C.™-puten, V.A.C.  VERAT.R.A.C.  DUO™-
slangesettet, PREVENA PLUS™-snitthåndteringssystemet og ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ forbindingssystemet for åpent 
abdomen) overvåker og holder ønsket trykk på sårstedet, noe som bidrar til å gi jevn behandling. Systemet består av maskin‑ og 
programvare, beholder for oppsamling av såreksudat, påvisningsmetode for beholder, slange med flere lumener, kobling og 
SENSAT.R.A.C.™‑pute.

Ikke tilgjengelig med PREVENA™-forbinding uten SENSAT.RA.C.™-pute.

Innebygde slangekoblinger: Systemet har en innebygget forbindingskobling og slangeklemmer som gjør det mulig å koble 
sårforbindingen midlertidig fra behandlingsapparatet.

Beholdere: V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er optimalisert til bruk med beholdere på 300 ml, 500 ml eller 1000 ml. Dette er de 
samme beholderne som brukes med INFOV.A.C.™‑behandlingsapparatet. Beholderne er sterile komponenter til engangsbruk som 
er produsert uten naturlig gummilateks.

Utløserknapp for beholder: Beholderens utløserknapp lyser og vil blinke når beholderen er full.

Intensitetsinnstilling: Intensitet vil si den tiden det tar å nå ønsket undertrykksnivå etter at behandlingen er startet. Jo lavere 
intensitetsinnstillingen er, desto lengre tid vil det ta å nå ønsket undertrykk.

Sårbildeanalyse: Det er mulig å laste opp digitale sårbilder fra et digitalkamera til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Når 
sårperimeteren spores på skjermen med den medfølgende pennen, kan sårbildeareal og ‑volum beregnes og behandles av 
behandlingsapparatet. Du kan vise en kronologisk, grafisk sårlogg (med trenddiagram over sårbildets areal) på skjermen eller overføre 
den elektronisk fra V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet elektronisk. Denne informasjonen er beregnet på å brukes av behandlende lege 
som en mekanisme for å lage en oversikt over sårhelingsprosessen. Den er ikke beregnet på å brukes til diagnose og behandling av sår.

Hengermekanisme: Du kan trygt feste behandlingsapparatet til et I.V.‑stativ, en sengegavl eller en rullestol.

Batteridrift: For å gjøre det lettere å flytte pasienter er V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet tilgjengelig med batteridrift. Ved vanlig 
bruk kan batteriet vare inntil seks timer før det må lades opp.



18

Identifikasjon av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets komponenter
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Utløserknapp 
for beholder

USB‑port

Oppløsningsbeholderens 
hengerarm

Oppløsningsbeholderens 
hengerarmlås

Penn

Av/på-knapp

Berøringsskjerm

Apparatets 
serienummeretikett

Indikatorlampe for 
batterilading

Høyttaler

Apparatets hengerratt

Apparatets hengerarm

SD‑kortspor

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – foran

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – bak
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Instillasjonsslangens 
retensjonsspor

Instillasjonspumpe

V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatets 
strømtilkobling

Oppløsningsbeholderens 
hengerarmlås

Beholdertetninger 
(forseglinger)

Bærehåndtak

V.A.C. VERALINK™‑
kassettens dreiespor

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – venstre

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – høyre
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Symboler for varsler og alarmer

Varsel/alarm V.A.C. VERAFLO™-
behandling

V.A.C.®-
behandling

PREVENA™-
behandling

ABTHERA™-
behandling

Blokkering

VARSEL VARSEL VARSEL VARSEL

Behandlingen ble avbrutt

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

Beholder full

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

Beholder ikke koblet til

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

Behandling inaktiv

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

Lekkasje

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

Lekkasje 
(Behandlingen ble avbrutt) ALARM ALARM

Lavt trykk

ALARM ALARM

V.A.C. VERALINK™  
ikke tilkoblet VARSEL VARSEL

Tom oppløsningspose/‑flaske

VARSEL VARSEL

V.A.C. VERAFLO™,  
påfyllingshjelp inaktiv VARSEL

V.A.C. VERAFLO™, trykkavvik

ALARM ALARM

V.A.C. VERAFLO™ Blokkering 
av instilleringsslangen 
(Behandlingen ble avbrutt)

VARSEL VARSEL
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Varsels-/alarmsymbol V.A.C. VERAFLO™-
behandling

V.A.C.®-
behandling

PREVENA™-
behandling

ABTHERA™-
behandling

Lavt batterinivå

VARSEL VARSEL VARSEL VARSEL

Kritisk lavt batterinivå

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

Utladet batteri

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

Intern temperatur 
 
 

VARSEL VARSEL VARSEL VARSEL

Systemfeil 
 
 

ALARM ALARM VARSEL VARSEL

ºC
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Klargjøring for bruk

Lade batteriet

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets leveres med en egen strømforsyning og et oppladbart batteri. Batteriet skal ikke åpnes eller 
vedlikeholdes av brukeren. Strømforsyningen har en todelt ledning. Den ene delen settes inn i et vegguttak, og den andre settes inn 
i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets.

Du må bare bruke strømforsyningen som leveres sammen med V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets 
(delenummer: 4103730). Hvis du bruker en annen strømforsyning, kan det skade V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatets.

Hvis miljøforhold (særlig lav fuktighet) utgjør en fare for statisk elektrisitet, skal du være forsiktig 
når du håndterer V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets når det er koblet til et vegguttak. I sjeldne 
tilfeller kan berøringsskjermen bli mørk eller behandlingsapparatet nullstilles eller slås av ved 
utladning av statisk elektrisitet i kontakt med behandlingsapparatet. Hvis behandlingen ikke 
starter igjen når du slår apparatet av og på, må du kontakte KCI umiddelbart.

Trekk ut strømledningen fra vegguttaket for å koble behandlingsapparatet fra strømforsyningen. 
Ikke blokker tilgangen til støpselet eller vegguttaket.

Strømledninger kan utgjøre en snublefare. Påse at alle strømledninger er lagt opp utenfor områder 
hvor personer ferdes.
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1. Sett strømledningen inn i vekselstrømforsyningen.

2. Koble støpselet til et vegguttak.

Det må alltid være tilgang til strømforsyningen, slik at det er mulig å koble fra apparatet 
umiddelbart hvis det er nødvendig.

3. Finn pilen på ladeledningskontakten. Pilen skal vende opp når kontakten er koblet til strømtilkoblingen 
på V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Pil

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets 
strømtilkobling

V.A.C.ULTA™‑
ladeledningskontakt
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4. En støpselindikator vises på skjermen mens apparatet er koblet til et vegguttak.

Støpselindikator

Batteriet lades

Det skal ta ca. fire timer å lade batteriet helt opp. Batteriet varer lenger hvis du lar apparatet være 
tilkoblet et vegguttak.

Når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er riktig koblet til V.A.C.ULTA™‑strømforsyningen, lyser batteriladelampen foran på apparatet 
(side 18) gult mens batteriet lades. Når batteriet er fulladet, vil batteriladelampen lyse grønt.

Plassere behandlingsapparatet

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet kan festes til et I.V.‑stativ eller på en sengegavl. Du kan også om nødvendig sette det på et solid, 
plant underlag hvor det ikke står i veien. Du må plassere V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet et sted hvor kabler og slanger ikke risikerer 
å hektes fast i noe.

Strømledninger og slanger kan utgjøre en snublefare. Påse at alle strømledninger og slanger er lagt 
opp utenfor områder hvor personer ferdes.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet skal ikke bæres eller brukes av ambulatoriske pasienter. Kontakt 
lege og KCI angående V.A.C.®-behandlingsapparater som kan benyttes av ambulatoriske pasienter. 
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet kan settes på et I.V.-stativ, en sengegavl eller rullestol under 
pasienttransport.
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Feste behandlingsapparatet til et I.V.‑ stativ

1. Hold V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet i bærehåndtaket, grip hengerrattet og dra ut hengerarmen (1).

2. Plasser hengeren rundt I.V.‑stativet, og la hengeren lukkes mens du drar apparatet på I.V.‑stativet (2). 
Påse at stativet står i det vertikale gummisporet (både øverst og nederst) på baksiden av V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet. 

3. Vri hengerrattet for å låse hengerarmen på plass (3). Når pilsymbolet på hengerrattet er rettet inn etter 
låssymbolet, låses hengerarmen.

2

3

4. Gå frem i motsatt rekkefølge for å fjerne behandlingsapparatet.
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Feste behandlingsapparatet til en sengegavl

1. Hold V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet i bærehåndtaket, grip hengerrattet og dra ut hengerarmen (1).

2. Plasser hengeren over sengegavlen. La hengeren lukkes, og dra apparatet på sengegavlen (2).

3. Vri hengerrattet for å låse hengerarmen på plass (3). Når pilsymbolet på hengerrattet er rettet inn etter 
låssymbolet, låses hengerarmen (4).

3

4

2

4. Gå frem i motsatt rekkefølge for å fjerne behandlingsapparatet.
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Feste V.A.C. VERALINK™‑kassetten

Bare for bruk med V.A.C.®-behandling når funksjonen Forbindingsbløtgjøring eller V.A.C. VERAFLO™-
behandling brukes.

1. Ta V.A.C.  VERALINK™‑kassetten ut av emballasjen og sett V.A.C.  VERALINK™‑kassettens dreiekobling (1) inn i 
dreiesporet på V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

2. Drei V.A.C.  VERALINK™‑kassettens utløserklaff mot apparatet (2), og trykk hardt til den knepper på plass (3).

V.A.C. VERALINK™-kassetten er konstruert for å passe godt i behandlingsapparatet. Trykk hardt for 
å sikre at kassetten er satt riktig inn. 

2

3

1

2

V.A.C. VERALINK™‑kassettens dreiekobling
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V.A.C. VERALINK™‑
kassettkurven

V.A.C. VERALINK™‑
kassettens dreiekobling  
(BUNN)

V.A.C. VERALINK™‑
kassettens utløserklaff  

(TOPP)

V.A.C. VERALINK™‑
kassettslange

Slangekobling
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Feste oppløsningsposen/‑flasken

Bare for bruk med V.A.C.®-behandling når funksjonen forbindingsbløtgjøring eller V.A.C. VERAFLO™-
behandling brukes

Strekk ut oppløsningsbeholderens hengerarm:

1. Løft oppløsningsbeholderens hengerarmlås helt opp (1).

2. Strekk ut oppløsningsbeholderens hengerarm (2). Roter enten håndtaket 180 grader (3A) eller vipp opp 
håndtaket (3B), avhengig av hvilket apparat du bruker.

3. Skyv oppløsningsbeholderens hengerarmlås helt ned (4) for å låse oppløsningsbeholderens hengerarm på plass.
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Henge opp oppløsningsposen/‑flasken

Bare for bruk med V.A.C.®-behandling når funksjonen for forbindingsbløtgjøring eller 
V.A.C. VERAFLO™-behandling brukes.

1. Påse at kassettens slange føres gjennom retensjonssporet på apparatets håndtak ved å presse slangen inn 
i sporet. 

2. Koble til oppløsningsposen/‑flasken i henhold til produsentens bruksanvisning ved hjelp av V.A.C. VERALINK™‑
kassettens slangekobling (1).

3. Heng oppløsningsposen/‑flasken fra oppløsningsbeholderens hengerarm (2) på behandlingsapparatet.

4. Juster oppløsningsbeholderens hengerarm (3) mens du håndterer posen/flasken for å sikre at den holder seg 
i sporet i V.A.C. VERALINK™‑kassettkurven (4).
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Kassettslangens 
retensjonsspor

Påse at slangen ikke er 
bøyd eller klemt
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Koble til instillasjonsledningen

Bare for bruk med V.A.C.®-behandling når funksjonen for forbindingsbløtgjøring eller 
V.A.C. VERAFLO™-behandling brukes.

Se den relevante forbindingens bruksanvisning for sikkerhetsinformasjon og prosedyrer for bytte av 
forbinding.

1. Ta hetten av V.A.C.  VERALINK™‑kassettslangen (1).

2. Koble V.A.C.  VERALINK™‑kassettslangen til 
instillasjonsledningen til V.A.C  VERAT.R.A.C.™‑
puten / V.A.C.  VERAT.R.A.C.  DUO™‑slangesettet ved 
å presse koblingene sammen (2).

3. Vri koblingene til låseflikene sitter helt sammen (3).

4. Åpne alle slangeklemmer (4).
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Installasjon av beholderen

Ved valg av beholderstørrelse (300 ml, 500 ml, 1000 ml) må mengde såreksudat og 
valgt behandling vurderes. Hvis V.A.C. VERAFLO™-behandling leveres, må også mengde 
sårinstillasjonsvæske og innstillasjonshyppighet vurderes.

Hvis PREVENA™-behandling leveres, bør det vurderes å bruke den minste av de tilgjengelige 
beholderne for V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

1. Skyv beholderen inn på siden på V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet (1)

2. Skyv beholderen (beholder på 500 ml vises) godt på plass på V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet (2). 
En klikkelyd angir at beholderen er satt helt på plass. Påse at beholderen settes rett på behandlingsapparatet. 
Du må ikke vri eller snu beholderen når du fester den. 

2

3. Koble beholderslangen til forbindingsslangen ved å skyve 
koblingene sammen (3).

Du trenger en PREVENA™ V.A.C.®-kobling for å koble PREVENA™-forbindingen til V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatets beholder. Denne koblingen er tilgjengelig i PREVENA™-forbindingens 
emballasje, og må kun brukes til sårbehandling med undertrykk for at den skal fungere effektivt 
og nøyaktig. 
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PREVENA™ V.A.C.®‑kobling

PREVENA™‑forbindingsslange

Beholderslange
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4. Vri koblingene til låseflikene sitter helt sammen (4).

5. Åpne alle slangeklemmer (5).

4

5
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Bytte beholder

Du kan bytte beholder under rutineforhold eller alarmforhold. Under rutineforhold blinker IKKE beholderens utløserknapp. Når du skal 
bytte beholderen, skal du IKKE slå av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Hvis beholderen er full, utløses alarmen Canister Full (beholder full) (side 18) og beholderens utløserknapp blinker, et alarm‑/
varselsskjermbilde (side 56, 90, 116 og 134) vises og behandlingen slås av (apparatets strømknapp er på).

Når PREVENA™-behandling leveres, skal ikke bytte av beholder være nødvendig. Kontakt behandlende 
lege umiddelbart hvis alarmen beholder full oppstår under PREVENA™-behandling.

Beholderen som brukes til V.A.C.®-behandling, V.A.C. VERAFLO™-behandling og ABTHERA™-
behandling må byttes når den er full (alarmen utløses) eller minst én gang i uken for å regulere lukt.

Hvis alarmen beholder full oppstår, slår pumpen seg AV. Fortsett til trinn 2.

1. V.A.C.®-behandling, PREVENA™-behandling, ABTHERA™-behandling – stopp behandlingen ved å 
velge Start/stopp på berøringsskjermen. Du må ikke slå av strømmen til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. 
 
 
 
V.A.C. VERAFLO™-behandling – stopp behandlingen ved å velge Pause/fortsett på berøringsskjermen. 
Du må ikke slå av strømmen til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. 
 

2. Skyv begge slangeklemmene mot slangekoblingen.

3. Lukk begge slangeklemmene (1) forsvarlig for å forhindre 
lekkasje av innhold i slangen. Du skal høre flere knepp.

4. Vri slangekoblingene til låsehakene er koblet helt fra 
hverandre (2).

5. Dra koblingen fra hverandre (3) for å koble 
forbindingsslangen fra beholderslangen.
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6. Trykk på beholderens utløserknapp.

Hvis ACTIV.A.C.™-beholderen på 300 ml brukes, holdes den IKKE på plass ved hjelp av V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatets holder. Når du demonterer ACTIV.A.C.™-beholderen på 300 ml fra 
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet, må du holde beholderen GODT FAST før du trykker på 
beholderens utløserknapp.

7. Fjern beholderen fra behandlingsapparatet ved å løfte beholderen vekk fra apparatet (4).

4

Kasser brukt beholder i samsvar med institusjonelle og/eller lokale miljøforskrifter. 

8. Installer den nye beholderen, og koble slangen til igjen som beskrevet i avsnittet Installere beholder  
(side 32) i denne bruksanvisningen. 

9. V.A.C.®-behandling, PREVENA™-behandling, ABTHERA™-behandling – velg Start/stopp 
på berøringsskjermen for å starte behandlingen på nytt. 
 
 
 
V.A.C. VERAFLO™-behandling – velg Pause/fortsett på berøringsskjermen for å starte behandlingen på nytt.
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Bruk

Dette kapittelet inneholder anvisninger for å stille inn og justere funksjonene på V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Gjennomgå alle avsnittene i denne håndboken før produktet tas i bruk. Les nøye gjennom indikasjonene, kontraindikasjonene, 
advarslene og forholdsreglene som leveres sammen med apparatet, før V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet tas i bruk.

Berøringsskjerm

Skjermen på forsiden av apparatet er berøringssensitiv. Brukergrensesnittskjermbilder vises på denne skjermen. Disse skjermbildene 
viser informasjon om gjeldende operasjoner og innstillinger på apparatet basert på den valgte fanen (Behandling, Historikk eller 
Verktøy).

På de neste sidene er det beskrevet hvordan du bruker berøringsskjermen.

Du må betjene berøringsskjermen bare med fingeren eller den medfølgende pennen. Bruk av penner 
eller andre pekeinnretninger kan skade skjermen.
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V.A.C.ULTA™‑behandlingssystem – behandlingsalternativer

V.A.C.ULTA™‑behandlingssystem kan brukes sammen med fire forskjellige behandlinger avhengig av legens ordre:

V.A.C.® sårbehandling med undertrykk (1):

1

V.A.C.®-
behandling 

(kontinuerlig)

DPC-
behandling 
(dynamisk)

Ønsket
 undertrykk

25 mmHg
0 mmHg

Ønsket
 undertrykk

25 – 200 mmHg

50 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

V.A.C. VERAFLO™-instillasjonsbehandling (2):

V.A.C.  VERAFLO™-behandlingsfaser
(Startfase: Instillasjon)

Syklusen gjentas så lenge behandlingen varer

V.A.C.®-
behandling***

Trekk 
ned*

Instiller 
væske** Bløtgjør

2

* SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor

** Påfyllingshjelpen gjør det mulig å overvåke den innledende sårfyllingen ved å starte og stoppe instillasjonen manuelt for å 
finne riktig instillasjonsvolum etter at forbindingen er påført. Når dette volumet er fastsatt, blir det settpunkt for hver påfølgende 
instillasjonsfase i V.A.C. VERAFLO™‑behandlingen.

*** Undertrykksmodusene Kontinuerlig og DPC‑behandling er tilgjengelige med V.A.C. VERAFLO™‑behandling.
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PREVENA™-snitthåndteringssystem (3):

PREVENA™-behandling

Modus Undertrykkspro�l

Kontinuerlig

0 mmHg

125 mmHg

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ behandling for åpent abdomen (4): 

ABTHERA™-behandling

Modus Undertrykkspro�l

Kontinuerlig

0 mmHg

Mål
100–150 mmHg
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Berøringsskjerm – faner

Berøringsskjermen er delt inn i tre deler, og hver del er markert med en egen fane. Disse fanene gjør det mulig å få tilgang til 
forskjellige områder av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets programvare.

Fanen Historikk (side 155)

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

Fanen Behandling  
(side 50, 85, 110 og 129)

V.A.C. VERAFLO™-behandling – startskjermbilde

V.A.C.®-behandling –  
startskjermbilde

PREVENA™-behandling –  
startskjermbilde

ABTHERA™-behandling –  
startskjermbilde

 
Fanen Behandling – (side 50, 85, 110 og 129) brukes til å gå inn på startskjermbildet, behandlingsinnstillinger, funksjoner og 
oppsummeringsinformasjon om aktiv behandling. Bruk knappen Behandlingsinnstillinger i fanen Behandling for å velge beskrevet 
behandling (V.A.C. VERAFLO™-behandling, V.A.C.®-behandling, PREVENA™-behandling eller ABTHERA™-behandling).

Fanen Historikk – (side 155) brukes til å åpne behandlingshistorikken for pasienten.

Fanen Verktøy – (side 74, 106, 126, 144) brukes til å gå inn på behandlingsrelaterte funksjoner og for å angi innstillingene for 
apparatet, deriblant språk, måleenhet, dato, skjermens lysstyrke, osv. Du kan også se kontaktinformasjon for KCI og programvareversjon.
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Vanlige knapper på berøringsskjermen

På de fleste skjermbilder finnes en eller flere vanlige styreknapper, bl.a.:

Hjelp – gå inn på hjelpeskjermbilder

Skjermlås/innstillingslås – aktiver funksjonen Skjermlås for å forhindre utilsiktede endringer. Du bør 
bruke denne funksjonen når du rengjør berøringsskjermen (side 192). Velg og hold inne i mer enn 
fem sekunder for å aktivere eller deaktivere Innstillingslås. Innstillingslåsen forhindrer at pasienten 
får tilgang til behandlingsinnstillingene.

Nattmodus – aktiverer nattmodusfunksjonen slik at berøringsskjermen blir mørkere. Når nattmodus 
er aktiv, vil skjermen slå seg på med laveste lysstyrke når berøringsskjermen berøres. Når du vil avbryte 
nattmodus, velger du Nattmodus for å gå tilbake til forrige innstilling for lysstyrke.

OK – Bekreft valg av alternativ

Avslutt – lukker hurtigskjermbilde

Avbryt – avbryter handling

Tilbake – går tilbake til forrige skjermbilde

Fremover – går til neste skjermbilde

+ eller - – bruk + / - til å justere de viste verdiene opp eller ned.

Informasjon – velges for å vise skjermbildene Behandlingshistorikk og Gjeldende innstillinger for 
den aktive behandlingen.

