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PODRĘCZNIK 
UŻYTKOWNIKA
dla lekarzy klinicystów

Rx Only

Nie wyrzucać. Należy zachować niniejszy podręcznik 
użytkownika jako źródło informacji. W celu uzyskania 
dodatkowych kopii (na terenie USA) należy odwiedzić stronę 
internetową www.acelity.com, www.veraflo.com lub www.
vaculta.com albo skontaktować się z firmą KCI, dzwoniąc 
pod numer 1-800-275-4524. Spoza USA: odwiedzić stronę 
internetową www.kci-medical.com.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczane z urządzeniem

Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i inne informacje na temat bezpieczeństwa 
zostały zamieszczone w broszurze Informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu terapeutycznego do 
podciśnieniowej terapii ran V.A.C.ULTA™ (systemu terapeutycznego V.A.C.ULTA™). Broszura zawierająca 
informacje dotyczące bezpieczeństwa jest dostarczana z urządzeniem terapeutycznym, a ponadto jest 
dołączana do opakowań kartonowych opatrunków V.A.C. VERAFLO™. Przed zastosowaniem terapii V.A.C.® lub 
terapii V.A.C. VERAFLO™ należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika systemu terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ oraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa tego systemu. Przed zastosowaniem 
terapii PREVENA™ lub terapii ABTHERA™ należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz informacjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczanymi w opakowaniach kartonowych opatrunków PREVENA™ 
i ABTHERA™. W razie jakichkolwiek pytań lub braku informacji dotyczących bezpieczeństwa należy 
niezwłocznie skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy KCI.

Dodatkowe informacje na temat produktu można znaleźć na stronach internetowych www.acelity.com, 
www.veraflo.com lub www.vaculta.com (USA), www.kci-medical.com (spoza USA).

Podobnie jak w przypadku każdego wyrobu medycznego wydawanego z przepisu lekarza, 
nieprzestrzeganie instrukcji obsługi produktu bądź regulacja ustawień i stosowanie terapii 
bez konsultacji i/lub nadzoru ze strony wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia może 
spowodować nieprawidłowe działanie produktu i być przyczyną poważnych lub śmiertelnych 
obrażeń ciała. Wszelkie pytania w kwestiach medycznych należy kierować do lekarza. 
W przypadku nagłych stanów medycznych należy bezzwłocznie skontaktować się z lokalnym 
zespołem ratownictwa medycznego.

PRZESTROGA: Na mocy prawa federalnego (USA) sprzedaż lub wypożyczanie tego urządzenia 
może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem lekarza lub na jego zlecenie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA KCI NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY 
INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ PRODUKTÓW FIRMY KCI OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE PISEMNE GWARANCJE UDZIELANE 
PRZEZ FIRMĘ KCI POWINNY BYĆ WYRAŻONE WPROST W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI LUB DOSTARCZONE WRAZ Z PRODUKTEM. FIRMA 
KCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY CZY KOSZTY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE BĄDŹ WTÓRNE, W TYM 
ZA OBRAŻENIA CIAŁA CZY USZKODZENIE SPRZĘTU WYNIKAJĄCE CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU, Z 
WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRYCH WYRAŹNIE NIE DOTYCZY NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
NA MOCY KONKRETNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE WSKAZANYCH W 
NINIEJSZEJ INFORMACJI, ŻADNA OSOBA NIE JEST UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA GWARANCJI CZY SKŁADANIA JAKICHKOLWIEK 
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FIRMY KCI.

Opisy lub dane techniczne zawarte w drukowanej dokumentacji firmy KCI, w tym w niniejszej publikacji, mają na celu wyłącznie 
ogólny opis produktu według stanu w dniu jego wyprodukowania, i — poza ograniczoną gwarancją dostarczoną wraz z produktem 
— nie stanowią żadnej wyraźnej gwarancji udzielanej przez firmę KCI. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie 
w dowolnym czasie. W celu uzyskania aktualizacji należy skontaktować się z firmą KCI.
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Ostrzeżenia: Ważne informacje dla użytkowników

Aby zapewnić prawidłowe działanie produktów firmy KCI, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Nieprzestrzeganie tych zaleceń 
spowoduje utratę gwarancji.

• Urządzenie to należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszym podręcznikiem i stosownymi informacjami 
dotyczącymi tego produktu.