Start/stopp  – velges for å starte behandlingen på nytt (V.A.C.®-behandling, PREVENA™-behandling, 
ABTHERA™-behandling).

Pause/fortsett – velges for å starte behandlingen på nytt (V.A.C. VERAFLO™-behandling).
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Slå V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet på eller av

Av/på-knappen sitter i øvre venstre hjørne på forsiden av apparatet (side 18). Trykk på av/på-knappen 
og hold den inne til lampen tennes, for å slå på V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Apparatet foretar en 
selvtest og viser deretter skjermbildet Oppstart. Trykk på og hold inne av/på-knappen til skjermen slås av, 
for å slå av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Skjermbildet Oppstart vises på én av to måter:

Første gang V.A.C.ULTA™‑behandlingssystem tas i bruk etter 
en inspeksjon og rengjøring ifølge Kvalitetssjekkliste, vises 
skjermbildet Ny pasient. 

Velg V.A.C. VERAFLO™-behandling for å 
konfigurere behandlingsapparatet for bruk med 
V.A.C. VERAFLO™-behandling (side 44).

Velg V.A.C.®-behandling for å konfigurere 
behandlingsapparatet for bruk med 
V.A.C.®-behandling (side 81).

Velg PREVENA™-behandling for å konfigurere 
behandlingsapparatet for bruk med 
PREVENA™-behandling (side 109 ).

Velg ABTHERA™-behandling for å 
konfigurere behandlingsapparatet for bruk med 
ABTHERA™-behandling (side 127).

En ny behandlingsmodus kan ikke velges før gjeldende behandlingsmodus er stoppet. 
Valgknappen for inaktive behandlinger vil ikke være tilgjengelig.
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Hvis V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er tidligere konfigurert og 
apparatet er slått av og deretter på igjen, viser skjermbildet 
Oppstart Fortsett behandling og Kvalitetssjekkliste. 

Fortsett Behandling – velg for å 
godta Advarsel og gå tilbake til det 
forrige brukte startskjermbildet 
(side 50, 85, 110 og 129).

Kvalitetssjekkliste – velg for å godta 
Advarsel og gå videre til inspeksjonsprosessen 
for sjekkliste for kvalitetskontroll.

Medfølgende servicedokumentasjon 
er nødvendig for å bruke funksjonene 
i Kvalitetssjekkliste. Kontakt KCI hvis  
du vil ha mer informasjon.

Skjermbildet Ny pasient

Bruk dette skjermbildet til å angi pasientinformasjon i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Pasientinformasjon er kryptert.

Behandlingskonfigurasjon viser kanskje 
ikke dette skjermbildet.

Bruk tastaturet på skjermen til å angi følgende informasjon:

• Pasientens fornavn

• Pasientens etternavn

• Pasientens avdeling/enhet

• Pasientens ID

Når du har angitt denne informasjonen, 
skal du velge OK for å fortsette til skjermbildet 
Velg behandling.

Minst ett tegn må angis i hver rad.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandlingskonfigurasjon – oversikt over standardinnstillinger

Følgende flytskjema viser kort hvordan du konfigurerer V.A.C. VERAFLO™-behandlingen ved hjelp av standardinnstillingene. 
Du finner mer informasjon om enkeltstående skjermbilder og alternativer på de angitte sidene.

Trykk ned og hold 
av/på-knappen 
nede til lampen 
slås på.

Obligatorisk for 
V.A.C. VERAFLO™-
behandling:

• Beholder

• V.A.C. VERAFLO™‑
forbinding

• V.A.C. VERALINK™‑kassett 
med 100 – 1000 ml 
oppløsningspose/‑flaske

Velg V.A.C. VERAFLO™-
behandling (side 42).

Velg OK for å bruke 
standardinnstillingene.

Prosedyren Påfyllingshjelp 
vil begynne (kan ta opptil 

2 1/2 minutt å klargjøre 
forbindingens forsegling 
og minimere potensialet 
for oppløsningslekkasje).

Velg Start/stopp for 
å starte instillasjon av 

væske i forbindingen. Velg 
Start/stopp igjen for å 

stoppe instillasjon av væske 
i forbindingen.

Startskjermbilde – 
V.A.C. VERAFLO™-

behandling.

Velg OK for å godta 
innstillingene og begynne 

V.A.C. VERAFLO™-
behandling.

Skjermbildene ovenfor er bare ment som eksempler. Se de angitte sidetallene hvis du vil ha en 
mer detaljert oversikt og mer informasjon.

De viste innstillingene vil variere etter innstillingene som er definert av brukeren.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling – oversikt over avanserte brukerdefinerte innstillinger

Følgende flytskjema viser kort hvordan du konfigurerer V.A.C. VERAFLO™-behandlingen med brukerdefinerte innstillinger, 
inkludert påfyllingshjelp AV. Du finner mer informasjon om enkeltstående skjermbilder og alternativer på de neste sidene.

Trykk ned og hold 
av/på-knappen 
nede til lampen 
slås på.

Obligatorisk for 
V.A.C. VERAFLO™-
behandling:

• Beholder

• V.A.C. VERALINK™‑kassett 
med 100 – 1000 ml 
oppløsningspose/‑flaske

Velg V.A.C. VERAFLO™-
behandling (side 42).

Velg Avanserte 
innstillinger.

Nedtrekkingen begynner.

Konfigurer V.A.C.®-
behandlingsfasen 

til V.A.C. VERAFLO™-
behandling som beskrevet 

(side 46). Velg Neste.

Konfigurer instillasjonsfasen til 
V.A.C. VERAFLO™-behandling 

som beskrevet (side 46).  
Velg OK.

Velg OK for å godkjenne 
innstillingene.

Startskjermbilde – 
V.A.C. VERAFLO™-behandling
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Skjermbildene ovenfor er bare ment som 
eksempler. Se de angitte sidetallene hvis du vil ha 
en mer detaljert oversikt og mer informasjon.

De viste innstillingene vil variere etter 
innstillingene som er definert av brukeren.
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Konfigurere V.A.C. VERAFLO™‑behandling – avanserte brukerdefinerte innstillinger

Disse skjermbildene brukes til å konfigurere V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet til å levere V.A.C. VERAFLO™-behandling:

• Ønsket trykk (mmHg) – (standard = 125 mmHg) 
anbefalt undertrykksnivå for V.A.C.®‑behandlingsfasen. 
Ønsket trykk kan stilles inn til å være mellom 
50–200 mmHg i trinn på 25 mmHg. 

• Intensitet – (standard = Middels) forbundet med 
den tiden det tar å nå ønsket trykk etter at behandlingen 
er startet. Jo lavere intensitetsinnstillingen er, desto 
lengre tid vil det ta å nå ønsket trykk. Vi anbefaler at nye 
pasienter begynner behandling på laveste intensitet. 
Dette gjør det mulig å øke undertrykket langsommere 
når svampen komprimeres i såret. Intensiteten kan 
om ønskelig holde seg på laveste intensitet under 
hele behandlingen.

• V.A.C.®-behandlingsmodus – (standard = 
Kontinuerlig) tilgjengelige modi inkluderer 
Kontinuerlig og DPC. Kontinuerlig gir konstant 
undertrykk ved valgt ønsket trykk. DPC gir undertrykk 
mellom forhåndsvalgt lavt trykk (25 mmHg) og valgt 
ønsket trykk.

• Syklus, økningstid – (standard = 3 minutter) tid brukt 
på overgangen fra det forhåndsinnstilte lave trykket 
(25 mmHg) til valgt ønsket trykk under bruk av DPC. 
Syklus, økningstid kan stilles inn fra ett til 10 minutter 
i trinn på ett minutt.

• Syklus, reduksjonstid – (standard = 3 minutter) tid brukt 
på overgangen fra det valgte ønskede trykket til det 
forhåndsinnstilte lave trykket (25 mmHg) under bruk 
av DPC. Syklus, reduksjonstid kan stilles inn fra ett til 
10 minutter i trinn på ett minutt.

1. Velg ønsket verdi ved å velge eller skyve 
fingeren/pennen langs linjen. Bruk + / - til 
å justere de viste verdiene opp eller ned.

• Påfyllingshjelp – (standard = PÅ) påfyllingshjelpen 
gjør det mulig å overvåke den innledende sårfyllingen 
ved å starte og stoppe instillasjonen manuelt for å finne 
riktig instillasjonsvolum etter at forbindingen er påført. 
Når dette volumet er fastsatt, blir det settpunkt for 
hver påfølgende instillasjonsfase i V.A.C. VERAFLO™-
behandlingen (side 48).

• Startfase – (standard = Instillering) (standard = 
10 ml hvis påfyllingshjelpen er av). Angir første fase i 
V.A.C. VERAFLO™-behandlingen (side 14 og 38).

• Bløtleggingstid (minutter) – (standard = 
10 minutter) tidsvarigheten den instillerte 
oppløsningen forblir i såret under hver bløtleggingsfase 
i V.A.C. VERAFLO™-behandlingen. Bløtleggingstid 
kan stilles inn til å være fra 1 sekund til 30 minutter med 
forskjellige trinn.

• V.A.C.®-behandlingstid (timer) – (standard = 
3 1/2 timer) – undertrykkets varighet under hver 
V.A.C.®-behandlingsfase i V.A.C. VERAFLO™-
behandlingen. V.A.C.®-behandlingstid kan stilles inn 
til å være fra 3 minutter til 12 timer med forskjellige trinn.Ko
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2. Velg Neste for å fortsette til skjermbildet 
V.A.C. VERAFLO™-innstillinger  
(side 2 av 2).

Velg Gjenopprett Standard for å 
gjenopprette alle behandlingsinnstillinger 
til standardinnstillinger.

3. Når alle innstillingene er angitt, eller 
standardinnstillinger er gjenopprettet, 
skal du velge OK for å fortsette til 
skjermbildet Bekrefte innstillinger. Dette 
skjermbildet gjør det mulig å gjennomgå 
behandlingsinnstillingene som ble valgt 
på skjermbildet V.A.C. VERAFLO™-
innstillinger.

4. Bruk + / - til å justere de viste verdiene 
opp eller ned.

Velg Avanserte innstillinger for å gå 
tilbake til skjermbildet V.A.C. VERAFLO™-
behandlingsinnstillinger for å gjøre 
nødvendige justeringer.

5. Velg OK for å starte behandlingen og 
fortsette til skjermbildet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor.

ELLER

6. Velg Avbryt for å gå tilbake til 
skjermbildet Ny pasient.
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Skjermbildene for Påfyllingshjelp

Disse skjermbildene vil vise statusen til sekvensen Påfyllingshjelp.

Nedtrekk kan bruke opptil to minutter og tretti sekunder på å klargjøre forbindingsforseglingen for 
å minimere potensialet for oppløsningslekkasje. Under denne nedtrekkingen skal du kontrollere 
forbindingen med hensyn til lekkasjer. SEAL CHECK™-lekkasjedetektortid er utformet for å bidra til å 
minimere potensialet for lekkasjer ved å dra overtrekket mot huden og dermed tillate at klebemidlet 
får tid til å sette seg.

1. Påfyllingshjelp (1) vil begynne å trekke ned forbindingen for å klargjøre forbindingsforseglingen for å 
minimere potensialet for oppløsningslekkasje. Når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet har nådd det ønskede 
trykket og avgjort at luftlekkasjen i forbindingen er liten nok til å fortsette V.A.C. VERAFLO™-behandling, 
vil behandlingsapparatet fortsette til skjermbildet Påfyllingshjelp.

Lyd for forsegling – (standard = AV) varsellyd som brukes til å finne og reparere lekkasjer. Velg for å slå 
på eller av lyd for forsegling.

Loggfør – brukes til å registrere bytte av engangskomponenter (side 150).

2. Velg Start/stopp på skjermbildet Påfyllingshjelp for å begynne å levere oppløsning til såret (2).

Mens påfyllingshjelpen brukes, er det mulig å overstige bløtleggingstiden for en oppløsning. 
Vurder forløpt tid sammenlignet med den valgte bløtleggingstiden mens du bruker dette verktøyet.

3. Overvåk såret etter hvert som det fylles med oppløsning.
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4. Velg Start/stopp igjen for å stoppe tilførselen av oppløsning når egnet påfyllingsvolum er levert til sårbunnen.

Overfylling av sår kan gi dårlig forsegling.

5. Bruk + / - til å justere væskevolumet om det er nødvendig.

6. Velg OK (3) for å bekrefte det fastsatte væskevolumet som vist på skjermbildet Påfyllingshjelp og gå tilbake 
til startskjermbildet (side 50). Behandlingsapparatet vil deretter starte bløtleggingsfasen.

Hvis OK ikke velges innen 15 minutter etter at påfyllingshjelpen er startet eller stoppet, går 
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet over til V.A.C.®-behandlingsfasen, og volumet til påfyllingshjelpen 
blir ikke registrert.

7. Hvis såret er overfylt, må oppløsning fjernes. Hvis ikke må Påfyllingshjelp startes på nytt. Velg Tilbakestill for å 
fjerne oppløsning fra såret og gå tilbake til skjermbildet Påfyllingshjelp.
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Startskjermbilde – V.A.C. VERAFLO™‑behandling

Dette startskjermbildet er hovedskjermbildet som V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet viser under V.A.C. VERAFLO™-behandlingen. 
Det brukes til å vise viktig informasjon om behandlingsstatusen.

Behandlingsfase og ‑status (PÅ, AV eller PAUSE) vises på statuslinjen øverst på skjermen. Gjeldende behandlingsfase vises også under 
behandlingsapparatikonet eller over forbindingen.

Følgende alternativer er tilgjengelige fra startskjermbildet:

Behandlingsinnstillinger – brukes til å endre gjeldende behandlingsinnstillinger.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 145).

Informasjon – brukes til å vise en oppsummering av behandlingshistorikken og gjeldende behandlingsinnstillinger (side 51).

Start/stopp – brukes til å starte eller stoppe behandlingen.

Pause/fortsett – brukes til å ta en pause i eller fortsette behandlingen.

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.

Lekkasjedeteksjon – hvis behandlingsapparatet oppdager en midlertidig lekkasje i systemet som er over terskelen for lekkasjealarmen, 
vil startskjermbildet til V.A.C. VERAFLO™-behandling vise en gul boks rundt forbindingen. Informasjon om bruk av ekstra 
overtrekksmateriale for forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen som leveres sammen med forbindingene.

Se side 41 for en liste over vanlige knapper på berøringsskjermen som ikke er beskrevet her.
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Informasjonsskjermbilder – V.A.C. VERAFLO™‑behandling

Disse skjermbildene viser gjeldende behandlingsinnstillinger og en oppsummering av behandlingen som er brukt på pasienten.

1. Velg Informasjon på startskjermbildet for å komme til fanen Behandling historikk. Bruk denne fanen til å 
gjennomgå Startdato Behandling, Behandlingstid, V.A.C.®‑tid, Bløtleggingstid, behandlingssykluser og Instillert 
volum. Hvis du bruker loggfunksjonen, vises også dato og tid for Beholder sist byttet, Kassett sist byttet, 
Forbinding sist byttet og Oppløsning sist byttet.

2. Velg Gjeldende innstillinger for å fortsette til skjermbildet Gjeldende innstillinger. Bruk denne fanen for å 
vise gjeldende behandlingsinnstillinger.

3. Velg Endre innstillinger for å fortsette til skjermbildet Bekrefte innstillinger (side 47).

4. Velg Avslutt for å gå tilbake til startskjermbildet for V.A.C. VERAFLO™-behandling.
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V.A.C. VERAFLO™ Bekrefte behandlingsstopp

1. Hvis behandling gis, skal du velge 
Start/stopp fra startskjermbildet for 
å fortsette til skjermbildet Bekrefte 
behandlingsstopp.

2. Velg OK for å stoppe behandlingen. 
Velg Avbryt for å gå tilbake til 
startskjermbildet uten å stoppe 
behandlingen.

Instillert væske fjernes. Påse at beholderen 
kan ta hele volumet. Påse at slangeklemmene 
er åpne og at slangene ikke er bøyd, 
sammenklemt eller blokkert.

V.A.C. VERAFLO™ Pause behandlingen

1. Hvis behandling gis, skal du velge 
Pause/fortsett fra startskjermbildet 
for å fortsette til skjermbildet 
V.A.C. VERAFLO™ Pause behandlingen.

2. Velg OK for å ta en pause i behandlingen. 
Velg Avbryt for å gå tilbake til 
startskjermbildet for V.A.C. VERAFLO™-
behandling uten å sette behandlingen 
på pause.

Behandlingen kan pauses i opptil 15 minutter. 
Dette kan overstige den valgte bløtleggingstiden. 
Vurder pausetiden, og den valgte bløtleggingstiden 
før du setter behandlingen på pause. 
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling, varsler og alarmer

Følgende varsler og alarmer kan vises på berøringsskjermen under V.A.C. VERAFLO™-behandling.

Varsler og alarmer ledsages av en gjentatt varsellyd.

Hvis en varselstone ikke høres når SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor vises etter at behandlingen er startet, og Seal Audio (lyd for 
forsegling) er slått PÅ, kan det hende at alarmene ikke fungerer på riktig måte. Du får mer informasjon ved å kontakte KCI. Det er 
meningen at alarmer skal høres når du står vendt mot behandlingsapparatet på maksimalt én meters avstand. Hvis to eller flere 
alarmtilstander er tilstede, vil bare den alarmen med høyest prioritet vises.

Varseltilstand med lav prioritet – vises på berøringsskjermen når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
oppdager en tilstand som krever handling. Varsler ledsages av en repeterende varsellyd omtrent hvert 
20. sekund (to pip).

Alarmforhold med middels prioritet – vises på berøringsskjermen når V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet oppdager et forhold som krever rask oppmerksomhet for å sikre at den 
anbefalte behandlingen blir levert. Alarmer vil bli etterfulgt av et repeterende hørbart varsel 
annethvert sekund (tre pip) og en blinkende tittel på skjermen. 

Velg Lyd for forsegling for å slå PÅ varsellyden.

Velg Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om alarmavklaring.

Hvis du ikke klarer å løse et varsels- eller alarmforhold, skal du kontakte KCI.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Blokkeringsvarsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet har oppdaget en potensiell 
blokkering i V.A.C.®‑behandlingsledningen. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.®‑behandlingsslangen på 
V.A.C.  VERAT.R.A.C.™‑puten eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑
slangesettet og beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis blokkeringsvarselet for V.A.C.®-behandling fortsatt 
vises etter at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med eller 
lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved å senke 
apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet fortsetter 
å forsøke å anvende behandling under dette 
varselet.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Alarm for blokkering (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når en blokkering er til stede i V.A.C.®‑behandlingsledningen. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.®‑behandlingsslangen på 
V.A.C.  VERAT.R.A.C.™‑puten eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑
slangesettet og beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis V.A.C.®-behandling Alarm for blokkering 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter 
at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med 
eller lavere enn sårstedet. Hvis du løser alarmen ved å 
senke apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Behandlingsapparatet er fortsatt slått på, 
men undertrykket på såret kan ligge under 
behandlingsverdien.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Alarm for full beholder (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – Dette alarmskjermbildet viser når beholderen er full og må erstattes. Denne alarmen ledsages av en 
gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Kontroller om beholderen er full ved å sammenligne 
væskenivået med målemerkene på beholderen.

En full beholder er omtrent 300 ml, 500 ml eller 
1000 ml, avhengig av hvilken beholder som 
brukes. Beholderens utløserknapp blinker.

3. Hvis beholderen ikke er full, skal du 
velge Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

4. Hvis beholderen er full, skal du bytte beholder og velge 
Tilbakestill på dette skjermbildet for å gå tilbake til 
startskjermbildet. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Bytte beholder i denne håndboken (side 34).

5. Velg Pause/fortsett for å starte 
behandlingen på nytt.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Beholder ikke tilkoblet‑alarm

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet viser når beholderen ikke er satt helt inn og/eller er skikkelig låst. Denne 
alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Ta ut beholderen ved å trykke på 
beholderens utløserknapp (side 18) 
på apparatet.

3. Undersøk beholderen og V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
for å sikre at fremmedlegemer eller smuss ikke forstyrrer 
kontaktflatene mellom beholderen og behandlingsapparatet.

4. Påse at begge forseglingene er til stede og satt helt på 
plass (side 19). Hvis forseglingene mangler eller er skadet, 
skal du kontakte KCI.

5. Koble beholderen til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
igjen, og påse at beholderen sitter forsvarlig (side 32). 
En klikkelyd angir at beholderen er satt skikkelig inn.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Velg Pause/fortsett for å starte 
behandlingen på nytt.

8. Hvis denne alarmen kommer igjen, skal du gjenta trinn 
2–7 med en ny beholder.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Alarm for inaktiv behandling

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når behandlingen (V.A.C. VERAFLO™-behandling) har vært slått av 
eller satt på pause i mer enn 15 minutter (med apparatet slått på). Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

3. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

4. Hvis behandling ikke er ønsket, skal du slå 
av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet ved 
hjelp av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Lekkasjealarm

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når en større undertrykkslekkasje er oppdaget. Hvis du ikke løser 
denne alarmen innen tre minutter, blir behandlingen avbrutt. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og 
beholderslangen er forsvarlig låst.

3. Påse at beholderen sitter forsvarlig på plass. (Se avsnittet 
Beholder ikke tilkoblet-alarm, side 57).

4. Velg SEAL CHECK™ for å vise 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren. 
Se avsnittet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor (side 145) i denne 
håndboken for detaljer om hvordan du 
bruker SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren 
og hvordan du reparerer lekkasjer.

5. Når lekkasjen er løst ved hjelp av SEAL CHECK™‑
lekkasjedetektoren, skal du velge Avslutt på skjermbildet 
SEAL CHECK™-lekkasjedetektorfor å gå tilbake til 
skjermbildet V.A.C. VERAFLO™-behandling Lekkasjealarm.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Hvis du ikke løser denne alarmen innen tre 
minutter, vil V.A.C. VERAFLO™-behandling 
Lekkasjealarm (Behandlingen ble avbrutt) 
vises og behandlingen stoppe. 
 
Fremgangsmåter for å starte behandlingen 
på nytt finnes i avsnittet V.A.C. VERAFLO™-
behandling Lekkasjealarm (Behandlingen ble 
avbrutt) i denne håndboken (side 60).
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Lekkasjealarm (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når en oppdaget undertrykkslekkasje ikke er løst og behandlingen er 
avbrutt. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og 
beholderslangen er forsvarlig låst.

3. Påse at beholderen sitter forsvarlig på plass. (Se avsnittet 
Beholder ikke tilkoblet-alarm, side 57).

4. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

5. Start behandlingen på nytt ved å velge 
Start/stopp.

6. Velg SEAL CHECK™ for å vise 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren. 
Se avsnittet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor (side 145) i denne 
håndboken for detaljer om hvordan du 
bruker SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren 
og hvordan du reparerer lekkasjer.

7. Når lekkasjen er løst ved hjelp av SEAL CHECK™‑
lekkasjedetektoren, skal du velge Avslutt på skjermbildet 
SEAL CHECK™-lekkasjedetektor for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Hvis lekkasjeforholdet ikke løses, vises et 
alarmskjermbilde igjen etter noen minutter.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Alarm for lavt trykk (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet ikke har nådd ønsket 
undertrykksinnstilling og undertrykket på såret kan være under angitt trykk, noe som kan redusere virkningen av behandlingen. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.®‑behandlingsslangen på 
V.A.C.  VERAT.R.A.C.™‑puten eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑
slangesettet og beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis V.A.C.®-behandling Alarm for lavt trykk 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter 
at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med eller 
lavere enn sårstedet. Hvis du løser alarmen ved å senke 
apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Behandlingsapparatet er fortsatt slått på, 
men undertrykket på såret kan ligge under 
behandlingsverdien.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling, V.A.C. VERALINK™ ikke tilkoblet‑varsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når V.A.C.  VERALINK™‑kassetten ikke er satt helt inn og/eller er skikkelig 
låst. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Under V.A.C. VERAFLO™-behandling går V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet over til 
bløtleggingsfasen når dette varselet utløses, og går videre til V.A.C.®-behandlingsfasen før syklusen 
gjentas. Hvis V.A.C. VERALINK™-kassetten er satt riktig inn før V.A.C.®-behandlingsfasen fullføres, blir 
ikke V.A.C. VERAFLO™-behandlingssyklusen avbrutt.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Ta V.A.C.  VERALINK™‑kassetten ut av apparatet ved å skyve 
ned på kassettens utløserklaff (side 28).

3. Undersøk V.A.C.  VERALINK™‑kassetten og V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet for å sikre at fremmedlegemer eller 
smuss ikke forstyrrer kassettens og behandlingsapparatets 
tilkoblingspunkter.

4. Påse at kassettens dreietilkobling (på enden av 
slangekoblingen) er satt forsvarlig i dreiesporet på 
behandlingsapparatet (side 28).

5. Koble V.A.C.  VERALINK™‑kassetten til behandlingsapparatet 
igjen, og påse at kassetten er satt helt inn og låst (side 28). 
En klikkelyd angir at kassetten er satt skikkelig inn.

Hvis V.A.C.  VERALINK™-kassetten ikke 
er satt skikkelig inn, vil skjermbildet 
V.A.C.  VERALINK™ ikke tilkoblet-varsel 
automatisk forsvinne.

ELLER

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Påse at behandlingen er PÅ, ved å se 
på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

8. Hvis dette varselet kommer igjen, 
skal du gjenta trinn 2–7 med en ny 
V.A.C.  VERALINK™‑kassett.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.V.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Varsel for tom oppløsningspose/‑flaske

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når det ikke er instillasjonsvæske i oppløsningsposen/‑flasken. 
Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Under V.A.C. VERAFLO™-behandling går V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet over til 
bløtleggingsfasen når dette varselet utløses, og går videre til V.A.C.®-behandlingsfasen før 
syklusen gjentas. Hvis oppløsningsposen/-flasken byttes før V.A.C.®-behandlingsfasen er fullført, 
blir ikke V.A.C. VERAFLO™-behandlingen avbrutt.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Fjern den tomme oppløsningsposen/‑flasken fra 
V.A.C.  VERALINK™‑kassetten.

3. Fest den nye oppløsningsposen/‑flasken. Se avsnittet 
Heng opp oppløsningsbeholderens pose/flaske i 
denne håndboken (side 30) hvis du vil ha mer informasjon.

4. Sett en ny pose/flaske på den justerbare 
oppløsningsbeholderens hengerarm (side 30).

5. Velg Loggfør for å angi bytte av 
oppløsningspose/‑flaske. Se avsnittet 
Skjermbildet Loggfør (side 150) hvis 
du vil ha mer informasjon.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Varsel for inaktiv påfyllingshjelp

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises hvis påfyllingshjelpvolumet ikke er godtatt innen 15 minutter etter at 
påfyllingshjelpen er brukt. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

3. Velg Behandlingsinnstillinger på startskjermbildet 
(side 50).

4. Konfigurer behandlingen på nytt (side 46).

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Trykkavviksalarm (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når undertrykket på sårområdet har oversteget de tillatte grensene. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Under V.A.C. VERAFLO™-behandling går V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet over til 
bløtleggingsfasen når denne alarmen utløses, og går videre til V.A.C.®-behandlingsfasen før 
syklusen gjentas. Hvis trykkavviksforholdet løses før V.A.C.®-behandlingsfasen er fullført, 
blir ikke V.A.C. VERAFLO™-behandlingssyklusen avbrutt.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.  VERAT.R.A.C.™‑puten eller 
V.A.C.  VERAT.R.A.C.  DUO™‑slangesettet og V.A.C.  VERALINK™‑
kassettens slange er åpne.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis alarmen V.A.C. VERAFLO™‑behandling Trykkavviksalarm 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter at trinn 2–3 
er fullført, skal du kontrollere pasientens plassering eller 
eventuelt komprimeringsutstyr som kan forstyrre strømmen. 
Fjern eksternt komprimeringsutstyr.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Blokkeringsvarsel for instilleringsslangen (Behandlingen ble avbrutt)

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når en blokkering er til stede i instillasjonsledningen til V.A.C. VERAT.R.A.C.™‑
puten eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑slangesettet. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Under V.A.C. VERAFLO™-behandling går V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet over til bløtleggingsfasen 
når dette varselet utløses, og går videre til V.A.C.®-behandlingsfasen før syklusen gjentas. 
Hvis blokkeringen løses før V.A.C.®-behandlingsfasen er fullført, blir ikke V.A.C. VERAFLO™-
behandlingssyklusen avbrutt.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.  VERAT.R.A.C.™‑puten eller 
V.A.C.  VERAT.R.A.C.  DUO™‑slangesettet og V.A.C.  VERALINK™‑
kassetten er åpne.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Påse at V.A.C. VERALINK™‑kassetten er satt helt inn og låst. 
Se avsnittet Koble V.A.C.  VERALINK™-kassetten til 
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet (side 28) i denne 
håndboken hvis du vil ha mer informasjon.

5. Påse at instillasjonsoppløsningen i V.A.C.  VERALINK™‑
kassettens slange fortsatt er flytende og strømmer fritt. 
Hvis oppløsningen har fått tykkere konsistens, skal du bytte 
alt eller noe av følgende:

• V.A.C. VERALINK™‑kassetten

• V.A.C. VERAT.R.A.C.™‑pute eller V.A.C.  VERAT.R.A.C. DUO™‑
slangesett

• Oppløsningspose/‑flaske 

6. Hvis varselet V.A.C. VERAFLO™‑behandling Blokkeringsvarsel 
for instilleringsslangen (Behandlingen ble avbrutt) fortsatt 
vises etter at trinn 2 ‑ 5 er fullført, kontrollerer du pasientens 
stilling eller eventuelt eksternt komprimeringsutstyr som 
kan hindre gjennomstrømning. Fjern eventuelt eksternt 
komprimeringsutstyr.

7. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Varselsskjermbildet vil forsvinne når 
blokkasjen er korrigert.
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8. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Varsel for lavt batterinivå

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises omkring to timer før ladenivået er for lavt til at V.A.C.ULTA™‑apparatet kan 
fortsette å fungere. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er 
koblet til et vegguttak, vil skjermbildet Varsel 
for lavt batterinivå automatisk forsvinne.

ELLER

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Alarm for kritisk batterinivå

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises omtrent 30 minutter før batterinivået er for lavt til å støtte den videre 
driften av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er 
koblet til et vegguttak, vil skjermbildet Alarm 
for kritisk batterinivå automatisk forsvinne.

3. Hvis skjermbildet Alarm for kritisk 
batterinivå ikke forsvinner automatisk, 
velger du Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

V.A.C.®-behandlingen fortsetter, 
og V.A.C. VERAFLO™-behandlingen 
går over til V.A.C.®-behandlingsfasen 
etter omtrent fem minutter. Men hvis 
denne alarmen ikke løses innen omtrent 
tretti minutter, blir behandlingen avbrutt.

4. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 50). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet må være 
koblet til et vegguttak for å kunne fortsette 
behandlingen.

Alarmloggene og innstillingene går ikke tapt 
hvis det oppstår et fullstendig strømbrudd, 
eller hvis apparatet slås av og på.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Alarm for utladet batteri

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når batterinivået er for lavt til å drifte V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Slik løser du denne alarmen:

1. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

2. Slå V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet på og start 
behandlingen. Se avsnittet Slå V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet på eller av i denne håndboken 
(side 42) hvis du vil ha mer informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Varsel for intern temperatur

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når den interne temperaturen i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er 
utenfor den angitte grensen. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Behandlingen fortsetter mens dette varselet 
er aktiv. Berøringsskjermen vil bli slått av etter 
fem minutters inaktivitet. Skjermen lyser opp 
når du berører den. Batteriet slutter å lade.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Flytt behandlingsapparatet til et miljø med en 
driftstemperatur som angitt i avsnittet Spesifikasjoner 
i denne håndboken (side 194).

Det kan ta opptil to timer før 
behandlingsapparatet er tilbake til 
driftstemperatur.

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C. VERAFLO™‑behandling Alarm for systemfeil (Behandlingen ble avbrutt) (ved strøm på)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet etter at 
det er slått på. Det kan skyldes en rekke forskjellige systemfeil. Det vises et tall ved siden av feilkoden som representerer systemfeilens 
diagnosekode. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Registrer feilnummeret.

3. Slå apparatet av og på ved hjelp av 
av/på-knappen på forsiden av apparatet 
(side 18).

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI. 

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Alarm for systemfeil (etter strøm på)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet mens 
apparatet er slått på. «00000001» representerer systemfeilens diagnosekode. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Registrer feilnummeret (00000001).

2. Slå apparatet av og på ved hjelp 
av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet (side 18).

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Fanen Verktøy – V.A.C. VERAFLO™‑behandling

Bruk skjermbildet Verktøy til å angi innstillinger for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Noen valg er tilgjengelige uansett hvilken 
behandling som er aktiv. Disse valgene omtales i kapittelet Fanen Verktøy). Valg som er unike for den valgte behandlingen, 
er beskrevet under.

Følgende alternativer er tilgjengelige fra startskjermbildet Verktøy:

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 146).

Dressing Soak (forbindingsbløtgjøring) – brukes til å bløtlegge forbindingen med oppløsning som forberedelse til bytte av 
forbinding (side 75).

Testsyklus – brukes til å fullføre en forkortet V.A.C.  VERAFLO™‑behandlingssyklus. Hver fase i syklusen testes for å sikre at systemet er 
tilfredsstillende konfigurert og fungerer etter hensikten (side 79).

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.
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Fanen Behandling  
(side 50, 85, 110 og 129)

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor 
(side 146)

Se kapitlet Fanen Verktøy hvis du 
vil ha mer informasjon (side 181).

Hjelp

Fanen Historikk (side 155)

Fanen Verktøy

Testsyklus (side 79)

Forbindingsbløting (side 75)



75

Forbindingsbløting

Brukes til å bløtlegge forbindingen med oppløsning som forberedelse til bytte av forbinding.

Hvis verktøyet Forbindingsbløting er tilgjengelig for valgt behandling, vil ikonet Forbindingsbløting på 
startskjermbildet eller fanen Verktøy (bare for V.A.C. VERAFLO™-behandling og V.A.C.®-behandling) 
ha en blå farge.

Forbindingsbløting valgt mens behandlingen er inaktiv:

1. Påse at både V.A.C.®‑beholderslangen og 
instillasjonsledningen er koblet til på riktig måte.

2. Påse at alle fire slangeklemmer er åpne.

3. Påse at V.A.C.  VERALINK™‑kassetten er satt skikkelig inn 
(side 28).

4. Påse at beholderen har tilstrekkelig kapasitet igjen for bytte 
av forbinding.

5. Velg Forbindingsbløting fra 
startskjermbildet eller fanen 
Verktøy for å gå videre til skjermbildet 
Forbindingsbløting.

6. Velg ønsket Volum for forbindingsbløting (ml).

7. Velg ønsket Tid for forbindingsbløting (minutter).

8. Velg OK for å bekrefte innstillingene og 
gå tilbake til startskjermbildet eller 
Fanen Verktøy.

9. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet vil fullføre instillasjons‑, 
bløtleggings‑ og væskefjerningsfasene. Behandlingsfase 
vil vises på statuslinjen (side 50) øverst på skjermbildet. 
Den gjeldende behandlingsstatusen vil også vises under 
behandlingsapparatets ikon sammen med gjenværende tid 
eller væskemengde (under instillasjonsfasen).

10. Når forbindingsbløtgjøringens væskefjerningsfase er fullført, 
kan forbindingen fjernes.

11. Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet eller fanen Verktøy.

Se den relevante forbindingens bruksanvisning 
for sikkerhetsinformasjon og prosedyrer for 
bytte av forbinding.
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Forbindingsbløting valgt under instillasjonsfase:

1. Velg Forbindingsbløting fra 
startskjermbildet eller fanen 
Verktøy for å gå videre til skjermbildet 
Forbindingsbløting.

2. Påse at både V.A.C.®‑beholderslangen og 
instillasjonsledningen er koblet til på riktig måte.

3. Påse at alle fire slangeklemmer er åpne.

4. Påse at beholderen har tilstrekkelig kapasitet igjen for bytte 
av forbinding.

5. Velg ønsket Tid for forbindingsbløting (minutter).

6. Velg OK for å bekrefte innstillingene 
og gå tilbake til startskjermbildet 
eller Fanen Verktøy.

7. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet vil fullføre instillasjons‑, 
bløtleggings‑ og væskefjerningsfasene. Behandling vil 
vises på statuslinjen (side 50) øverst på skjermbildet. 
Den gjeldende behandlingsstatusen vil også vises under 
behandlingsapparatets ikon sammen med gjenværende 
tid eller væskemengde (under instillasjonsfasen).

8. Når forbindingsbløtgjøringens væskefjerningsfase er fullført, 
kan forbindingen fjernes.

9. Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet eller fanen Verktøy.

Se den relevante forbindingens bruksanvisning 
for sikkerhetsinformasjon og prosedyrer for 
bytte av forbinding.
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Forbindingsbløtgjøring valgt under bløtleggingsfase:

1. Velg Forbindingsbløting fra 
startskjermbildet eller fanen Verktøy 
for å starte forbindingsbløtgjøring.

2. Påse at både V.A.C.®‑beholderslangen og 
instillasjonsledningen er koblet til på riktig måte.

3. Påse at alle fire slangeklemmer er åpne.

4. Påse at beholderen har tilstrekkelig kapasitet igjen for bytte 
av forbinding.

5. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet vil fullføre 
bløtleggings‑ og væskefjerningsfasene. Behandling 
vil vises på statuslinjen (side 50) øverst på skjermbildet. 
Den gjeldende behandlingsstatusen vil også vises under 
behandlingsapparatets ikon sammen med gjenværende 
tid eller væskemengde (under instillasjonsfasen).

6. Når forbindingsbløtgjøringens væskefjerningsfase er fullført, 
kan forbindingen fjernes.

7. Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet eller fanen Verktøy.

Se den relevante forbindingens bruksanvisning 
for sikkerhetsinformasjon og prosedyrer for 
bytte av forbinding.
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Forbindingsbløting valgt under V.A.C.®-behandlingsfase:

1. Påse at instillasjonsledningen er koblet skikkelig til.

2. Påse at alle fire slangeklemmer er åpne.

3. Påse at V.A.C.  VERALINK™‑kassetten er satt skikkelig inn 
(side 28).

4. Påse at beholderen har tilstrekkelig kapasitet igjen for bytte 
av forbinding.

5. Velg Forbindingsbløting fra 
startskjermbildet eller fanen 
Verktøy for å gå videre til skjermbildet 
Forbindingsbløting.

6. Velg ønsket Volum for forbindingsbløting (ml).

7. Velg ønsket Tid for forbindingsbløting (minutter).

8. Velg OK for å bekrefte innstillingene og 
gå tilbake til startskjermbildet eller 
Fanen Verktøy.

9. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet vil fullføre instillasjons‑, 
bløtleggings‑ og væskefjerningsfasene. Behandlingsfase 
vil vises på statuslinjen (side 50) øverst på skjermbildet. 
Den gjeldende behandlingsstatusen vil også vises under 
behandlingsapparatets ikon sammen med gjenværende 
tid eller væskemengde (under instillasjonsfasen).

10. Når forbindingsbløtgjøringens væskefjerningsfase er fullført, 
kan forbindingen fjernes.

11. Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet eller fanen Verktøy.

Se den relevante forbindingens bruksanvisning 
for sikkerhetsinformasjon og prosedyrer for 
bytte av forbinding.
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Testsyklus

Brukes til å fullføre en forkortet V.A.C. VERAFLO™-behandlingssyklus. Hver fase i syklusen testes for å sikre at systemet er 
tilfredsstillende konfigurert og fungerer etter hensikten.

1. Påse at både V.A.C.®‑beholderslangen og 
instillasjonsledningen er koblet til på riktig måte (side 31).

2. Påse at alle fire slangeklemmer er åpne (side 31 og 33).

3. Påse at V.A.C.  VERALINK™‑kassetten er satt skikkelig inn 
(side 28).

4. Påse at beholderen er satt skikkelig inn (side 32).

5. Påse at oppløsningsposen/‑flasken er satt skikkelig inn 
(side 29).

6. Hvis apparatet aldri er blitt konfigurert for V.A.C. VERAFLO™‑
behandling, skal du konfigurere apparatet som beskrevet i 
avsnittet Konfigurasjon av V.A.C. VERAFLO™-behandling 
– oversikt (side 44–47).

Testsyklusen er tilgjengelig først mens den er 
konfigurert for V.A.C. VERAFLO™-behandling.

Hvis brukeren ikke velger noen 
behandlingsinnstillinger, vil V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet som standard velge 
fabrikkinnstillinger.

7. Velg Testsyklus på skjermbildet Verktøy 
(side 74).

8. Når testsyklusen er ferdig, velger 
du Avslutt for å gå til V.A.C.®‑
behandlingsfase.
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Konfigurasjon av V.A.C.®‑behandling – oversikt over standardinnstillinger

Følgende flytskjema viser kort hvordan du konfigurerer V.A.C.®-behandlingen ved hjelp av standardinnstillingene. Du finner mer 
informasjon om enkeltstående skjermbilder og alternativer på de neste sidene.

Skjermbildene ovenfor er bare ment som eksempler. Se de angitte sidetallene hvis du vil ha en mer 
detaljert oversikt og mer informasjon.

De viste innstillingene vil variere etter innstillingene som er definert av brukeren.
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Obligatorisk for 
V.A.C.®-behandling:

• Beholder

• V.A.C.®‑forbinding

Trykk ned og hold 
av/på-knappen 
nede til lampen 
slås på.

Skjermbildet  
Ny pasient

Skjermbildet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor

Velg V.A.C.®-behandling.
(side 42)

Velg OK for å bruke 
standardinnstillingene.

Nedtrekkingen begynner.

Startskjermbilde –  
V.A.C.®-behandling

Skjermbildet  
Bekrefte innstillinger

For å kunne bruke verktøyet 
for forbindingsbløting, må 
en V.A.C.  VERALINK™‑kassett 
være satt inn (side 28).
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Konfigurasjon av V.A.C.®‑behandling – oversikt over avanserte brukerdefinerte innstillinger

Følgende flytskjema viser kort hvordan du konfigurerer V.A.C.®-behandlingen ved hjelp av brukerdefinerte innstillinger. Du finner 
mer informasjon om enkeltstående skjermbilder og alternativer på de neste sidene.
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Trykk ned og hold 
av/på-knappen 
nede til lampen 
slås på.

Obligatorisk for V.A.C.®-
behandling:

• Beholder

• V.A.C.®‑forbinding

For å kunne 
bruke verktøyet for 
forbindingsbløting, 
må en 
V.A.C. VERALINK™‑
kassett være satt 
inn (side 28).

Velg V.A.C.®-behandling 
(side 42).

Velg Avanserte 
innstillinger.

V.A.C.®-behandlingen 
konfigureres som beskrevet 

(side 83). Velg OK for å 
fortsette til skjermbildet 
Bekrefte innstillinger.

Velg OK for å godkjenne 
innstillingene.

Nedtrekkingen begynner.

Startskjermbilde –  
V.A.C.®-behandling

Skjermbildene ovenfor er bare ment som 
eksempler. Se de angitte sidetallene hvis du vil ha 
en mer detaljert oversikt og mer informasjon.