• Montaż, obsługę, rozbudowę, regulację, przeróbki, konserwację techniczną bądź naprawy należy powierzać 
wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, upoważnionemu przez firmę KCI. Informacje wymagane 
przy naprawie produktu, np. schematy obwodów czy wykaz elementów składowych, będą udostępniane 
upoważnionym pracownikom przez firmę KCI na żądanie.

• Należy zadbać o to, aby instalacja elektryczna w pomieszczeniu, w którym produkt jest użytkowany, 
spełniała wymogi odpowiednich standardów krajowych dotyczących okablowania. W celu uniknięcia 
ryzyka porażenia prądem elektrycznym należy podłączać urządzenie do uziemionego gniazda sieciowego.

• Nie wolno używać produktu z uszkodzonym przewodem zasilania, zasilaczem lub wtyczką. W przypadku 
zużycia się lub uszkodzenia tych elementów należy skontaktować się z firmą KCI.

• Nie wolno upuszczać urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów w jakiekolwiek otwory produktu lub przewody.

• Nie wolno podłączać produktu ani jego elementów składowych do urządzeń niezalecanych przez firmę KCI. 

• Z niniejszym produktem można stosować wyłącznie opatrunki V.A.C.® (opatrunki V.A.C.® GRANUFOAM™, 
opatrunki V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™, opatrunki V.A.C. WHITEFOAM™, opatrunki V.A.C. VERAFLO™), 
opatrunki PREVENA™ lub opatrunki na otwartą jamę brzuszną ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™, a także 
powiązane materiały jednorazowe.

• Należy ustawiać urządzenie z dala od nagrzanych powierzchni.

• Pomimo iż produkt spełnia wymagania normy IEC 60601-1-2 dotyczące zgodności elektromagnetycznej, 
podobnie jak każde urządzenie elektryczne może powodować zakłócenia. W razie występowania potencjalnych 
zakłóceń należy odseparować produkt i skontaktować się z firmą KCI.

• Nie należy dopuścić do oblania płynem jakiejkolwiek części produktu. 
 
Pozostawienie płynu na elektronicznych elementach sterowania może powodować korozję  
i prowadzić do ich awarii. Awaria elementów systemu może być przyczyną nieprawidłowego działania 
urządzenia, stwarzając zagrożenie dla pacjenta i personelu. W przypadku oblania płynem należy 
natychmiast odłączyć urządzenie i przetrzeć je chłonną ściereczką. Przed ponownym podłączeniem 
zasilania należy sprawdzić, czy nie ma wilgoci we wnętrzu oraz w okolicy gniazda zasilania lub 
elementów zasilacza. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z firmą KCI.

• Nie wolno używać produktu podczas kąpieli, pod prysznicem ani w miejscach, w których może on wpaść 
do wanny, brodzika prysznica czy zlewu.

• Nie wolno dotykać produktu, jeśli wpadł do wody. Należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania. Należy odłączyć urządzenie od opatrunku i skontaktować się z firmą KCI.

• Nie należy używać tego produktu w obecności łatwopalnych mieszanin środków znieczulających  
z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu ani w środowisku wzbogaconym w tlen.

• Nie przenosić urządzenia do środowiska MR.  Urządzenie to ma status MR niebezpieczne.

Informacja dla użytkownika — Niniejsze urządzenie zostało skonfigurowane przez producenta pod kątem określonych wymagań 
dotyczących napięcia zasilania. Informacje dotyczące napięcia zasilania podano na tabliczce znamionowej produktu.

Kolory stosowane w niniejszym podręczniku

Przycisk ekranowy / nazwa ekranu — 
nazwy ekranów oraz przyciski ekranowe.

Terapia ABTHERA™ — elementy i informacje 
dotyczące terapii ABTHERA™.

Terapia V.A.C.® — elementy i informacje 
dotyczące terapii V.A.C.®.

Terapia PREVENA™ — elementy i informacje 
dotyczące terapii PREVENA™.

Terapia V.A.C. VERAFLO™ — elementy i 
informacje dotyczące terapii V.A.C. VERAFLO™. 

System — elementy i informacje dotyczące 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. O
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Wprowadzenie

System terapeutyczny do podciśnieniowej terapii ran V.A.C.ULTA™ jest zintegrowanym systemem do terapii ran, który może być 
stosowany podczas:

• podciśnieniowej terapii ran V.A.C.® (1),

• terapii V.A.C. VERAFLO™ z podawaniem płynu do rany (2),

• terapii ran chirurgicznych PREVENA™ (3),

• terapii otwartych ran jamy brzusznej ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4).