De viste innstillingene vil variere etter 
innstillingene som er definert av brukeren.
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Skjermbildet V.A.C.®‑behandlingsinnstillinger

Dette skjermbildet gjør det mulig å konfigurere V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet til å levere V.A.C.®-behandling:

• Ønsket trykk (mmHg) – (standard = 125 mmHg) 
anbefalt undertrykksnivå for V.A.C.®-behandling. 
Ønsket trykk kan stilles inn til å være mellom 25–200 mmHg 
i trinn på 25 mmHg.

• Intensitet – (standard = lav) forbundet med den tiden 
det tar å nå ønsket trykk etter at behandlingen er startet. 
Jo lavere intensitetsinnstillingen er, desto lengre tid vil det 
ta å nå ønsket trykk. Vi anbefaler at nye pasienter begynner 
behandling på laveste intensitet. Dette gjør det mulig å øke 
undertrykket langsommere når svampen komprimeres i såret. 
Intensiteten kan om ønskelig holde seg på laveste intensitet 
under hele behandlingen.

• V.A.C.®-behandlingsmodus – (standard = kontinuerlig) 
tilgjengelige modi inkluderer Kontinuerlig og DPC. 
Kontinuerlig gir konstant undertrykk ved valgt ønsket 
trykk. DPC gir undertrykk mellom forhåndsvalgt lavt trykk 
(25 mmHg) og valgt ønsket trykk.

• Syklus, økningstid – (standard = 3 minutter) tid brukt på 
overgangen fra det forhåndsinnstilte lave trykket (25 mmHg) 
til valgt ønsket trykk under bruk av DPC. Syklus, økningstid 
kan stilles inn fra ett til 10 minutter i trinn på ett minutt.

• Syklus, reduksjonstid – (standard = 3 minutter) tid 
brukt på overgangen fra det valgte ønskede trykket til det 
forhåndsinnstilte lave trykket (25 mmHg) under bruk av DPC. 
Syklus, reduksjonstid kan stilles inn fra ett til 10 minutter i trinn 
på ett minutt.

1. Velg ønsket verdi ved å velge eller skyve 
fingeren/pennen langs linjen. Bruk + / - til 
å justere de viste verdiene opp eller ned.

Velg Gjenopprett Standard for å tilbakestille 
alle behandlingsinnstillinger til standardverdier.
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2. Når alle innstillingene er angitt, 
skal du velge OK for å fortsette til 
skjermbildet Bekrefte innstillinger. 
Dette skjermbildet gjør det mulig å 
gjennomgå behandlingsinnstillingene 
som ble valgt på skjermbildet 
V.A.C.®-behandlingsinnstillinger.

3. Bruk + / - til å justere de viste verdiene 
opp eller ned.

Velg Avanserte innstillinger for å gå tilbake til 
skjermbildet V.A.C.®-behandlingsinnstillinger 
for å gjøre nødvendige justeringer.

.
4. Velg OK for å starte behandlingen og 

fortsette til skjermbildet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor for V.A.C.®-
behandling.

ELLER 

5. Velg Avbryt for å gå tilbake til 
skjermbildet Velg behandling.

.
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Startskjermbilde – V.A.C.®‑behandling

Dette startskjermbildet er hovedskjermbildet som V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet viser under V.A.C.®-behandling. Det brukes 
til å vise viktig informasjon om behandlingsstatusen.

Behandlingsmodus og ‑status (PÅ eller AV) vil vises på statuslinjen øverst på skjermen. Gjeldende behandlingstrykk vil også vises over 
forbindingens ikon.

Følgende alternativer er tilgjengelige fra startskjermbildet for V.A.C.®-behandling:

Behandlingsinnstillinger – brukes til å endre gjeldende behandlingsinnstillinger.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 145).

Informasjon – brukes til å vise en oppsummering av behandlingshistorikken og gjeldende behandlingsinnstillinger (side 86).

Start/stopp – brukes til å starte eller stoppe behandlingen.

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.

Lekkasjedeteksjon – hvis behandlingsapparatet oppdager en midlertidig lekkasje i systemet som er over terskelen for 
lekkasjealarmen, vil startskjermbildet til V.A.C.®-behandling vise en gul boks rundt forbindingen. Informasjon om bruk av ekstra 
overtrekksmateriale for forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen som leveres sammen med forbindingene.

Se side 41 for en liste over vanlige knapper på berøringsskjermen som ikke er beskrevet her.
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Informasjon

Behandling  
(side 50, 85, 110 og 129)

Start/stopp behandling

Hjelp

Fanen Historikk (side 155)

Statuslinje

Fanen Verktøy (side 106)

Nattmodus (side 41)

Skjermlås/innstillingslås 
(side 41)

Behandlingsinnstillinger 
(side 83)

Lekkasjedeteksjon

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor 
(side 145)
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Informasjonsskjermbilder – V.A.C.®‑behandling

Disse skjermbildene viser gjeldende behandlingsinnstillinger og en oppsummering av behandlingen som er brukt på pasienten.

1. Velg Informasjon på startskjermbildet for å komme til fanen Behandling historikk. Bruk denne fanen for 
å gjennomgå behandlingens startdato og behandlingstid. Hvis du bruker loggfunksjonen, vises også dato og 
tid for Beholder sist byttet, Kassett sist byttet, Forbinding sist byttet og Oppløsning sist byttet.

2. Velg Gjeldende innstillinger for å fortsette til skjermbildet Gjeldende innstillinger. Bruk denne fanen for å 
vise gjeldende behandlingsinnstillinger. 

3. Velg Endre innstillinger for å fortsette til skjermbildet Bekrefte innstillinger (side 84).

4. Velg Avslutt for å gå tilbake til startskjermbildet for V.A.C.®-behandling.
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V.A.C.®‑behandling, varsler og alarmer

Følgende varsler og alarmer kan vises på berøringsskjermen under V.A.C.®-behandling.

Varsler og alarmer ledsages av en gjentatt varsellyd.

Hvis en varselstone ikke høres når SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor vises etter at behandlingen er startet, og Lyd for forsegling er slått 
PÅ, kan det hende at alarmene ikke fungerer på riktig måte. Du får mer informasjon ved å kontakte KCI. Det er meningen at alarmer 
skal høres når du står vendt mot behandlingsapparatet på maksimalt én meters avstand. Hvis to eller flere alarmtilstander er tilstede, 
vil bare den alarmen med høyest prioritet vises.

Varseltilstand med lav prioritet – vises på berøringsskjermen når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
oppdager en tilstand som krever handling. Varsler ledsages av en repeterende varsellyd omtrent hvert 
20 sekund (to pip).

Alarmforhold med middels prioritet – vises på berøringsskjermen når V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet oppdager et forhold som krever rask oppmerksomhet for å sikre at den anbefalte 
behandlingen blir levert. Alarmer vil bli etterfulgt av et repeterende hørbart varsel annethvert sekund 
(tre pip) og en blinkende tittel på skjermen. 

Velg Lyd for forsegling for å slå PÅ varsellyden.

Velg Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om alarmavklaring.

Hvis du ikke klarer å løse et alarmforhold, skal du kontakte KCI.
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V.A.C.®‑ behandling Blokkeringsvarsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet har oppdaget en potensiell 
blokkering. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.®‑behandlingsslangen på 
SENSAT.R.A.C.™‑puten og beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis V.A.C.®-behandling Blokkeringsvarsel fortsatt vises 
etter at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med eller 
lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved å senke 
apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 85). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet fortsetter 
å forsøke å anvende behandling under dette 
varselet.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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V.A.C.®‑behandling Alarm for blokkering (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når en blokkering er til stede i V.A.C.®‑behandlingsledningen. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.®‑behandlingsslangen på 
SENSAT.R.A.C.™‑puten og beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis V.A.C.®-behandling Alarm for blokkering 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter 
at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med 
eller lavere enn sårstedet. Hvis du løser alarmen ved å 
senke apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake 
til startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 85). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Behandlingsapparatet er fortsatt slått på, 
men undertrykket på såret kan ligge under 
behandlingsverdien.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C.®‑behandling Alarm for full beholder (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet viser når beholderen er full og må erstattes. Denne alarmen ledsages av en 
gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Kontroller om beholderen er full ved å sammenligne 
væskenivået med målemerkene på beholderen.

En full beholder er omtrent 300 ml, 500 ml eller 
1000 ml, avhengig av hvilken beholder som 
brukes. Beholderens utløserknapp blinker.

3. Hvis beholderen ikke er full, skal du 
velge Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

4. Hvis beholderen er full, skal du bytte beholder og velge 
Tilbakestill på dette skjermbildet for å gå tilbake til 
startskjermbildet. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Bytte beholder i denne håndboken (side 34).

5. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C.®‑behandling Beholder ikke tilkoblet‑alarm

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet viser når beholderen ikke er satt helt inn og/eller er skikkelig låst. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Ta ut beholderen ved å trykke på 
beholderens utløserknapp (side 18) 
på apparatet.

3. Undersøk beholderen og V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
for å sikre at fremmedlegemer eller smuss ikke forstyrrer 
kontaktflatene mellom beholderen og behandlingsapparatet.

4. Påse at begge forseglingene er til stede og satt helt på 
plass (side 19). Hvis forseglingene mangler eller er skadet, 
skal du kontakte KCI.

5. Koble beholderen til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
igjen, og påse at beholderen sitter forsvarlig (side 32). 
En klikkelyd angir at beholderen er satt skikkelig inn.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake 
til startskjermbildet.

7. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

8. Hvis denne alarmen kommer igjen, skal du gjenta trinn 
2–7 med en ny beholder.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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V.A.C.®‑behandling Alarm for inaktiv behandling

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når behandlingen (V.A.C.®-behandling) har vært slått av eller satt på 
pause i mer enn 15 minutter (med apparatet slått på). Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

3. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

4. Hvis behandling ikke er ønsket, skal du slå 
av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet ved 
hjelp av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C.®‑behandling Lekkasjealarm

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når en større undertrykkslekkasje er oppdaget. Hvis du ikke løser 
denne alarmen innen tre minutter, blir behandlingen avbrutt. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og 
beholderslangen er forsvarlig låst.

3. Påse at beholderen sitter forsvarlig på plass. (Se avsnittet 
Beholder ikke tilkoblet-alarm, side 91).

4. Velg SEAL CHECK™ for å vise 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren. 
Se avsnittet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor (side 145) i denne 
håndboken for detaljer om hvordan du 
bruker SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren 
og hvordan du reparerer lekkasjer.

5. Når lekkasjen er løst ved hjelp av SEAL CHECK™‑
lekkasjedetektoren, skal du velge Avslutt på skjermbildet 
SEAL CHECK™-lekkasjedetektor for å gå tilbake til 
skjermbildet V.A.C.®-behandling Lekkasjevarsel.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 85). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Hvis du ikke løser denne alarmen innen 
tre minutter, vil V.A.C.®-behandling 
Lekkasjealarm (Behandlingen ble avbrutt) 
vises og behandlingen stoppe. 
 
Fremgangsmåter for å starte behandlingen 
på nytt finnes i avsnittet V.A.C.®-behandling 
Lekkasjealarm (Behandlingen ble avbrutt) 
her i håndboken (side 94).
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V.A.C.®‑behandling Lekkasjealarm (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når en oppdaget undertrykkslekkasje ikke er løst og behandlingen er 
avbrutt. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og 
beholderslangen er forsvarlig låst.

3. Påse at beholderen sitter forsvarlig på plass. (Se avsnittet 
Beholder ikke tilkoblet-alarm, side 91).

4. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

5. Start behandlingen på nytt ved å velge 
Start/stopp.

6. Velg SEAL CHECK™ for å vise 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren. 
Se avsnittet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor (side 145) i denne 
håndboken for detaljer om hvordan du 
bruker SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren 
og hvordan du reparerer lekkasjer.

7. Når lekkasjen er løst ved hjelp av SEAL CHECK™‑
lekkasjedetektoren, skal du velge Avslutt på skjermbildet 
SEAL CHECK™-lekkasjedetektor for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Hvis lekkasjeforholdet ikke løses, vises et 
alarmskjermbilde igjen etter noen minutter.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C.®‑behandling Alarm for lavt trykk (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet ikke har nådd ønsket 
undertrykksinnstilling og undertrykket på såret kan være under angitt trykk, noe som kan redusere virkningen av behandlingen. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på V.A.C.®‑behandlingsslangen på 
SENSAT.R.A.C.™‑puten og beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis V.A.C.®-behandling Alarm for lavt trykk 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter 
at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med eller 
lavere enn sårstedet. Hvis du løser alarmen ved å senke 
apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 85). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Behandlingsapparatet er fortsatt slått på, 
men undertrykket på såret kan ligge under 
behandlingsverdien.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C.®‑behandling V.A.C. VERALINK™ ikke tilkoblet‑varsel

Varsel med lav prioritet – dette varselskjermbildet vises når V.A.C. VERALINK™‑kassetten ikke er helt satt inn og/eller låst på plass. 
Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

V.A.C.ULTA™-behandlingssystem fortsetter å forsøke å gi behandling mens dette varselet er aktivert. 

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Fjern V.A.C. VERALINK™‑kassetten fra apparatet ved å trykke 
ned utløseren for kassettlåsen (side 28).

3. Undersøk V.A.C. VERALINK™‑kassetten og V.A.C.ULTA™‑
behandlingssystem for å sikre at det ikke er fremmedlegemer 
eller smuss på kassettens og behandlingssystems 
tilkoblingspunkter.

4. Kontroller at kassettens dreietilkobling (på enden av 
slangekoblingen) er satt forsvarlig i dreiesporet på 
behandlingssystem (side 28).

5. Koble V.A.C. VERALINK™‑kassetten til behandlingssystem 
igjen, og kontroller at kassetten er satt helt inn og låst 
(side 28). En klikkelyd angir at kassetten er satt riktig inn.

Når V.A.C. VERALINK™-kassetten er satt riktig 
inn, fjernes skjermbildet V.A.C. VERALINK™ 
ikke tilkoblet-varsel automatisk.

ELLER

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Kontroller at behandlingen er PÅ ved å se 
på statuslinjen (side 85). Hvis ikke, velger 
du Start/stopp for å starte behandlingen 
på nytt.

8. Hvis dette varselet kommer igjen, gjentar 
du trinn 2–7 med en ny V.A.C. VERALINK™‑
kassett.

Hvis du ikke finner en løsning på 
varseltilstanden, kontakter du KCI.
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V.A.C.®‑behandling Varsel for tom pose/flaske for oppløsning

Varsel med lav prioritet – dette varselskjermbildet vises når det ikke er instilleringsvæske i oppløsningsposen/‑flasken. 
Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i 
to minutter under feilsøking.

2. Fjern den tomme oppløsningsposen/‑flasken fra 
V.A.C. VERALINK™‑kassetten.

3. Fest den nye oppløsningsposen/‑flasken. Se avsnittet 
Heng opp oppløsningsbeholderens pose/flaske i 
denne håndboken (side 30) hvis du vil ha mer informasjon.

4. Heng en ny pose/flaske på den justerbare hengerarmen 
for oppløsningsbeholder (side 30).

5. Velg Loggfør for å registrere at 
oppløsningsposen/‑flasken er byttet. 
Se avsnittet om skjermbildet Loggfør 
(side 151) hvis du vil ha mer informasjon.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Kontroller at behandlingen er PÅ ved 
å se på statuslinjen (side 85). Hvis ikke, 
velger du Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.
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V.A.C.®‑behandling Trykkavviksalarm (Behandlingen ble avbrutt)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når det positive trykket på sårstedet har overskredet tillatt grenseverdi. 
Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Kontroller at klemmene på V.A.C. VERAT.R.A.C.™‑puten eller 
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑slangesettet og V.A.C. VERALINK™‑
kassettens slange er åpne.

3. Kontroller at slangen ikke er bøyd, klemt eller blokkert på 
noen måte.

4. Hvis alarmen V.A.C.®‑behandling Trykkavviksalarm 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter at trinn 
2–3 er fullført, kontrollerer du pasientens stilling eller 
eventuelt eksternt komprimeringsutstyr som kan hindre 
gjennomstrømning. Fjern eksternt komprimeringsutstyr.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Kontroller at behandlingen er PÅ ved å se 
på statuslinjen (side 85). Hvis ikke, velger 
du Start/stopp for å starte behandlingen 
på nytt.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C.®‑behandling Blokkeringsvarsel for instilleringsslangen (Behandlingen ble avbrutt)

Varsel med lav prioritet – dette varselskjermbildet vises når det er en blokkering i instilleringsslangen til V.A.C. VERAT.R.A.C.™‑puten 
eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑slangesettet. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Kontroller at klemmene på V.A.C. VERAT.R.A.C.™‑puten eller 
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑slangesettet og V.A.C. VERALINK™‑
kassetten er åpne.

3. Kontroller at slangen ikke er bøyd, klemt eller blokkert på 
noen måte.

4. Kontroller at V.A.C. VERALINK™‑kassetten er satt helt inn og 
låst. Se avsnittet Koble V.A.C. VERALINK™-kassetten 
til V.A.C.ULTA™-behandlingssystem (side 28) i denne 
håndboken hvis du vil ha mer informasjon.

5. Kontroller at instilleringsløsningen i V.A.C. VERALINK™‑
kassettens slange fortsatt er flytende og strømmer fritt. Hvis 
oppløsningen har fått tykkere konsistens, bytter du ut alt eller 
noe av følgende:

• V.A.C. VERALINK™‑kassetten

• V.A.C. VERAT.R.A.C.™‑puten eller V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™‑
slangesettet

• Oppløsningsposen/‑flasken 

6. Hvis varselet V.A.C.®‑behandling Blokkeringsvarsel for 
instilleringsslangen (Behandlingen ble avbrutt) fortsatt 
vises etter at trinn 2–5 er fullført, kontrollerer du pasientens 
stilling eller eventuelt eksternt komprimeringsutstyr som 
kan hindre gjennomstrømning. Fjern eventuelt eksternt 
komprimeringsutstyr.

7. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Varselskjermbildet fjernes når blokkeringen er 
korrigert.
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V.A.C.®‑behandling Varsel for lavt batterinivå

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises omkring to timer før ladenivået er for lavt til at V.A.C.ULTA™‑apparatet kan 
fortsette å fungere. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet 
er koblet til et vegguttak, vil skjermbildet 
Varsel for lavt batterinivå automatisk 
forsvinne.

ELLER

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.
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V.A.C.®‑behandling Alarm for kritisk batterinivå

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises omtrent 30 minutter før batterinivået er for lavt til å støtte den videre 
driften av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er 
koblet til et vegguttak, vil skjermbildet Alarm 
for kritisk batterinivå automatisk forsvinne.

3. Hvis skjermbildet Alarm for kritisk 
batterinivå ikke forsvinner automatisk, 
velger du Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

V.A.C.®-behandlingen fortsetter, men hvis du 
ikke løser denne alarmen innen tretti minutter, 
blir behandlingen avbrutt.

4. Påse at behandlingen er PÅ, ved å se 
på statuslinjen (side 85). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet må være 
koblet til et vegguttak for å kunne fortsette 
behandlingen.

Alarmloggene og innstillingene går ikke tapt 
hvis det oppstår et fullstendig strømbrudd, 
eller hvis apparatet slås av og på.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Utladet batteri

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når batterinivået er for lavt til å drifte V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Slik løser du denne alarmen:

1. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

2. Slå V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet på og 
start behandlingen. Se avsnittet Slå V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet på eller av i denne håndboken 
(side 42) hvis du vil ha mer informasjon.
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V.A.C.®‑behandling Varsel for intern temperatur

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når den interne temperaturen i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er 
utenfor den angitte grensen. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Behandlingen fortsetter mens dette varselet 
er aktiv. Berøringsskjermen vil bli slått av etter 
fem minutters inaktivitet. Skjermen lyser opp 
når du berører den. Batteriet slutter å lade.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Flytt behandlingsapparatet til et miljø med en 
driftstemperatur som angitt i avsnittet Spesifikasjoner 
i denne håndboken (side 194).

Det kan ta opptil to timer før 
behandlingsapparatet er tilbake til 
driftstemperatur.

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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V.A.C.®‑behandling Alarm for systemfeil (Behandlingen ble avbrutt) (ved strøm på)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
etter at det er slått på. Det kan skyldes en rekke forskjellige systemfeil. Det vises et tall ved siden av Feilkoden som representerer 
systemfeilens diagnosekode. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Registrer feilnummeret.

3. Slå apparatet av og på ved hjelp av 
av/på-knappen på forsiden av apparatet 
(side 18).

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI. 

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Alarm for systemfeil (etter strøm på)

Alarm med middels prioritet – dette alarmskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet mens 
apparatet er slått på. «00000001» representerer systemfeilens diagnosekode. Denne alarmen ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du denne alarmen:

1. Registrer feilnummeret (00000001).

2. Slå apparatet av og på ved hjelp 
av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet (side 18).

Hvis du ikke klarer å løse alarmforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Fanen Verktøy – V.A.C.®‑behandling

Bruk skjermbildet Verktøy til å angi innstillinger for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Noen valg er tilgjengelige uansett hvilken 
behandling som er aktiv. Disse valgene omtales i kapittelet Fanen Verktøy. Valg som er unike for den valgte behandlingen, er beskrevet 
under.

Følgende alternativer er tilgjengelige fra startskjermbildet Fanen Verktøy:

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 145).

Forbindingsbløting – brukes til å bløtlegge forbindingen med oppløsning som forberedelse til bytte av forbinding (side 107).

Det må være installert en V.A.C. VERALINK™-kassett (side 28) for at verktøyet for 
forbindingsbløting skal være tilgjengelig.

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.
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Fanen Behandling (side 85)

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor 
(side 147)

Se kapitlet Fanen Verktøy hvis du 
vil ha mer informasjon (side 181).

Hjelp

Fanen Historikk (side 155)

Fanen Verktøy

Forbindingsbløting (side 107). 
Kun tilgjengelig hvis  
V.A.C.  VERALINK™‑kassetten  
er festet.
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Forbindingsbløting

Bruk Forbindingsbløting til å bløtlegge forbindingen med oppløsning som forberedelse til bytte av forbinding.

Det må være installert en V.A.C. VERALINK™-kassett (side 28) for at verktøyet for 
forbindingsbløting skal være tilgjengelig.

1. Påse at instillasjonsledningen er koblet skikkelig til.

2. Påse at alle fire slangeklemmer er åpne.

3. Påse at V.A.C. VERALINK™‑kassetten er satt skikkelig inn 
(side 28).

4. Påse at beholderen har tilstrekkelig kapasitet igjen for bytte 
av forbinding.

5. Velg Forbindingsbløting fra 
startskjermbildet for å gå videre til 
skjermbildet Forbindingsbløting.

6. Velg ønsket Volum for forbindingsbløting (ml).

7. Velg ønsket Tid for forbindingsbløting (minutter).

8. Velg OK for å bekrefte innstillingene og 
gå tilbake til startskjermbildet.

9. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet vil fullføre instillasjons‑, 
bløtleggings‑ og væskefjerningsfasene. Behandlingsfase 
vil vises på statuslinjen (side 85) øverst på skjermbildet. 
Den gjeldende behandlingsstatusen vil også vises under 
behandlingsapparatets ikon sammen med gjenværende 
tid eller væskemengde (under instillasjonsfasen).

10. Når forbindingsbløtgjøringens væskefjerningsfase er fullført, 
kan forbindingen fjernes.

11. Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Se den relevante forbindingens bruksanvisning 
for sikkerhetsinformasjon og prosedyrer for 
bytte av forbinding.
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Konfigurasjon av PREVENA™‑behandling – oversikt

Følgende flytskjema viser kort hvordan du konfigurerer PREVENA™-behandlingen. Du finner mer informasjon om enkeltstående 
skjermbilder og alternativer på de neste sidene.

Skjermbildene ovenfor er bare ment som eksempler. Se de angitte sidetallene hvis du vil ha en mer 
detaljert oversikt og mer informasjon.

De viste innstillingene vil variere etter innstillingene som er definert av brukeren.
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Trykk ned og hold 
av/på-knappen 
nede til lampen 
slås på.

Obligatorisk for 
PREVENA™-behandling:

• Beholder

• PREVENA™‑forbinding

Skjermbildet  
Ny pasient

Skjermbildet  
Bekrefte innstillinger

Skjermbildet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor

Velg PREVENA™-
behandling (side 42)

Startskjermbilde – 
PREVENA™-behandling

Velg OK for å starte 
SEAL CHECK™‑

lekkasjedetektor (side 148)

Nedtrekkingen begynner.
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Startskjermbilde – PREVENA™‑behandling

Dette startskjermbildet er hovedskjermbildet som V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet viser under PREVENA™-behandling. 
Det brukes til å vise viktig informasjon om behandlingsstatusen.

Behandlingsfase og ‑modus (PÅ eller AV) vises på statuslinjen øverst på skjermen. Gjeldende behandlingstrykk vil også vises over 
forbindingens ikon.

Følgende valg er tilgjengelige fra startskjermbildet for PREVENA™-behandling:

Behandlingsinnstillinger – brukes til å vise gjeldende behandlingsinnstillinger.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 145).

Informasjon – brukes til å vise en oppsummering av behandlingshistorikken og gjeldende behandlingsinnstillinger (side 111).

Start/stopp – brukes til å starte eller stoppe behandlingen.

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.

Lekkasjedeteksjon – hvis behandlingsapparatet oppdager en midlertidig lekkasje i systemet som er over terskelen for 
lekkasjealarmen, vil startskjermbildet til PREVENA™-behandling vise en gul boks rundt forbindingen. Informasjon om bruk av 
ekstra overtrekksmateriale for forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen som leveres sammen med forbindingene.

Se side 41 for en liste over vanlige knapper på berøringsskjermen som ikke er beskrevet her.
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Behandling  
(side 50, 85, 110 og 129)

Start/stopp behandling

Hjelp

Fanen Historikk (side 155)

Fanen Verktøy (side 126)

Behandlingsinnstillinger 
(side 109)

Nattmodus (side 41)

SEAL CHECK™‑
lekkasjedetektor (side 145)

Skjermlås/innstillingslås 
(side 41)

Informasjon

Lekkasjedeteksjon
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Informasjonsskjermbilder – PREVENA™‑behandling

Disse skjermbildene viser gjeldende behandlingsinnstillinger og en oppsummering av behandlingen som er brukt på pasienten.

1. Velg Informasjon på startskjermbildet for å komme til fanen Behandling historikk. Bruk denne fanen 
for å gjennomgå Startdato Behandling og Behandlingstid. Hvis du bruker loggfunksjonen, vil også dato og tid 
for når beholderen og forbindingen sist ble skiftet ut, vises.

2. Velg Gjeldende innstillinger for å fortsette til skjermbildet Gjeldende innstillinger. Bruk denne fanen for 
å vise gjeldende behandlingsinnstillinger. 

3. Velg Endre innstillinger for å fortsette til skjermbildet Bekrefte innstillinger (side 109).

4. Velg Avbryt for å gå tilbake til startskjermbildet for PREVENA™-behandling.
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Varsler for PREVENA™‑behandling

Følgende varsler kan vises på berøringsskjermen under PREVENA™-behandling.

Varsler ledsages av en gjentatt varsellyd.

Hvis en varselstone ikke høres når SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor vises etter at behandlingen er startet, og Lyd for forsegling er slått 
PÅ, kan det hende at varslene ikke fungerer på riktig måte. Du får mer informasjon ved å kontakte KCI. Det er meningen at varsler skal 
høres når du står vendt mot behandlingsapparatet på maksimalt én meters avstand. Hvis to eller flere varselstilstander er tilstede, 
vil bare det varselet med høyest prioritet vises.

Varseltilstand med lav prioritet – vises på berøringsskjermen når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
oppdager en tilstand som krever handling. Varsler ledsages av en repeterende varsellyd omtrent hvert 
20. sekund (to pip).

Velg Lyd for forsegling for å slå PÅ varsellyden.

Velg Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om varselsavklaring.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdene, skal du kontakte KCI.
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PREVENA™‑behandling Blokkeringsvarsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet har oppdaget en potensiell 
blokkering. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på forbindings‑ og beholderslangen 
er åpne.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis PREVENA™-behandling Blokkeringsvarsel fortsatt 
vises etter at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med eller 
lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved å senke 
apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 110). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet fortsetter 
å forsøke å anvende behandling under dette 
varselet.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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PREVENA™‑behandling Blokkeringsvarsel (Behandlingen ble avbrutt)

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når en blokkering er til stede. Dette varselet ledsages av en gjentatt 
varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på forbindings‑ og beholderslangen 
er åpne.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis PREVENA™-behandling Blokkeringsvarsel 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter 
at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med 
eller lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved å 
senke apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 110). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Behandlingsapparatet er fortsatt slått på, 
men undertrykket på såret kan ligge under 
behandlingsverdien.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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PREVENA™‑behandling Varsel for full beholder

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når beholderen er full og må erstattes. Dette varselet ledsages av en 
gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Kontroller om beholderen er full ved å sammenligne 
væskenivået med målemerkene på beholderen.

En full beholder er omtrent 300 ml eller 500 ml, 
avhengig av hvilken beholder som brukes. 
Beholderens utløserknapp blinker.

3. Hvis beholderen ikke er full, skal du 
velge Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

4. Hvis en beholder er helt eller nesten helt full må du 
kontakte den behandlende legen umiddelbart for å 
få ytterligere instruksjoner.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.
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PREVENA™‑behandling Beholder ikke tilkoblet‑varsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når beholderen ikke er satt helt inn og/eller skikkelig låst. Dette varselet 
ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Ta ut beholderen ved å trykke på 
beholderens utløserknapp (side 18) 
på apparatet.

3. Undersøk beholderen og V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
for å sikre at fremmedlegemer eller smuss ikke forstyrrer 
kontaktflatene mellom beholderen og behandlingsapparatet.

4. Påse at begge forseglingene er til stede og satt helt på 
plass (side 19). Hvis forseglingene mangler eller er skadet, 
skal du kontakte KCI.

5. Koble beholderen til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
igjen, og påse at beholderen sitter forsvarlig (side 32). 
En klikkelyd angir at beholderen er satt skikkelig inn.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake 
til startskjermbildet.

7. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

8. Hvis dette varselet kommer igjen, skal du gjenta trinn 
2–7 med en ny beholder.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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PREVENA™‑behandling Varsel for inaktiv behandling

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når behandlingen (PREVENA™-behandling) har vært slått av eller satt på 
pause i mer enn 15 minutter (med apparatet slått på). Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

3. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

4. Hvis behandling ikke er ønsket, skal du slå 
av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet ved 
hjelp av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet.
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PREVENA™‑behandling Lekkasjevarsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når en større undertrykkslekkasje er oppdaget. Dette varselet ledsages av 
en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og 
beholderslangen er forsvarlig låst.

3. Påse at beholderen sitter forsvarlig på plass. (Se avsnittet 
Beholder ikke tilkoblet-varsel, side 117).

4. Velg SEAL CHECK™ for å vise 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren. 
Se avsnittet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor (side 145) i denne 
håndboken for detaljer om hvordan du 
bruker SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren 
og hvordan du reparerer lekkasjer.

5. Når lekkasjen er løst ved hjelp av SEAL CHECK™‑
lekkasjedetektoren, skal du velge Avslutt på skjermbildet 
SEAL CHECK™-lekkasjedetektor for å gå tilbake til 
skjermbildet PREVENA™-behandling Lekkasjevarsel.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Påse at behandlingen er PÅ, ved å se 
på statuslinjen (side 110). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet fortsetter 
å forsøke å anvende behandling under dette 
varselet.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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PREVENA™‑behandling Varsel for lavt batterinivå

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises omkring to timer før ladenivået er for lavt til at V.A.C.ULTA™‑apparatet kan 
fortsette å fungere. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er 
koblet til et vegguttak, vil skjermbildet Varsel 
for lavt batterinivå automatisk forsvinne.

ELLER

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.
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PREVENA™‑behandling Varsel for kritisk batterinivå

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises omkring 30 minutter før ladenivået er for lavt til at V.A.C.ULTA™‑apparatet 
kan fortsette å fungere. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er 
koblet til et vegguttak, vil skjermbildet Varsel 
for kritisk batterinivå automatisk forsvinne.

ELLER

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

PREVENA™-behandlingen fortsetter, men 
hvis du ikke løser dette varselet innen 
tretti minutter, blir behandlingen avbrutt.

4. Påse at behandlingen er PÅ, ved å se 
på statuslinjen (side 110). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet må være 
koblet til et vegguttak for å kunne fortsette 
behandlingen.

Varselsloggene og innstillingene går ikke tapt 
hvis det oppstår et fullstendig strømbrudd, 
eller hvis apparatet slås av og på.
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Utladet batteri

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når batterinivået er for lavt til å drifte V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Slik løser du dette varselet:

1. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

2. Slå V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet på og start 
behandlingen. Se avsnittet Slå V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet på eller av i denne håndboken 
(side 42) hvis du vil ha mer informasjon.
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PREVENA™‑behandling Varsel for intern temperatur

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når den interne temperaturen i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er 
utenfor den angitte grensen. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Behandlingen fortsetter mens dette varselet 
er aktiv. Berøringsskjermen vil bli slått av etter 
fem minutters inaktivitet. Skjermen lyser opp 
når du berører den. Batteriet slutter å lade.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Flytt behandlingsapparatet til et miljø med en 
driftstemperatur som angitt i avsnittet Spesifikasjoner 
i denne håndboken (side 194).

Det kan ta opptil to timer før 
behandlingsapparatet er tilbake til 
driftstemperatur.

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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PREVENA™‑behandling Varsel for systemfeil (Behandlingen ble avbrutt) (ved strøm på)

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet etter at det 
er slått på. Det kan skyldes en rekke forskjellige systemfeil. Det vises et tall ved siden av feilkoden som representerer systemfeilens 
diagnosekode. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Registrer feilnummeret.

3. Slå apparatet av og på ved hjelp av 
av/på-knappen på forsiden av apparatet 
(side 18).

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI. 
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Varsel for systemfeil (etter strøm på)

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet mens 
apparatet er slått på. «00000001» representerer systemfeilens diagnosekode. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Registrer feilnummeret (00000001).

2. Slå apparatet av og på ved hjelp 
av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet (side 18).

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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Fanen Verktøy – PREVENA™‑behandling

Bruk skjermbildet Fanen Verktøy til å angi innstillinger for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Noen valg er tilgjengelige uansett 
hvilken behandling som er aktiv. Disse valgene omtales i kapittelet Fanen Verktøy. Valg som er unike for den valgte behandlingen, 
er beskrevet under.

Følgende alternativer er tilgjengelige fra startskjermbildet Fanen Verktøy:

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 145).

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.
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Fanen Historikk (side 155)
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Oversikt over ABTHERA™‑behandling

Følgende flytskjema viser kort hvordan du konfigurerer ABTHERA™-behandlingen. Du finner mer informasjon om enkeltstående 
skjermbilder og alternativer på de neste sidene.

Skjermbildene ovenfor er bare ment som eksempler. Se de angitte sidetallene hvis du vil ha en mer 
detaljert oversikt og mer informasjon.

De viste innstillingene vil variere etter innstillingene som er definert av brukeren.

O
ve

rs
ik

t o
ve

r A
BT

H
ER

A
™

-b
eh

an
dl

in
g

Trykk ned og hold 
av/på-knappen 
nede til lampen 
slås på.

Obligatorisk for 
ABTHERA™-behandling:

• Beholder

• ABTHERA™ 
SENSAT.R.A.C.™‑
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Skjermbildet 
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behandling (side 42)
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Velg OK for å starte 
SEAL CHECK™‑

lekkasjedetektor (side 149)

Nedtrekkingen 
begynner.



128

Skjermbildet Bekrefte innstillinger – ABTHERA™‑behandling

Dette skjermbildet lar brukeren justere Ønsket trykk som 
V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet skal levere under 
ABTHERA™-behandling:

• Ønsket trykk (mmHg) – (standard = 125 mmHg) anbefalt 
undertrykksnivå for ABTHERA™-behandling. Ønsket trykk 
kan stilles inn til å være 100, 125 eller 150 mmHg.

1. Bruk + / - til å velge ønsket verdi for ABTHERA™-behandling.

2. Når ønsket trykk er angitt, velger 
du OK for å starte behandlingen og 
fortsette til skjermbildet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor for ABTHERA™-
behandling. 

3. Velg Avbryt for å gå tilbake til 
skjermbildet Velg behandling.
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Startskjermbilde – ABTHERA™‑behandling

Dette startskjermbildet er hovedskjermbildet som V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet viser under ABTHERA™-behandling. 
Det brukes til å vise viktig informasjon om behandlingsstatusen.

Behandlingsmodus og ‑status (PÅ eller AV) vil vises på statuslinjen øverst på skjermen. Gjeldende behandlingstrykk vil også vises over 
forbindingens ikon.

Følgende alternativer er tilgjengelige fra startskjermbildet for ABTHERA™-behandling:

Behandlingsinnstillinger – brukes til å endre gjeldende behandlingsinnstillinger.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 145).

Informasjon – brukes til å vise en oppsummering av behandlingshistorikken og gjeldende behandlingsinnstillinger (side 130).

Start/stopp – brukes til å starte eller stoppe behandlingen.

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.

Lekkasjedeteksjon – hvis behandlingsapparatet oppdager en midlertidig lekkasje i systemet som er over terskelen for 
lekkasjealarmen, vil startskjermbildet til ABTHERA™-behandling vise en gul boks rundt forbindingen. Informasjon om bruk av 
ekstra overtrekksmateriale for forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen som leveres sammen med forbindingene.

Se side 41 for en liste over vanlige knapper på berøringsskjermen som ikke er beskrevet her.
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Informasjonsskjermbilder – ABTHERA™‑behandling

Disse skjermbildene viser gjeldende behandlingsinnstillinger og en oppsummering av behandlingen som er brukt på pasienten.

1. Velg Informasjon på startskjermbildet for å komme til fanen Behandling historikk. Bruk denne fanen 
for å gjennomgå Startdato behandling og Behandlingstid. Hvis du bruker loggfunksjonen, vil også dato og tid 
for når beholderen og forbindingen sist ble skiftet ut, vises.

2. Velg Gjeldende innstillinger for å fortsette til skjermbildet Gjeldende innstillinger. Bruk denne fanen for 
å vise gjeldende behandlingsinnstillinger. 

3. Velg Endre innstillinger for å fortsette til skjermbildet Bekrefte innstillinger (side 128).

4. Velg Avbryt på skjermbildet Bekrefte innstillinger for å gå tilbake til startskjermbildet for 
ABTHERA™-behandling.
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Varsler for ABTHERA™‑behandling

Følgende varsler kan vises på berøringsskjermen under ABTHERA™-behandling. 

Varsler ledsages av en gjentatt varsellyd.

Hvis en varselstone ikke høres når SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor vises etter at behandlingen er startet, og Lyd for forsegling er 
slått PÅ, kan det hende at varslene ikke fungerer på riktig måte. Du får mer informasjon ved å kontakte KCI. Det er meningen at 
varsler skal høres når du står vendt mot behandlingsapparatet på maksimalt én meters avstand. Hvis to eller flere varselstilstander 
er tilstede, vil bare det varselet med høyest prioritet vises.

Varseltilstand med lav prioritet – vises på berøringsskjermen når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
oppdager en tilstand som krever handling. Varsler ledsages av en repeterende varsellyd omtrent hvert 
20. sekund (to pip).

Velg Lyd for forsegling for å slå PÅ varsellyd.

Velg Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om varselsavklaring.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdene, skal du kontakte KCI.
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ABTHERA™‑behandling, Blokkeringsvarsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet har oppdaget en potensiell 
blokkering. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på SENSAT.R.A.C.™‑puten og 
beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis ABTHERA™-behandling Blokkeringsvarsel fortsatt 
vises etter at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med eller 
lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved å senke 
apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å se 
på statuslinjen (side 129). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet fortsetter 
å forsøke å anvende behandling under dette 
varselet.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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ABTHERA™‑behandling Blokkeringsvarsel (Behandlingen ble avbrutt)

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når en blokkering er til stede. Dette varselet ledsages av en gjentatt 
varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at klemmene på SENSAT.R.A.C.™‑puten og 
beholderslangen er åpen.

3. Påse at slangen ikke er bøyd eller blokkert på noen måte.

4. Hvis ABTHERA™-behandling Blokkeringsvarsel 
(Behandlingen ble avbrutt) fortsatt vises etter 
at du har gjennomført trinn 2 og 3, skal du senke 
behandlingsapparatet og slangen ned på høyde med eller 
lavere enn sårstedet. Hvis du løser varselet ved å senke 
apparatet, kan normal bruk gjenopptas.

5. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

6. Påse at behandlingen er PÅ, ved å se 
på statuslinjen (side 129). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Behandlingsapparatet er fortsatt slått på, 
men undertrykket på såret kan ligge under 
behandlingsverdien.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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ABTHERA™‑behandling Varsel for full beholder

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når beholderen er full og må erstattes. Dette varselet ledsages av en 
gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Kontroller om beholderen er full ved å sammenligne 
væskenivået med målemerkene på beholderen.

En full beholder er omtrent 300 ml, 500 ml eller 
1000 ml, avhengig av hvilken beholder som 
brukes. Beholderens utløserknapp blinker.

3. Hvis beholderen ikke er full, skal du 
velge Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

4. Hvis beholderen er full, skal du bytte beholder og velge 
Tilbakestill på dette skjermbildet for å gå tilbake til 
startskjermbildet. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Bytte beholder i denne håndboken (side 34).

5. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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ABTHERA™‑behandling Beholder ikke tilkoblet‑varsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet viser når beholderen ikke er satt helt inn og/eller skikkelig låst. Dette varselet 
ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Ta ut beholderen ved å trykke på 
beholderens utløserknapp (side 18) 
på apparatet.

3. Undersøk beholderen og V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
for å sikre at fremmedlegemer eller smuss ikke forstyrrer 
kontaktflatene mellom beholderen og behandlingsapparatet.

4. Påse at begge forseglingene er til stede og satt helt på 
plass (side 19). Hvis forseglingene mangler eller er skadet, 
skal du kontakte KCI.

5. Koble beholderen til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
igjen, og påse at beholderen sitter forsvarlig (side 32). 
En klikkelyd angir at beholderen er satt skikkelig inn.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

8. Hvis dette varselet kommer igjen, skal du gjenta trinn 
2–7 med en ny beholder.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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ABTHERA™‑behandling Varsel for inaktiv behandling

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når behandlingen (ABTHERA™-behandling) har vært slått av eller satt på 
pause i mer enn 15 minutter (med apparatet slått på). Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

3. Velg Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

4. Hvis behandling ikke er ønsket, skal du slå 
av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet ved 
hjelp av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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ABTHERA™‑behandling Lekkasjevarsel

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når en større undertrykkslekkasje er oppdaget. Dette varselet ledsages av 
en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Påse at koblingen mellom forbindingslangen og 
beholderslangen er forsvarlig låst.

3. Påse at beholderen sitter forsvarlig på plass. (Se avsnittet 
Beholder ikke tilkoblet-varsel, side 135).

4. Velg SEAL CHECK™ for å vise 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren. 
Se avsnittet SEAL CHECK™-
lekkasjedetektor (side 145) i denne 
håndboken for detaljer om hvordan du 
bruker SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren 
og hvordan du reparerer lekkasjer.