Pełne wskazania do stosowania każdej z wymienionych terapii oraz informacje na temat bezpieczeństwa i stosowania można znaleźć 
w Informacjach dotyczących bezpieczeństwa dołączonych do systemu terapeutycznego do podciśnieniowej terapii ran V.A.C.ULTA™ 
(systemu terapeutycznego V.A.C.ULTA™).

Podciśnieniowej terapii ran V.A.C.® (z dwoma trybami podciśnienia):

1

Terapia
V.A.C.®
(ciągła)

Terapia
DPC

(dynamiczna)

Docelowe
podciśnienie

25 mm Hg
0 mm Hg

Docelowe
podciśnienie

25–200 mm Hg

50–200 mm Hg

25 mm Hg
0 mm Hg

Do stosowania z opcją terapii V.A.C.® systemu terapeutycznego V.A.C.ULTA™ dostępne są opatrunki V.A.C.® GRANUFOAM™, 
V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ i V.A.C. WHITEFOAM™. Dostępne są także dodatkowe opatrunki przeznaczone do stosowania  
w terapii V.A.C. VERAFLO™.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ z podawaniem płynu do rany:

Fazy terapii V.A.C. VERAFLO™
(Faza początkowa: podawanie płynu do rany)

Cykl powtarza się przez czas trwania terapii

Terapia
V.A.C.®***Zasysanie*

Podawanie
płynu

do rany**
Namaczanie

2

* Detektor nieszczelności SEAL CHECK™.

** Funkcja Fill Assist umożliwia monitorowanie wstępnego wypełnienia rany poprzez ręczne uruchamianie i zatrzymywanie podawania 
płynu do rany w celu ustalenia poprawnej objętości podawanej po nałożeniu opatrunku. Po ustaleniu objętość ta będzie nastawą dla 
każdej następnej fazy podawania płynu do rany w ramach terapii V.A.C VERAFLO™.

*** Tryby terapii ciągłej oraz podciśnieniowej terapii ran DPC są dostępne razem z terapią V.A.C. VERAFLO™.

Opatrunki V.A.C. VERAFLO™, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ i V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ są dostępne do stosowania  
z opcją terapii V.A.C. VERAFLO™, którą zapewnia system terapeutyczny V.A.C.ULTA™.

Terapia ran chirurgicznych PREVENA™:

Terapia PREVENA™

Tryb Pro�l podciśnienia

Ciągły

0 mm Hg

125 mm Hg

Opatrunki PREVENA™ PEEL & PLACE™ i PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ są dostępne do stosowania z opcją terapii PREVENA™, 
którą zapewnia system terapeutyczny V.A.C.ULTA™.
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Terapia otwartych ran jamy brzusznej ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™:

Terapia ABTHERA™

Tryb Profil podciśnienia

Ciągły

0 mm Hg

Wartość
docelowa

100–150 mm Hg

Opatrunek na otwartą jamę brzuszną ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ jest dostępny do stosowania z opcją terapii ABTHERA™,  
którą zapewnia system terapeutyczny V.A.C.ULTA™.

System terapeutyczny do podciśnieniowej terapii ran V.A.C.ULTA™ jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanych 
pracowników służby zdrowia w warunkach opieki ostrej. Dostępne są programy szkoleniowe oraz programy przeprowadzane już  
ww trakcie eksploatacji systemu dotyczące terapii V.A.C.®, terapii V.A.C. VERAFLO™, terapii PREVENA™ oraz terapii ABTHERA™. 
Sygnały generowane przez urządzenie terapeutyczne powinny być monitorowane przez pracownika służby zdrowia. Pacjenci nie 
powinni zakładać ani zmieniać opatrunków, ani modyfikować ustawień urządzenia terapeutycznego.
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Główne funkcje systemu terapeutycznego V.A.C.ULTA™ i korzyści wynikające z jego stosowania

Wybór terapii — użytkownik ma do wyboru następujące terapie: V.A.C. VERAFLO™, V.A.C.®, PREVENA™ oraz ABTHERA™.