5. Når lekkasjen er løst ved hjelp av SEAL CHECK™‑
lekkasjedetektoren, skal du velge Avslutt på skjermbildet 
SEAL CHECK™-lekkasjedetektor for å gå tilbake til 
skjermbildet ABTHERA™-behandling Lekkasjevarsel.

6. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

7. Påse at behandlingen er PÅ, ved å se 
på statuslinjen (side 129). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet fortsetter 
å forsøke å anvende behandling under dette 
varselet.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.
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ABTHERA™‑behandling Varsel for lavt batterinivå

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises omkring to timer før ladenivået er for lavt til at V.A.C.ULTA™‑apparatet kan 
fortsette å fungere. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er 
koblet til et vegguttak, vil skjermbildet Varsel 
for lavt batterinivå automatisk forsvinne.

ELLER

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.
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ABTHERA™‑behandling Varsel for kritisk batterinivå

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises omkring 30 minutter før ladenivået er for lavt til at V.A.C.ULTA™‑apparatet 
kan fortsette å fungere. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

Når V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er 
koblet til et vegguttak, vil skjermbildet Varsel 
for kritisk batterinivå automatisk forsvinne.

ELLER

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

ABTHERA™-behandlingen fortsetter, men 
hvis du ikke løser dette varselet innen 
tretti minutter, blir behandlingen avbrutt.

4. Påse at behandlingen er PÅ, ved å 
se på statuslinjen (side 129). Hvis ikke 
skal du velge Start/stopp for å starte 
behandlingen på nytt.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet må være 
koblet til et vegguttak for å kunne fortsette 
behandlingen.

Varselsloggene og innstillingene går ikke tapt 
hvis det oppstår et fullstendig strømbrudd, 
eller hvis apparatet slås av og på.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Utladet batteri

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når batterinivået er for lavt til å drifte V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Slik løser du dette varselet:

1. Koble behandlingsapparatet til et vegguttak ved hjelp 
av KCI‑strømforsyningen for å lade opp batteriet. Et gult 
lys nederst på berøringsskjermen og et ladeikon viser 
at apparatet lades. Du finner mer informasjon i avsnittet 
Lade batteriet i denne håndboken (side 23).

2. Slå V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet på og start 
behandlingen. Se avsnittet Slå V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet på eller av i denne håndboken 
(side 42) hvis du vil ha mer informasjon.
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ABTHERA™‑behandling Varsel for intern temperatur

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når den interne temperaturen i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er 
utenfor den angitte grensen. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Behandlingen fortsetter mens dette varselet 
er aktiv. Berøringsskjermen vil bli slått av etter 
fem minutters inaktivitet. Skjermen lyser opp 
når du berører den. Batteriet slutter å lade.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe varselet i to 
minutter under feilsøking.

2. Flytt behandlingsapparatet til et miljø med en 
driftstemperatur som angitt i avsnittet Spesifikasjoner 
i denne håndboken (side 194).

Det kan ta opptil to timer før 
behandlingsapparatet er tilbake til 
driftstemperatur.

3. Velg Tilbakestill for å gå tilbake til 
startskjermbildet.

Behandlingen fortsetter.

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.

A
BT

H
ER

A
™

-b
eh

an
dl

in
g 

Va
rs

el
 fo

r i
nt

er
n 

te
m

pe
ra

tu
r



142

ABTHERA™‑behandling Varsel for systemfeil (Behandlingen ble avbrutt) (ved strøm på)

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet etter at det 
er slått på. Det kan skyldes en rekke forskjellige systemfeil. Det vises et tall ved siden av feilkoden som representerer systemfeilens 
diagnosekode. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Velg Demp for å dempe alarmen i to 
minutter under feilsøking.

2. Registrer feilnummeret.

3. Slå apparatet av og på ved hjelp av 
av/på-knappen på forsiden av apparatet 
(side 18).

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI. 

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Varsel for systemfeil (etter strøm på)

Varsel med lav prioritet – dette varselsskjermbildet vises når det er en systemfeil i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet mens 
apparatet er slått på. «00000001» representerer systemfeilens diagnosekode. Dette varselet ledsages av en gjentatt varsellyd.

Slik løser du dette varselet:

1. Registrer feilnummeret (00000001).

2. Slå apparatet av og på ved hjelp 
av av/på-knappen på forsiden av 
apparatet (side 18).

Hvis du ikke klarer å løse varselsforholdet, 
skal du kontakte KCI.

Noen KCI-forbindinger må erstattes med 
en alternativ forbinding hvis behandlingen 
avbrytes eller slår seg av i mer enn to timer. 
Se sikkerhetsinformasjonsarket som følger 
med den individuelle forbindingen for mer 
informasjon.
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Fanen Verktøy – ABTHERA™‑behandling

Bruk skjermbildet Fanen Verktøy til å angi innstillinger for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Noen valg er tilgjengelige uansett 
hvilken behandling som er aktiv. Disse valgene omtales i kapittelet Fanen Verktøy. Valg som er unike for den valgte behandlingen, 
er beskrevet under.

Følgende alternativer er tilgjengelige fra startskjermbildet Fanen Verktøy:

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – et stolpediagram på skjermen viser lekkasjenivået, og en varsellyd vil høres hvis en større lekkasje 
oppdages (side 145).

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.
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Fanen Behandling (side 129)

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor 
(side 149)

Se kapitlet Fanen Verktøy 
hvis du vil ha mer informasjon 

(side 181).

Hjelp

Fanen Historikk (side 155)

Fanen Verktøy
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SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – oversikt

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren brukes til å finne undertrykkslekkasjer.

Tilgang til SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren fra startskjermbildet. SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren 
kjører også automatisk under den innledende nedtrekkingsfasen straks behandling er startet.

De fleste lekkasjer oppstår:

• der overtrekket møter huden,

• der V.A.C.  VERAT.R.A.C.™‑puten, V.A.C  VERAT.R.A.C. DUO™‑slangesettputene eller SENSAT.R.A.C.™‑puten er 
festet til duken (hvis det er gjeldende),

• der det er slangekoblinger,

• hvis beholderen ikke sitter helt i behandlingsapparatet.

Lyd for forsegling er som standard angitt til å være AV.

SE
A

L 
CH

EC
K™

-le
kk

as
je

de
te

kt
or

 –
 o

ve
rs

ik
t



146

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – V.A.C. VERAFLO™‑behandling

1. Påse at både V.A.C.®‑beholderslangen og 
instillasjonsledningen er koblet til på riktig måte.

2. Påse at alle fire slangeklemmer er åpne.

3. Påse at V.A.C. VERALINK™‑kassetten er satt skikkelig inn 
(side 28) hvis det er gjeldende.

4. Påse at beholderen er satt skikkelig inn (side 32).

5. Når behandlingen er startet, skal du velge 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren har varsellyd og stolpediagram 
som hjelpemidler til å finne lekkasjer. Varsellydens frekvens og 
stolpediagrammets lengde gjenspeiler lekkasjehastigheten. 
Varsellyden blir sjeldnere og stolpediagrammet kortere når 
lekkasjen er funnet.

Stolpediagrammet blir gult hvis det oppdages en større 
lekkasje. Et grønt stolpediagram angir at V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet fungerer normalt. Linjen på 
stolpediagrammet er overgangspunktet fra gult til grønt.

Under den første anvendelsen av undertrykk 
på forbindingen skal stolpediagrammet bli gult 
og deretter grønt igjen hvis det ikke foreligger 
betydelige lekkasjer.

6. Velg Lyd for forsegling for å slå lyden for 
forsegling av eller på. Lyd for forsegling 
er som standard angitt til å være AV.

7. Mens behandlingen er slått på, skal du med forsiktig trykk 
bevege hånden og fingrene langsomt rundt kanten av 
overtrekket og slangeputene. Dette stolpediagrammet 
vil reduseres og skifte fra gult til grønt, og varsellydens 
hyppighet (hvis Lyd for forsegling er på) vil bli lavere når 
en lekkasje er oppdaget og reparert.

8. Informasjon om bruk av ekstra overtrekksmateriale for 
forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen 
som leveres sammen med forbindingene.

9. Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet.
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SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – V.A.C.®‑behandling

1. Påse at V.A.C.®‑beholderslangen er koblet skikkelig til.

2. Påse at begge slangeklemmer er åpne.

3. Påse at beholderen er satt skikkelig inn (side 32).

4. Når behandlingen er startet, skal du velge 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren har varsellyd og stolpediagram 
som hjelpemidler til å finne lekkasjer. Varsellydens frekvens og 
stolpediagrammets lengde gjenspeiler lekkasjehastigheten. 
Varsellyden blir sjeldnere og stolpediagrammet kortere når 
lekkasjen er funnet.

Stolpediagrammet blir gult hvis det oppdages en større 
lekkasje. Et grønt stolpediagram angir at V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet fungerer normalt. Linjen på 
stolpediagrammet er overgangspunktet fra gult til grønt.

Under den første anvendelsen av undertrykk 
på forbindingen skal stolpediagrammet bli 
gult og deretter grønt igjen hvis det ikke 
foreligger betydelige lekkasjer.

5. Velg Lyd for forsegling for å slå lyden for 
forsegling av eller på. Lyd for forsegling 
er som standard angitt til å være AV.

6. Mens behandlingen er slått på, skal du med forsiktig trykk 
bevege hånden og fingrene langsomt rundt kanten av 
overtrekket og slangeputen. Dette stolpediagrammet 
vil reduseres og skifte fra gult til grønt, og varsellydens 
hyppighet (hvis Lyd for forsegling er på) vil bli lavere når 
en lekkasje er oppdaget og reparert.

7. Informasjon om bruk av ekstra overtrekksmateriale for 
forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen 
som leveres sammen med forbindingene.

Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet.
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SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – PREVENA™‑behandling

1. Påse at V.A.C.®‑beholderslangen er koblet skikkelig til.

2. Påse at begge slangeklemmer er åpne.

3. Påse at beholderen er satt skikkelig inn (side 32).

4. Når behandlingen er startet, skal du velge 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren har varsellyd og stolpediagram 
som hjelpemidler til å finne lekkasjer. Varsellydens frekvens og 
stolpediagrammets lengde gjenspeiler lekkasjehastigheten. 
Varsellyden blir sjeldnere og stolpediagrammet kortere når 
lekkasjen palperes. 
 
 
Stolpediagrammet blir gult hvis det oppdages en større 
lekkasje. Et grønt stolpediagram angir at V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet fungerer normalt. Linjen på 
stolpediagrammet er overgangspunktet fra gult til grønt. 
 
Hvis pasienten skal overføres til et PREVENA™-
behandlingsapparat:

Skjermbildet SEAL CHECK™-lekkasjedetektor vil vise en X 
hvis forbindingens forsegling ikke er tilstrekkelig for bruk med 
tilknyttet PREVENA™-behandlingsapparat. PREVENA™-
behandlingsapparatet avgir kanskje en lekkasjealarm når 
det er koblet til.

Skjermbildet SEAL CHECK™-lekkasjedetektor vil vise en 
grønn hake hvis forbindingens forsegling er tilstrekkelig 
for bruk med tilknyttet PREVENA™-behandlingsapparat. 
PREVENA™-behandlingsapparatet skal ikke avgi en 
lekkasjealarm når det er koblet til.

Under den første anvendelsen av undertrykk 
på forbindingen skal stolpediagrammet bli gult 
og deretter grønt igjen hvis det ikke foreligger 
betydelige lekkasjer.

5. Velg Lyd for forsegling for å slå lyden for 
forsegling av eller på. Lyd for forsegling 
er som standard angitt til å være AV.

6. Mens behandlingen er slått på, skal du med forsiktig trykk bevege hånden og fingrene langsomt rundt 
kanten av forbindingen og overtrekket. Dette stolpediagrammet vil reduseres og skifte fra gult til grønt, og 
varsellydens hyppighet (hvis Lyd for forsegling er på) vil bli lavere når en lekkasje er oppdaget og reparert.

7. Informasjon om bruk av ekstra overtrekksmateriale for forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen 
som leveres sammen med forbindingene.

8. Velg Avslutt for å gå tilbake til startskjermbildet.
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SEAL CHECK™‑lekkasjedetektor – ABTHERA™‑behandling

1. Påse at V.A.C.®‑beholderslangen er koblet skikkelig til.

2. Påse at begge slangeklemmer er åpne.

3. Påse at beholderen er satt skikkelig inn (side 32).

4. Når behandlingen er startet, skal du velge 
SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren.

SEAL CHECK™‑lekkasjedetektoren har varsellyd og stolpediagram 
som hjelpemidler til å finne lekkasjer. Varsellydens frekvens og 
stolpediagrammets lengde gjenspeiler lekkasjehastigheten. 
Varsellyden blir sjeldnere og stolpediagrammet kortere når 
lekkasjen er funnet.

Stolpediagrammet blir gult hvis det oppdages en større 
lekkasje. Et grønt stolpediagram angir at V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet fungerer normalt. Linjen på 
stolpediagrammet er overgangspunktet fra gult til grønt.

Under den første anvendelsen av undertrykk 
på forbindingen skal stolpediagrammet bli gult 
og deretter grønt igjen hvis det ikke foreligger 
betydelige lekkasjer.

5. Velg Lyd for forsegling for å slå lyden for 
forsegling av eller på. Lyd for forsegling 
er som standard angitt til å være AV.

6. Mens behandlingen er slått på, skal du med forsiktig trykk 
bevege hånden og fingrene langsomt rundt kanten av 
overtrekket og slangeputen. Dette stolpediagrammet 
vil reduseres og skifte fra gult til grønt, og varsellydens 
hyppighet (hvis Lyd for forsegling er på) vil bli lavere når 
en lekkasje er oppdaget og reparert.

7. Informasjon om bruk av ekstra overtrekksmateriale for 
forsegling av lekkasjeområdet finnes i bruksanvisningen 
som leveres sammen med forbindingene.

8. Velg Avslutt for å gå tilbake til 
startskjermbildet.
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Loggfør – V.A.C.  VERAFLO™‑behandling

Bruk dette verktøyet til å registrere viktig informasjon om påføring / bytte av forbindinger og komponenter. Informasjonen registreres 
i behandlingshistorikkrapporten (side 177).

Antall skumbiter – velg antall skumbiter som brukes i såret 
ved påføring eller bytte av forbinding. Bruk + / - til å justere de 
viste verdiene opp eller ned.

Beholder byttet (ml) – velg hvilken beholder (300 ml, 500 ml 
eller 1000 ml) som ble satt inn eller byttet.

Oppløsning byttet (ml) – velg størrelsen (100–1000 ml) på 
oppløsningsposen/‑flasken som ble satt inn. Bruk + / - til å justere 
de viste verdiene opp eller ned.

V.A.C.  VERALINK™ byttet – velg Ja eller Nei for å indikere om 
en V.A.C.  VERALINK™‑kassett ble installert/byttet eller ikke.
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Loggfør – V.A.C.®‑behandling

Bruk dette verktøyet til å registrere viktig informasjon om påføring / bytte av forbindinger og komponenter. Informasjonen registreres 
i behandlingshistorikkrapporten (side 177).

Antall skumbiter – velg antall skumbiter som brukes i såret 
ved påføring eller bytte av forbinding. Bruk + / - til å justere de 
viste verdiene opp eller ned.

Beholder byttet (ml) – velg hvilken beholder (300 ml, 500 ml 
eller 1000 ml) som ble satt inn eller byttet.

Oppløsning byttet (ml) – velg størrelsen (100–1000 ml) på 
oppløsningsposen/‑flasken som ble satt inn. Bruk + / - til å justere 
de viste verdiene opp eller ned.

V.A.C.  VERALINK™ byttet – velg Ja eller Nei for å indikere 
om en V.A.C.  VERALINK™‑kassett ble installert/byttet eller ikke.
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Loggfør – PREVENA™‑behandling

Bruk dette verktøyet til å registrere viktig informasjon om påføring / bytte av forbindinger og komponenter. Informasjonen registreres 
i behandlingshistorikkrapporten (side 177).

Antall skumbiter – velg antall skumbiter som brukes i såret 
ved påføring eller bytte av forbinding. Bruk + / - til å justere de 
viste verdiene opp eller ned.

Beholder byttet (ml) – velg hvilken beholder (300 ml, 500 ml 
eller 1000 ml) som ble satt inn eller byttet.
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Loggfør – ABTHERA™‑behandling

Bruk dette verktøyet til å registrere viktig informasjon om påføring / bytte av forbindinger og komponenter. Informasjonen registreres 
i behandlingshistorikkrapporten (side 177).

Antall skumbiter – velg antall skumbiter som brukes i såret 
ved påføring eller bytte av forbinding. Bruk + / - til å justere de 
viste verdiene opp eller ned.

Beholder byttet (ml) – velg hvilken beholder (300 ml, 500 ml 
eller 1000 ml) som ble satt inn eller byttet.
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Skjermbildet Historikkfane

Bruk skjermbildet Historikkfane til å åpne historikk (Pasient, Behandling og Alarm) og sårbildeverktøyet.

Følgende alternativer er tilgjengelige på skjermbildet Historikkfane:

Pasienthistorikk – skjermbildet Pasienthistorikk viser pasientens informasjon i kolonner for dato, klokkeslett og hendelse. 
Datoen er i stigende rekkefølge, og klokkeslettet vises i tjuefiretimersformat.

Bildebehandling – sårbildefunksjonen er et hjelpemiddel for å registrere sårhelingsprosessen. Brukes til å laste opp digitale 
sårbilder for visning på skjermen eller utviklingslinjen for overflateareal og volum.

Behandlingshistorikk – skjermbildet Behandlingshistorikk viser pasientens behandlingsinformasjon i kolonner for dato, 
klokkeslett og hendelse. Datoen er i stigende rekkefølge, og klokkeslettet vises i tjuefiretimersformat.

Alarmhistorikk – skjermbildet Alarmhistorikk viser alarminformasjon fra V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet i kolonner for dato, 
klokkeslett og hendelse. Datoen er i stigende rekkefølge, og klokkeslettet vises i tjuefiretimersformat.

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.

Sk
je

rm
bi

ld
et

 H
is

to
ri

kk
fa

ne

Statuslinje

Fanen Behandling  
(side 50, 85, 110 og 129)

Behandlingsoppsummering

Pasienthistorikk (side 163)

Bildebehandling (side 167)

Hjelp (side 41)

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

Behandlingshistorikk 
(side 177)

Alarmhistorikk (side 178)
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Konfigurasjon av pasienthistorikk eller bildebehandling (førstegangsbruk) – oversikt

Følgende flytskjema viser kort hvordan du oppretter en adgangskode og starter en ny pasienthistorikklogg. Du finner mer informasjon 
om enkeltstående skjermbilder og alternativer på de neste sidene.

Skjermbildene ovenfor er bare ment som eksempler. Se de angitte sidetallene hvis du vil ha en mer 
detaljert oversikt og mer informasjon.
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Skjermbildet Opprette 
ny adgangskode 

Mens Fanen Historikk 
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Pasienthistorikk 

(side 155).

Angi ny adgangskode og 
bekreft. Velg OK (side 158)

Angi pasient‑ID. Velg OK 
(side 158).

Skjermbildet 
Pasienthistorikk 

vises (side 162).

Skjermbildet Opprette 
ny pasient-ID 

Skjermbildet 
Pasienthistorikk
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Konfigurasjon av pasienthistorikk eller bildebehandling (ny adgangskode) – oversikt
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Skjermbildet 
Historikkfane

Mens Fanen Historikk er 
valgt, velger du knappen 

Pasienthistorikk (side 155).

Skjermbildet Pasienthistorikk 
vises (side 162).

Velg Tilbakestill (side 160) 
for å opprette en ny 
pasienthistorikklogg.

Angi pasient‑ID. Velg OK 
(side 161).

Velg OK for å slette gjeldende 
pasienthistorikk (side 160).

Angi ny adgangskode og 
bekreft. Velg OK (side 161).

Skjermbildet Angi 
adgangskode.

Skjermbildet Opprette 
nye pasient-ID .

Skjermbildet 
Pasienthistorikk.

Skjermbildet Opprette 
pasienthistorikk.

Skjermbildet Opprette 
ny tilgangskode .
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Pasienthistorikk

Bruk skjermbildene for pasienthistorikk til å opprette en ny adgangskode og starte en ny pasienthistorikklogg, vise pasienthistorikk, 
slette pasienthistorikk, eksportere pasienthistorikk og vise en graf over sårbildeområdet.

Opprette ny pasienthistorikk

1. Velg fanen Historikk (side 155).

2. Velg Pasienthistorikk på skjermbildet Historikkfane 
(side 155) for å fortsette til skjermbildet Opprette ny 
adgangskode.

3. Velg feltet Ny adgangskode, og bruk tastaturet på skjermen 
for å angi en adgangskode. Adgangskoden må ha minst seks 
tegn.

Registrer adgangskoden. Det vil være 
nødvendig hver gang pasienthistorikken vises.

4. Velg feltet Bekreft adgangskode, og angi adgangskoden i 
feltet Ny adgangskode på nytt.

5. Velg OK for å gå videre til skjermbildet 
Opprette ny pasient-ID.

6. Velg feltet Pasient-ID, og bruk tastaturet på skjermen for 
å angi pasientens ID. Pasientens ID må bestå av maksimalt 
30 tegn.

7. Velg OK for å gå videre til skjermbildet 
Pasienthistorikk (side 162).

Av sikkerhetsgrunner kan bare én 
pasientjournal være aktiv om gangen i 
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet. Hvis 
du har angitt en ny adgangskode, blir den 
gjeldende adgangskoden overskrevet og 
all tilknyttet pasienthistorikk slettet.

All informasjon slettes automatisk når 
apparatet returneres til KCI.
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Vise pasienthistorikk

Når du har opprettet en adgangskode, må du angi den for å vise pasienthistorikk.

1. Velg fanen Historikk (side 155).

2. Velg Pasienthistorikk på skjermbildet Historikkfane 
(side 155) for å fortsette til skjermbildet Angi adgangskode.

3. Velg feltet Adgangskode, og bruk tastaturet på skjermen 
for å angi adgangskoden for pasienthistorikk.

4. Velg OK for å gå videre til skjermbildet 
Pasienthistorikk (side 162).

Av sikkerhetsgrunner kan bare én 
pasientjournal være aktiv om gangen 
i V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet. 
Hvis du har angitt en ny adgangskode, 
blir den gjeldende adgangskoden overskrevet 
og all tilknyttet pasienthistorikk slettet.

All informasjon slettes automatisk når 
apparatet returneres til KCI.

Av sikkerhetsmessige årsaker vil tilgang 
til pasienthistorikk deaktiveres hvis feil 
adgangskode tastes 12 ganger. Hvis dette 
skjer, skal du kontakte KCI.
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Opprette ny adgangskode

For å opprette en ny pasienthistorikklogg må du opprette en ny adgangskode. Når du har opprettet en ny adgangskode, blir all 
tidligere registrert pasienthistorikk slettet.

1. Velg fanen Historikk (side 155).

2. Velg Pasienthistorikk på skjermbildet Historikkfane 
(side 155) for å fortsette til skjermbildet Angi 
adgangskode.

3. Velg Tilbakestill for å opprette en ny 
adgangskode.

Av sikkerhetsgrunner kan bare én 
pasientjournal være aktiv om gangen 
i V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet. 
Hvis du har angitt en ny adgangskode, 
blir den gjeldende adgangskoden overskrevet 
og all tilknyttet pasienthistorikk slettet.

4. Velg OK på advarselsskjermbildet Opprette 
pasienthistorikk for å fortsette til skjermbildet Opprette ny 
adgangskode og slette gjeldende lagrede historikk.

O
pp

re
tt

e 
ny

 a
dg

an
gs

ko
de



161

5. Velg feltet Ny adgangskode og bruk tastaturet på 
skjermen for å angi adgangskoden. Adgangskoden må 
ha minst seks tegn.

Registrer adgangskoden. Det vil være 
nødvendig hver gang pasienthistorikken vises.

6. Velg feltet Bekreft adgangskode, og angi adgangskoden 
i feltet Ny adgangskode på nytt.

7. Velg OK for å gå videre til skjermbildet 
Opprette ny pasient-ID.

8. Velg feltet Pasient-ID, og bruk tastaturet på skjermen for 
å angi pasientens ID. Pasientens ID må bestå av maksimalt 
30 tegn.

9. Velg OK for å gå videre til skjermbildet 
Pasienthistorikk (side 162).

Av sikkerhetsgrunner kan bare én 
pasientjournal være aktiv om gangen 
i V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet. 
Hvis du har angitt en ny adgangskode, 
blir den gjeldende adgangskoden overskrevet 
og all tilknyttet pasienthistorikk slettet.

All informasjon slettes automatisk når 
apparatet returneres til KCI.



162

Skjermbildet Pasienthistorikk

Bruk skjermbildene for pasienthistorikk til å vise, eksportere eller slette en pasienthistorikklogg (f.eks. sårbildeinformasjon og bytte av 
engangskomponenter).

Følgende alternativer er tilgjengelige på skjermbildet Pasienthistorikk:

Vis historikk – brukes til å vise pasienthistorikk og legge til korte notater om pasientens behandling. 
For en ny pasienthistorikklogg vil ikke dette skjermbildet ha hendelsesoppføringer.

Eksporter historikk – brukes til å eksportere all pasienthistorikk til en USB‑stasjon eller et SD‑kort.

Vis grafer – brukes til å vise en graf over det målte sårområdet over tid.

Slett historikk – brukes til å slette pasienthistorikkdataene fra V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets 
minne.
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Fanen Verktøy (side 74, 
106, 126 og 144)

Fanen Behandling  
(side 50, 85, 110 og 129)

Hjelp

Vis sårområdegraf (side 165)Vis pasienthistorikk (side 163)

Slett pasienthistorikk (side 166)Eksporter pasienthistorikk 
(side 164)

Gå tilbake til skjermbildet 
Historikkfane (side 155)

Statuslinje
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Skjermbildet Vis pasienthistorikk

Bruk skjermbildet Vis pasienthistorikk til å vise og legge til korte notater om pasientens behandling. For en ny pasienthistorikklogg 
vil ikke dette skjermbildet ha hendelsesoppføringer.

1. Velg Vis historikk på skjermbildet Pasienthistorikk 
(side 162) for å fortsette til skjermbildet Vis 
pasienthistorikk.

2. Bruk pil opp og pil ned til å bla gjennom pasientens 
historikk.

3. Velg Legg til merknad for å gå videre 
til skjermbildet Legg til merknad.

4. Bruk tastaturet på skjermen til å legge til merknader om 
pasientens historikk. Merknaden må bestå av maksimalt 
90 tegn.

5. Velg OK for å legge til merknaden eller 
Avbryt for å gå tilbake til skjermbildet 
Vis pasienthistorikk uten å legge til 
merknaden.

6. Velg Tilbake for å gå tilbake til 
skjermbildet Pasienthistorikk.

Det er ikke alle instillasjonssykluser 
som registreres i historikkloggen. 
Kun startinnstillingene som er valgt 
under konfigurasjonen, registreres.
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Skjermbildet Eksportere pasienthistorikk

Bruk skjermbildet Eksportere pasienthistorikk til å eksportere pasienthistorikken til en USB‑stasjon eller et SD‑kort.

1. Velg Eksporter historikk på skjermbildet Pasienthistorikk 
(side 162) for å fortsette til skjermbildet Eksportere 
pasienthistorikk.

2. Sett ønsket minneenhet (USB‑driver eller SD‑kort) inn i 
rett port på forsiden av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
(side 18).

Det må kun brukes USB-enheter som ikke 
trenger strøm.

3. På skjermbildet Eksportere pasienthistorikk skal du velge 
hvilken minneenhet som skal brukes, USB eller SD-kort.

4. Velg OK for å begynne å eksportere 
pasienthistorikken til minneenheten, 
eller velg Avbryt for å gå tilbake til 
skjermbildet Pasienthistorikk uten å 
eksportere pasienthistorikken.

5. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet begynner å 
eksportere pasienthistorikken. Et stolpediagram viser 
overføringsfremdriften.

Hvis V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet 
oppdager en feil under overføringen, vises 
skjermbildet Feil ved eksporteringsoverføring. 
Se avsnittet Dataoverføringsfeil (side 180) i 
denne håndboken for informasjon om hvordan 
denne feilen løses.

6. Når all pasienthistorikk er overført til 
minneenheten, skal du velge Avslutt 
på skjermbildet Eksporteringen er 
vellykket for å gå tilbake til skjermbildet 
Pasienthistorikk.
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Skjermbildet Vis graf – sårområde (cm2)

Bruk skjermbildet Vis graf – sårområde (cm2) til å vise en graf over det målte sårområdet over tid.

1. Velg Vis grafer på skjermbildet Pasienthistorikk (side 162) 
for å fortsette til skjermbildet Vis graf – sårområde (cm2).

Du kan ikke lage et diagram hvis du ikke har 
slettet pasienthistorikkfilen.

Du kan ikke lage et diagram hvis du ikke 
har lagret målingene av sårområdet i 
pasienthistorikken. Minst to målinger fra 
forskjellige dager er nødvendig (bildeområdet 
over tid) for at diagrammet skal bli laget. 
Se avsnittet Sårbildebehandling (side 167) 
i denne håndboken for alle detaljer om 
hvordan denne informasjonen angis i 
pasientens historikk.

2. Velg Tilbake for å gå tilbake til 
skjermbildet Pasienthistorikk.
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Skjermbildet Slette pasienthistorikk

Bruk skjermbildet Slette pasienthistorikk til å slette pasienthistorikkdataene fra V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets minne.

1. Velg Slett historikk på skjermbildet Pasienthistorikk 
(side 162) for å fortsette til advarselsskjermbildet Slette 
pasienthistorikk.

2. Velg OK for å bekrefte slettingen eller 
Avbryt for å gå tilbake til skjermbildet 
Pasienthistorikk uten å slette 
pasienthistorikken.

3. Når slettingen er fullført, skal du velge 
Avslutt på skjermbildet Slettingen er 
vellykket for å gå tilbake til skjermbildet 
Pasienthistorikk.
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Sårbildebehandling

Bruk sårbildefunksjonen som en hjelp til å registrere sårhelingsprosessen.

Beregningene av sårbildets område og volum må ikke anses som nøyaktige målinger og må ikke 
benyttes til diagnose og behandling av sår.

Følgende tilbehør er nødvendig for å bruke denne funksjonen:

• Digitalkamera som har oppløsning på minst to megapiksler, og som bruker et SD‑minnekort

• Et SD‑minnekort

• Kalibreringsreferansefirkant – på linjalen i forbindingssettet. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet bruker 
denne referansefirkanten til å beregne sårmålinger.

• Penn – i døren på forsiden av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet (side 18).

Du må betjene berøringsskjermen bare med fingeren eller den medfølgende pennen. Hvis du bruker 
penner eller annet pekeutstyr, vil det skade skjermen og kan påvirke apparatets funksjon.

For at sårbildeanalysen skal fungere best mulig, anbefaler vi at:

• en ny steril kalibreringsreferansefirkant plasseres på samme sted på såret hver gang et bilde tas,

• alle bilder tas direkte over såret,

• såret og kalibreringsreferansefirkanten fyller så mye av bildet som mulig,

• bildet tas under gode lysforhold,

• bildefiler må være i et JPEG‑format (.jpg).

Hvis du bruker et kamera med dato- og klokkeslettfunksjon, blir bildene enklere å spore.
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Skjermbildet Bildebehandling

Bruk skjermbildet Bildebehandling til å laste opp bilder for beregning av sårområde og ‑volum og sletting av bilder fra V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet.

Laste opp bilder

1. På skjermbildet Historikkfane (side 155) velger 
du Bildebehandling for å fortsette til skjermbildet 
Bildebehandling.

2. Angi adgangskode for pasienthistorikk (side 159).

En pasienthistorikklogg må opprettes før 
du bruker bildebehandlingsfunksjonen. 
Se avsnittet Opprette ny pasienthistorikk 
(side 158) i denne håndboken hvis du vil ha 
mer informasjon.

3. Sett minneenheten i rett spor på forsiden av V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet (side 18).

Det må kun brukes USB-enheter som ikke 
trenger strøm.

4. Velg Velg bilde og analyser for å gå 
videre til skjermbildet Last opp bilde.

5. Velg minneenheten som inneholder bildene, på skjermbildet 
Last opp bilder. Velg USB, SD-kort eller Enhetsminne.

Det blir en kort forsinkelse mens bildene åpnes 
fra V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets minne 
eller minnekort.

Når du velger enhetsminne, vil skjermbildet 
Velg bilde være tomt, med mindre du tidligere 
har lastet opp og lagret bilder i enhetsminnet.

6. Velg OK for å gå videre til skjermbildet 
Velg bilde. Velg Avbryt for å gå tilbake til 
skjermbildet Bildebehandling.
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7. Bruk pil opp og pil ned til å vise ønsket mappe eller bilde i 
vinduet.

8. Hvis ønsket bilde er i en mappe, kan 
du bruke pil opp og pil ned til å vise 
tilgjengelige mapper, og velge ønsket 
mappe. Bruk pil opp og pil ned til å 
vise ønsket bilde. 
 
Velg Tilbake for å gå ut av mappen.

9. Når det ønskede bildet vises, skal du velge 
OK for å laste bildet inn i V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatets minne.

10. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet begynner å laste opp 
bildet. Et stolpediagram viser overføringsfremdriften.

Hvis V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet 
oppdager en feil under overføringen, vises 
skjermbildet Feil ved opplastingsoverføring. 
Se avsnittet Dataoverføringsfeil (side 180) 
i denne håndboken for informasjon om 
hvordan denne feilen løses.
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11. Når bildet er overført, skal du ta ut minneenheten.

12. Velg Avslutt på skjermbildet 
Opplastingen er vellykket for å gå 
videre til skjermbildet Berør hjørnene 
på ruten for kalibreringsreferanse.
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Analysere bilder – Berør hjørnene på ruten for kalibreringsreferanse

 Bruk pennen som følger med, for å berøre hvert hjørne på 
referansefirkanten som vises i bildevinduet på skjermbildet 
Berør hjørnene på ruten for kalibreringsreferanse. 
 
Når du har berørt det siste hjørnet av referansefirkanten, knyttes 
hjørnepunktene sammen av en merket linje.

Du må betjene berøringsskjermen bare med 
fingeren eller den medfølgende pennen. Hvis 
du bruker penner eller annet pekeutstyr, vil 
det skade skjermen og kan påvirke apparatets 
funksjon.

Det er viktig å merke hjørnene enten med 
eller mot klokken. Hvis rekkefølgen er feil, 
blir kalibreringen feil.

13. Når alle hjørner i referansefirkanten er 
blitt berørt, velger du OK for å fortsette 
til skjermbildet Tegn opp sårkant.
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Analysere bilder – Tegn opp sårkant

1. Bruk pennen som følger med til å spore en linje rundt 
sårområdet som skal analyseres i bildevinduet til skjermbildet 
Tegn opp sårkant. 
 
Hvis det oppstår en feil under sporing, velger du Tilbakestill 
for å spore sårområdet på nytt.

Du må betjene berøringsskjermen bare med 
fingeren eller den medfølgende pennen. 
Hvis du bruker penner eller annet pekeutstyr, 
vil det skade skjermen og kan påvirke 
apparatets funksjon.

En rute vises i begynnelsen av opptegningen. 
Opptegningen er fullført når linjens ende 
returnerer til startpunktet.
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2. Når du har tegnet opp sårområdet, 
skal du velge OK for å gå videre til 
skjermbildet Legg til bildeområde.

3. Velg Legg til område for å gå tilbake til skjermbildet 
Tegn opp sårkant hvis et ekstra sårområde skal tegnes opp. 
 
ELLER

4. Velg Fortsett hvis alle sårområdene er tegnet opp.

5. Velg OK for å gå videre til skjermbildet 
Dybde på bildeområde.
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Analysere bilder – Dybde på bildeområde

1. Velg omtrentlig dybde for hvert opptegnet sårområde. 
Bruk + / - til å justere de viste verdiene opp og ned.

2. Velg Tilbake for å gå tilbake til 
skjermbildet Legg til bildeområde.

3. Velg OK for å lagre sårbildedata i 
pasienthistorikken.

4. Velg Avbryt for å gå tilbake til 
skjermbildet Last opp bilde.
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Slette bilder

1. På skjermbildet Historikkfane (side 155) velger 
du Bildebehandling for å fortsette til skjermbildet 
Bildebehandling.

2. Angi adgangskode for pasienthistorikk.

En pasienthistorikklogg må opprettes 
før du bruker bildebehandlingsfunksjonen. 
Se avsnittet Opprette ny pasienthistorikk 
(side 158) i denne håndboken hvis du vil ha 
mer informasjon.

3. Velg Håndter lagrede bilder for å gå 
videre til skjermbildet Velg bilde som 
skal slettes.

Det blir en kort forsinkelse mens bildene åpnes 
fra V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets minne.

4. Bruk pil opp og pil ned til å vise ønsket bilde i vinduet.

5. Når det ønskede bildet vises, skal du 
velge OK for å gå videre til skjermbildet 
Bekreft slettingen.

ELLER

6. Velg Tilbake for å gå tilbake til 
skjermbildet Bildebehandling.
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7. Velg OK for å slette bildet fra V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatets minne.

ELLER

8. Velg Avbryt for å gå tilbake til 
skjermbildet Velg bilde som skal slettes.

9. Når bildet er slettet, vises skjermbildet 
Velg bilde som skal slettes. Velg et 
annet bilde som skal slettes, eller velg 
Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet 
Bildebehandling.

10. Velg fanen Historikk for å gå tilbake til skjermbildet 
Historikkfane.
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Skjermbildet Behandlingshistorikk

Skjermbildet Vis behandlingshistorikk viser pasientens behandlingsinformasjon i kolonner for dato, klokkeslett og hendelse 
(f.eks. start/stopp av behandling, behandlingsinnstillinger og bytte av engangskomponenter). Datoen er i stigende rekkefølge, og 
klokkeslettet vises i tjuefiretimersformat.

1. På skjermbildet Historikkfane (side 155) velger du 
Behandlingshistorikk for å fortsette til skjermbildet 
Vis behandlingshistorikk.

2. Bruk pil opp og pil ned til å bla gjennom 
behandlingshistorikken.

3. Velg Tilbake for å gå tilbake til 
skjermbildet Historikkfane.

4. Velg Eksporter behandlingshistorikk 
for å gå videre til skjermbildet Eksporter 
historikk (side 179).
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Skjermbildet Alarmhistorikk

Skjermbildet Vis alarmhistorikk viser alarminformasjon for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet i kolonner for dato, klokkeslett og 
hendelse (f.eks. alarmer og bytte av engangskomponenter). Datoen er i stigende rekkefølge, og klokkeslettet vises i tjuefiretimersformat.

1. På skjermbildet Historikkfane (side 155) velger du 
alarmhistorikk for å fortsette til skjermbildet Vis 
alarmhistorikk.

2. Bruk pil opp og pil ned til å bla gjennom alarmhistorikken.

3. Velg Tilbake for å gå tilbake til 
skjermbildet Historikkfane.

4. Velg Eksporter alarmhistorikk for 
å gå videre til skjermbildet Eksporter 
historikk (side 179).
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Skjermbildet Eksporter historikk

Bruk skjermbildet Eksporter historikk til å eksportere behandlings‑ og alarmhistorikk til en minneenhet (USB eller SD‑kort).

1. Sett ønsket minneenhet (USB eller SD‑kort) inn i rett port på 
forsiden av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet (side 18).

Det må kun brukes USB-enheter som ikke 
trenger strøm.

2. På skjermbildet Historikkfane (side 155) velger du 
Behandlingshistorikk for å fortsette til skjermbildet 
Vis behandlingshistorikk.

3. Velg Eksporter behandlingshistorikk 
for å gå videre til skjermbildet Eksporter 
historikk.

4. På skjermbildet Eksporter historikk skal du velge 
minneenheten som skal brukes, USB eller SD-kort.

5. Velg OK for å begynne å eksportere 
historikk til minneenheten, eller velg 
Avbryt for å gå tilbake til skjermbildet 
Vis behandlingshistorikk eller 
alarmhistorikk uten å eksportere 
historikken.

6. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet begynner å eksportere 
historikken. Et stolpediagram viser overføringsfremdriften.

Hvis V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet 
oppdager en feil under overføringen, vises 
skjermbildet Feil ved eksporteringsoverføring. 
Se avsnittet Dataoverføringsfeil (side 180) i 
denne håndboken for informasjon om hvordan 
denne feilen løses.

7. Når all pasienthistorikken er overført til 
minneenheten, skal du velge Avslutt 
på skjermbildet Exksporteringen er 
vellykket for å gå tilbake til skjermbildet 
Historikkfane.
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Dataoverføringsfeil

Hvis V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet oppdager en feil under dataoverføring, viser apparatet et skjermbilde for Overføringsfeil.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er ikke kompatibelt med USB-drivere eller SD-kort som har 
U3-programvare installert på forhånd. U3-programvare må avinstalleres før bruk.

Hvis skjermbildet Feil ved eksporteringsoverføringen vises, 
er de mulige årsakene til overføringsfeil:

• SD‑kortet/USB‑stasjonen er ikke satt skikkelig inn.

• SD‑kortet/USB‑stasjonen har feil format.

• Enheten som er satt inn, er av feil type.

1. Velg Tilbakestill for å gå tilbake for 
å prøve å foreta eksport igjen.

2. Velg Avslutt for å avbryte eksporten 
eller velge en annen målenhet.

Hvis skjermbildet Feil med opplastingsoverføringen vises, 
er de mulige årsakene til overføringsfeil:

• SD‑kortet/USB‑stasjonen er ikke satt skikkelig inn.

• SD‑kortet/USB‑stasjonen har feil format.

• Enheten som er satt inn, er av feil type.

• V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets minne er fullt.

Hvis behandlingsapparatets minne er fullt, 
skal du slette eventuelle ubrukte bilder for 
å frigjøre minne. Se avsnittet Slette bilder 
(side 175) for informasjon om sletting av 
bilder.

1. Velg Tilbakestill for å gå tilbake for å 
prøve å foreta opplasting igjen.

2. Velg Avslutt for å velge et annet 
bilde (side 168) eller for å avslutte 
bildebehandlingen.
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Fanen Verktøy

Bruk skjermbildet Fanen Verktøy til å angi innstillinger for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Følgende alternativer er tilgjengelige for alle behandlingsmoduser i startskjermbildet Fanen Verktøy:

Regionale innstillinger – brukes til å angi språk, måleenheter, tallformat og datoformat som V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet skal 
vise.

Skjermkalibrering – brukes til å kalibrere V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets berøringsskjerm.

Om og kontaktinformasjon – brukes til å vise informasjon om V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet, deriblant programvareversjon 
og KCI‑kontaktinformasjon.

Dato og klokkeslett – brukes til å angi gjeldende dato og klokkeslett.

Skjermens lysstyrke – brukes til å justere lysstyrken for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets berøringsskjerm.

Lekkasjealarmterskel – brukes til å angi lekkasjealarmterskelen som utløser lekkasjealarmen (kun V.A.C.®-behandling og 
V.A.C. VERAFLO™-behandling).

Hjelp – brukes til å vise V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets hjelpefunksjoner på skjermen.
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V.A.C. VERAFLO™-
behandling

V.A.C.®-behandling PREVENA™-behandling ABTHERA™-behandling

Se side 74, 106, 126 og 144 for 
informasjon om funksjoner.
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Skjermbildet Regionale innstillinger

Bruk skjermbildet Regionale innstillinger til å angi språk, måleenhet, tallformat og datoformat som V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet 
skal vise.

1. Velg fanen Verktøy (side 181).

2. Velg Regionale innstillinger fra Fanen Verktøy (side 181) 
for å fortsette til skjermbildet Regionale innstillinger.

3. Angi følgende alternativer:

• Trykkenheter – velg mellom mmHg (millimeter 
kvikksølv) og kPa (kilopascal).

• Lengdeenheter – velg mellom cm (centimeter) og 
inch (tommer).

• Instilering, volumenheter – velg mellom mL (milliliter) 
og cc (kubikkcentimeter).

• Tallformat – velg desimalskilletegnet «.» eller «,» 
(123.4 eller 123,4).

• Datoformat – velg mellom DD/MM/YYYY og 
MM/DD/YYYY.

• Språk – velg visningsspråk for V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet.

4. Når alle alternativene er valgt, skal du 
velge OK for å gå videre til skjermbildet 
Bekreft de regionale innstillingene.

5. Velg OK for å bekrefte innstillingene og 
gå tilbake til Fanen Verktøy. Velg Avbryt 
for å gå tilbake til skjermbildet Regionale 
innstillinger og foreta nødvendige 
justeringer.
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Skjermbildet Om og Kontaktinformasjon

Bruk skjermbildene Om og Kontaktinformasjon til å vise informasjon om V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet, deriblant 
programvareversjon og KCI‑kontaktinformasjon.

1. Velg fanen Verktøy (side 181).

2. Velg Om og Kontaktinformasjon på skjermbildet Fanen 
Verktøy (side 181) for å fortsette til skjermbildene Om og 
Kontaktinformasjon.

• Om – viser informasjon om gjeldende 
programvareversjon

• Kontaktinformasjon – viser KCI‑kontaktinformasjon

3. Velg Tilbake for å gå tilbake til 
skjermbildet Fanen Verktøy.
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Skjermbildet Skjermkalibrering

Bruk skjermbildet Skjermkalibrering til å kalibrere V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets berøringsskjerm. Hvis skjerminndataene ikke 
tolkes riktig, kan det være nødvendig å kalibrere berøringsskjermen.

1. Velg fanen Verktøy (side 181).

2. Velg Skjermkalibrering på skjermbildet Fanen Verktøy 
(side 181) for å fortsette til skjermbildet Skjermkalibrering.

3. Velg OK for å begynne å kalibrere 
berøringsskjermen.

4. Ved hjelp av den medfølgende pennen skal du berøre 
midten av hvert kors når det vises på berøringsskjermen.

Du må betjene berøringsskjermen bare med fingeren eller den medfølgende pennen. Hvis du bruker 
penner eller annet pekeutstyr, vil det skade skjermen og kan påvirke apparatets funksjon.
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5. Når trinn 4 i skjermkalibreringen er fullført, 
vises skjermbildet Skjermkalibreringen 
er fullført. Hvis det er nødvendig, 
velger du Tilbakestill på skjermbildet 
Skjermkalibreringen er fullført for 
å gjenta kalibrering.

6. Velg OK for å gå tilbake til skjermbildet 
Fanen Verktøy.
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Skjermbildet Innstillinger for dato og klokkeslett

Bruk skjermbildet Innstillinger for dato og klokkeslett til å angi gjeldende dato og klokkeslett.

1. Velg fanen Verktøy (side 181).

2. Velg Dato og klokkeslett på skjermbildet Fanen Verktøy 
(side 181) for å fortsette til skjermbildet Innstillinger for 
dato og klokkeslett.

3. Angi følgende alternativer:

• Dag – velg aktuell dag. Bruk + / - til å justere de viste 
verdiene opp og ned.

• Måned – velg aktuell måned. Bruk + / - til å justere de 
viste verdiene opp og ned.

• År – velg aktuelt år. Bruk + / - til å justere de viste 
verdiene opp og ned.

• Time(r) – velg aktuell time for klokkeslettet. Bruk + / - til 
å justere de viste verdiene opp og ned.

• Minutt(er) – velg aktuelt minutt for klokkeslettet. Bruk 
+ / - til å justere de viste verdiene opp og ned.

4. Når alle alternativene er valgt, skal du 
velge OK for å gå videre til skjermbildet 
Bekreft innstillingene for dato og 
klokkeslett. 

5. Velg OK for å bekrefte innstillingene og 
gå tilbake til Fanen Verktøy. Velg Avbryt 
for å gå tilbake til skjermbildet Fanen 
Verktøy uten å foreta justeringer av dato 
og klokkeslett.
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Skjermbildet Skjermens lysstyrke

Bruk skjermbildet Skjermens lysstyrke til å justere lysstyrken for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatets berøringsskjerm.

1. Velg fanen Verktøy (side 181).

2. Velg Skjermens lysstyrke på skjermbildet Fanen 
Verktøy (side 181) for å fortsette til skjermbildet Skjermens 
lysstyrke.

3. Velg skjermens ønskede lysstyrke – Lav, Middels eller Høy.

4. Når skjermens ønskede lysstyrke er 
valgt, skal du velge OK for å gå videre 
til skjermbildet Bekreft skjermens 
lysstyrke-innstillinger. 

5. Velg OK for å bekrefte innstillingene 
og gå tilbake til Fanen Verktøy. Velg 
Avbryt for å gå tilbake til skjermbildet 
Fanen Verktøy uten å foreta justeringer 
av skjermens lysstyrke.
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Skjermbildet Lekkasjealarmterskel

Bruk skjermbildet Lekkasjealarmterskel til å angi lekkasjealarmterskelen som utløser lekkasjealarmen. Dette alternativet er kun 
tilgjengelig for modusene V.A.C. VERAFLO™‑behandling og V.A.C.®‑behandling.

1. Velg fanen Verktøy (side 181).

2. Velg Lekkasjealarmterskel på skjermbildet Fanen 
Verktøy (side 181) for å fortsette til skjermbildet 
Lekkasjealarmterskel.

3. Velg ønsket lekkasjealarmterskel for undertrykk for 
V.A.C.®‑behandling og V.A.C. VERAFLO™‑behandling. 
Terskelalternativene er Lav eller Høy. Lav er omtrentlig lik 
én liter per minutt. Høy er omtrentlig lik to liter per minutt.

4. Når ønsket lekkasjealarmterskel for 
undertrykk er valgt, skal du velge OK 
for å gå videre til skjermbildet Bekreft 
innstillinger for lekkasjealarm. 

5. Velg OK for å bekrefte innstillingene og 
gå tilbake til Fanen Verktøy. Velg Avbryt 
for å gå tilbake til skjermbildet Fanen 
Verktøy uten å foreta justeringer av 
lekkasjealarmterskelen for undertrykk.
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Bekrefte serienummer 

Dette skjermbildet vises når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er slått på, og serienummeret som er lagret i enhetens minne, 
er ødelagt eller mangler.

Slik løser du dette:

1. Sammenlign serienummeret på apparatets 
serienummeretikett (side 18) med serienummeret 
som vises.

2. Hvis serienummeret er feil, skal du bruke tastaturet på 
skjermen til å angi apparatets serienummeretikett på nytt.

3. Velg OK for å gå videre til skjermbildet Oppstart.
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Vedlikehold og rengjøring

Alminnelige forholdsregler

Dette er KCIs anbefalte prosedyrer for daglig og ukentlig rengjøring og smittevern for V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.

Du må alltid ta alminnelige forholdsregler.

Alminnelige forholdsregler begrenser faren for overføring av mikroorganismer fra både kjente og 
ukjente infeksjonskilder. Du kan bruke disse forholdsreglene på alle pasienter uansett diagnose eller 
antatt infeksjonsstatus, og de må brukes når du kan komme i kontakt med blod eller andre kroppsvæsker. 
Dette omfatter også sekresjoner og ekskresjoner (unntatt svette), uansett om blodet er synlig eller ikke, 
ikke intakt hud (dvs. åpne sår) og slimhinner.

Kassering av avfall

Alt engangsutstyr (slanger, kontakter, klemmer, brukt beholder, brukte forbindinger osv.) skal kastes i 
samsvar med lokale forskrifter for kassering av medisinsk utstyr. Feil kassering kan føre til brudd på forskrifter.

Rengjøre V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet

Rengjøring og desinfisering av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet omfatter å tørke av alle komponenter med 
hard overflate. Følg institusjonsprosedyrer for rengjøring og desinfisering av annet slitesterkt elektromedisinsk 
utstyr med harde overflater. V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet må rengjøres og desinfiseres:

• hvis det blir tilsmusset under pasientbruk,

• minst ukentlig.

Påse at V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er slått av og er koblet fra vegguttaket når det brukes 
rengjøringsvæsker av noe slag.

KCI anbefaler følgende når det gjelder rengjøring og desinfisering av KCI V.A.C.®‑behandlingsapparater:

• For å begrense faren for infeksjon og kontakt med blod og kroppsvæsker skal du bruke personlig verneutstyr, 
for eksempel hansker godkjent for medisinske prosedyrer.

• Rengjør alt organisk materiale (synlig smuss eller sekresjoner) fra behandlingsapparatet før desinfisering.

• Bruk rengjørings‑ og desinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk på sykehus.

• Behandlingsapparatet må ikke bløtlegges eller senkes ned i væsker, da det kan skade elektronikken i 
apparatet.

• Ikke bruk alkoholbaserte løsninger rundt berøringsskjermens kanter eller i nærheten av pakningen og 
strømbryterne, siden alkoholbaserte løsninger enkelt trenger inn i skjermen og kan føre til utstyrsfeil.

Ve
dl

ik
eh

ol
d 

og
 re

ng
jø

ri
ng



192

Rengjøre berøringsskjermen

1. Velg Lås på startskjermbildet (side 50, 85, 110 og 129) 
for å aktivere Skjermlås. Låseikonet lukkes.

2. Rengjør berøringsskjermen forsiktig med en myk, 
ikke‑slipende klut.

Ikke bruk væske til å rengjøre 
berøringsskjermen.

Ikke bruk unødig makt til å rengjøre 
berøringsskjermen. Hvis du trykker for hardt, 
kan du forårsake skade.

3. Hvis du vil låse opp berøringsskjermen, skal du berøre 
skjermen for å vise skjermbildet Skjermlås.

4. Velg 1 og deretter 2 på skjermbildet 
Skjermlås for å gå tilbake til 
startskjermbildet.
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Symbolforklaring

Advarsel eller forholdsregel som 
gjelder mulig fare for system, 
pasient eller personell. 

Viktig driftsinformasjon

Se brukerhåndboken

Ingen beskyttelse 
mot inntrengning av 
faste fremmedlegemer.  
Beskyttet mot inntrengning 
av dryppende vann.

Samsvarer med direktiv 
2002/96/EF om avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr. 
Ved endt levetid skal alt avfall 
behandles i samsvar med lokale 
forskrifter, eventuelt skal den 
lokale KCI-representanten 
rådspørres. Dette produktet 
skal leveres separat til et egnet 
innsamlingssted. Det må ikke 
kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.

Anvendt del av type BF

Ikke MR-sikkert – 
hold V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet unna 
magnet resonanstomografiutstyr 
(MR)

FORSIKTIG: I tråd med føderal 
lovgivning (USA) kan dette 
utstyret bare selges / leies ut av 
eller etter forordning av en lege

Produsent

Katalognummer

Autorisert representant i EU

ETL-oppført, samsvarer med 
AAMI ES60601-1, 1. utgave, 
CSA C22.2#60601-1, 3. utgave 
og IEC 60601-1, 3. utgave
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Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Klassifisering

Utstyret er ikke egnet for å brukes i nærheten av brennbar anestesiblanding med luft, oksygen eller dinitrogenoksid eller et 
oksygenrikt miljø.

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat

Kontinuerlig drift
Anvendt del av type BF
Utstyr i klasse I
IPX1

Strømforsyning

Utstyr i klasse I
Alminnelig utstyr

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat

Dimensjoner ...........................................................................................................217 mm x 260 mm x 191 mm (8,55 tommer x 10,25 tommer x 7,5 tommer)
Vekt ............................................................................................................................................................................................................................................................... 3,35 kg (7,4 pund)

Elektriske data (strømforsyning)

Ekstern strømforsyning inn: .........................................................................................................................................................................100–240 VAC, 1,6 A, 50 Hz–60 Hz
Ekstern strømforsyning ut ................................................................................................................................................................................................................................ 15 V, 4,8 A

Alarmvolum

Minimum 72 dBA ved 1 meters avstand i retningen med høyest volum.

Miljøforhold

Transport‑ og oppbevaringstemperatur .................................................................................................................................................... ‑20 °C til 60 °C (‑4 °F til 140 °F)
Driftstemperatur ........................................................................................................................................................................................................... 10 °C til 30 °C (50 °F til 86 °F)
Område for relativ luftfuktighet ............................................................................................................................................................. 10 % til 85 %, ikke‑kondenserende
Barometrisk trykkområde ...........................................................................................................................................................................................................700 hPa til 1060 hPa

Instillasjonspumpens volumetriske nøyaktighet

6–10 ml ± 2 ml
12–50 ml ± 20 %
55–500 ml ± 15 %

Nøyaktighetstesting foretatt under følgende forhold

Romtemperatur ...............................................................................................................................................................................................................................................22,5 °C ± 2 °C
Oppløsning ...................................................................................................................Pose på 1000 ml med 0,9 % saltoppløsning på oppløsningsbeholderens 

hengerarm
Nedstrømstrykk ........................................................................................................................................................... 0 psi med utløpshøyde i pumperotorens midtlinje
Testvarighet ................................................................................................................................................................................ V.A.C. VERALINK™‑kassettbruk opptil 72 timer

Komponentene til engangsbruk i V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatetet anses som anvendte deler i henhold til IEC 60601‑1, tredje 
utgave.
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk forstyrrelse – selv om dette utstyret samsvarer med hensikten i direktivet 2004/108/EF når det gjelder elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC), kan alt elektrisk utstyr gi forstyrrelser. Hvis du mistenker forstyrrelse, flytter du utstyret bort fra følsomme apparater 
eller tar kontakt med produsenten.

Bærbart og mobilt RF‑kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr.

Radioer, mobiltelefoner og lignende apparater kan påvirke dette utstyret og skal holdes i minst 2 meters (6,5 fots) avstand fra utstyret.

Elektromedisinsk utstyr krever spesielle forholdsregler i forbindelse med EMC og må installeres og settes i drift i samsvar med 
EMC‑informasjonen i tabellene nedenfor.

Annet medisinsk utstyr eller andre medisinske systemer kan produsere elektromagnetisk stråling og dermed forstyrre funksjonaliteten 
til V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet. Det bør utvises forsiktighet når V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet brukes ved siden av eller 
stablet sammen med annet utstyr. Hvis det er nødvendig å bruke V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet ved siden av eller stablet 
sammen med annet utstyr, må apparatet først observeres for å kontrollere at det fungerer som det skal, i den konfigurasjonen det vil 
bli brukt i.

Følgende tabeller viser samsvarsnivåer og retningslinjer fra IEC 60601‑1‑2 2007‑standarden for de elektromagnetiske omgivelsene 
V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet skal brukes i, i et klinisk miljø.

Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk stråling

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet skal sørge for at det brukes i slike omgivelser.

Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø

Radiofrekvensstråling – CISPR 11 Gruppe 1
Klasse A

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet bruker bare radiofrekvensenergi 
til intern drift. Derfor har den svært lav radiofrekvensstråling, og det 
er ikke sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser i elektronisk utstyr 
i nærheten

Ledningsbåret stråling CISPR 11 Gruppe 1
Klasse A

Harmonisk stråling IEC 61000‑3‑2 Klasse A

Spenningsvariasjoner/flimmerutstråling IEC 61000‑3‑3 Ja
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Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet skal sørge for at det brukes i slike omgivelser.

Immunitetstest IEC 60601‑testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000‑4‑2 ±6 kV kontakt
±8 kV luft

±6 kV kontakt
±8 kV luft

I samsvar med IEC 60601‑1‑2:  2007 skal 
gulvene være dekket med syntetisk materiale, 
og relativ fuktighet skal være minst 30 %.

Elektrisk hurtig transient/burst IEC 61000‑4‑4 ±1 kV, kabler
±2 kV, effekt

±1 kV, kabler
±2 kV, effekt

Overspenning IEC 61000‑4‑5 1 kV ledning(er) til 
ledning(er)
2 kV ledning(er) til 
jording

1 kV ledning(er) til 
ledning(er)
2 kV ledning(er) til jording

Spenningsfall, korte avbrudd og 
spenningsvariasjoner på strømforsyningens 
inngangsledninger, IEC 61000‑4‑11

5 % halv syklus
40 % 5 sykluser
70 % 25 sykluser

5 % i 5 sekunder

5 % halv syklus
40 % 5 sykluser
70 % 25 sykluser

5 % i 5 sekunder

Magnetisk (50 Hz/60 Hz) strømfrekvensfelt 
IEC 61000‑4‑8

3 A/M 3 A/M Strømfrekvensens magnetfelt skal ligge på 
nivåer som kjennetegner en typisk plassering i 
et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.

MERKNAD: U
r
 er nettspenningen før testnivået brukes.

Anbefalte avstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte radiofrekvensforstyrrelser kontrolleres. Kunden eller 
brukeren av V.A.C.ULTA™ kan bidra til å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og 
mobilt RF‑kommunikasjonsutstyr (sendere) og V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet, som anbefalt nedenfor, i samsvar med kommunikasjonsutstyrets 
maksimale utgangsstrøm.

Nominell maksimal 
utgangsstrøm for 
senderen

W

Klaringsavstand i forhold til senderens frekvens
målere

150 kHz til 80 MHz

d = 1,2 √P

80 MHz til 800 MHz

d = 1,2 √P

800 MHz til 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

Når det gjelder sendere med en nominell maksimal utgangsstrøm som ikke er nevnt ovenfor, kan anbefalt klaringsavstand d i meter (m) beregnes ved 
hjelp av likningen som gjelder for senderens frekvens, der P er maksimal nominell utgangsstrøm for senderen i watt (W) i henhold til senderprodusenten.
MERKNAD 1: Ved 80 MHz  og 800 MHz gjelder klaringsavstanden for det høyere frekvensområdet.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra 
overflater, gjenstander og personer.
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Retningslinjer og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet

V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet er tiltenkt bruk i et elektromagnetisk miljø som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av V.A.C.ULTA™‑
behandlingsapparatet skal sørge for at det brukes i slike omgivelser.

Immunitetstest IEC 60601‑testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Ledet 
radiofrekvens
IEC 61000‑4‑6

Utstrålt 
radiofrekvens
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

Bærbart og mobilt RF‑kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen 
del av V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet, inkludert kabler, enn den anbefalte 
klaringsavstanden som er beregnet fra likningen som gjelder for senderfrekvensen.

Anbefalt klaringsavstand

Batteridrevet apparat

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz til 2,5 GHz

der P er maksimal nominell utgangsstrøm for senderen i watt (W) i henhold til 
senderprodusenten og d er den anbefalte klaringsavstanden i meter (m)
Feltstyrker fra faste radiofrekvenssendere, som fastsatt ved en elektromagnetisk 
inspeksjon av stedet1, skal være under samsvarsnivået i hvert frekvensområde2

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol:

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra 
strukturer, gjenstander og personer.

1Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse) og landmobile radioer, amatørradio, AM‑ og FM‑radiokringkasting 
og TV‑kringkasting kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet på grunn av faste RF‑sendere skal det 
vurderes en elektromagnetisk inspeksjon av stedet. Hvis den målte feltstyrken i området hvor V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet skal brukes, overstiger 
det relevante RF‑samsvarsnivået, skal V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet kontrolleres for å sikre normal bruk. Hvis man oppdager at apparatet ikke 
fungerer som det skal, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak, for eksempel å snu eller flytte V.A.C.ULTA™‑behandlingsapparatet.
2 Over frekvensområdet 150 kHz skal feltstyrker ligge under 3 V/m.
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Strømledning Beskrivelse Ledningsspesifikasjoner Maksimal lengde (tommer)

350084 Ledning, VAC Ulta vekselstrøm 3 x 18 AWG, SJT, 10 A / 125 V 78,74

360080 Ledning, VAC Via strøm, IT‑220V H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 79,00

360074 Ledning, VAC Via strøm, EU‑220V H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 79,00

350753 Ledning, VAC Ulta strøm, UK‑240V H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 78,74 

350758 Ledning, VAC Ulta strøm, DK‑220V H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 78,74

360081 Ledning, VAC Via strøm, CH‑220V H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 79,00

360122 Ledning, VAC Via strøm, Sør‑Afrika / India H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 79,00

360076 Ledning, VAC Via strøm, AU / NZ‑240V H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 79,00 

4103887 Ledning, strøm, Brasil H05VVF‑3G, 10 A / 250 V 79,00

Bruk av elektriske kabler og tilbehør som ikke er spesifisert i denne håndboken eller 
referansedokumentene, kan føre til økt elektromagnetisk stråling fra V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet eller nedsatt elektromagnetisk immunitet ved V.A.C.ULTA™-
behandlingsapparatet.

Kundekontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om produktet, tilbehøret eller vedlikeholdet eller ønsker mer informasjon om KCI‑produkter og ‑tjenester, kan du 
kontakte KCI eller en KCI‑autorisert representant eller:

I USA ringer du: 1‑800‑275‑4524, eller besøk: www.acelity.com, www.veraflo.com eller www.vaculta.com  
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249

Bor du utenfor USA, kan du gå til www.kci‑medical.com
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Alle andre varemerker som nevnes her, tilhører KCI Licensing, Inc., deres datterselskaper 
og/eller lisensgivere. 
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