Funkcja Fill Assist (terapia V.A.C. VERAFLO™) — umożliwia monitorowanie wstępnego wypełnienia rany poprzez ręczne 
uruchamianie i zatrzymywanie podawania płynu do rany w celu ustalenia odpowiedniej objętości podawanej po nałożeniu opatrunku. 
Po ustaleniu objętość ta będzie nastawą dla każdej następnej fazy podawania płynu do rany w ramach terapii V.A.C VERAFLO™.

Korzyści:

• Eliminuje konieczność odgadywania odpowiedniego ustawienia objętości.

• Przyczynia się do ograniczenia częstotliwości wycieków na skutek przepełnienia rany.

Podawanie określonej objętości płynu z ustalaniem czasu, przez jaki płyn przebywa w ranie (terapia V.A.C. VERAFLO™) — 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ udostępnia wyjątkowe, opatentowane rozwiązanie do podawania określonej objętości płynu z 
wykorzystaniem pompy.

Korzyści:

• Płyn jest podawany niezawodnie i równomiernie do łożyska rany.

• Funkcja ta zapewnia czas na rozpuszczenie materiału zakaźnego i szczątków w ranie.

Automatyczne i cykliczne czyszczenie ran (terapia V.A.C. VERAFLO™) — po skonfigurowaniu terapia V.A.C. VERAFLO™ 
przebiega w 100% automatycznie, dzięki czemu realizuje bezobsługowe, powtarzane cykle czyszczenia rany, które polegają na 
podawaniu roztworów do miejscowej pielęgnacji rany.

Korzyści:

• Funkcja przeprowadza automatyczne i powtarzalne miejscowe czyszczenie rany bez konieczności zdejmowania opatrunku.

• Eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia rany między zmianami opatrunków.

Kaseta V.A.C. VERALINK™ (terapia V.A.C. VERAFLO™) — ten element jednorazowy umożliwia podłączenie urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ do worka/butelki z roztworem oraz przewodu opatrunku. 

Korzyści:

• Jest to wygodny sposób na przechowywanie i podawanie roztworu.

Namaczanie opatrunku (terapia V.A.C.® oraz terapia V.A.C. VERAFLO™) — to narzędzie umożliwia lekarzowi klinicyście 
namaczanie opatrunku oraz rany w roztworze podawanym do rany w ramach przygotowań do zmiany opatrunku.

Korzyści:

• Zwiększenie objętości podawanej oraz wydłużenie czasu namaczania sprawia, że opatrunek zaczyna się „pływać” nad raną.

• Nawilżenie i zmiękczenie opatrunku powoduje, że jego zdejmowanie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe dla pacjenta.
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Dodatkowe funkcje

Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym. Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym ułatwia nawigację wśród menu 
obsługi i menu pomocy. Dostępna jest blokada ekranu, której aktywacja zapobiega wprowadzaniu niepożądanych zmian. Blokada 
ustawień uniemożliwia dostęp pacjenta do ustawień terapii.

Regulowane ustawienia podciśnienia oraz tryby terapii. Ustawienia mogą być wybierane z zakresu od 25 mm Hg do 200 mm Hg 
w krokach co 25 mm Hg w zależności od ustawień dostępnych dla wybranej terapii. Ponadto na potrzeby terapii V.A.C.® i terapii 
V.A.C. VERAFLO™ można ustawić ciągłe podciśnienie lub dynamiczną regulację ciśnienia (ang. Dynamic Pressure Control™, DPC).

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™. Narzędzie to ułatwia ustalenie miejsc w systemie, w których dochodzi do utraty 
podciśnienia. Odbywa się to podczas procesu rozwiązywania problemów przy użyciu słyszalnych sygnałów dźwiękowych i 
wyświetlanych na ekranie wskazówek.

Raporty historii. W systemie terapeutycznym V.A.C.ULTA™ dostępne są trzy raporty: 1. Historia alarmów, 2. Historia terapii, a także 3. 
Historia pacjenta. Raporty te są rejestrowane w kolejności chronologicznej i zawierają daty oraz godziny uruchomienia/zatrzymania 
terapii, ustawienia terapii, a także informacje o wystąpieniach alarmów i wymianach elementów jednorazowych. Można je przeglądać 
na ekranie albo przesyłać drogą elektroniczną z urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ za pośrednictwem niezasilanej pamięci USB 
albo karty pamięci SD.

System SENSAT.R.A.C.™. System SENSAT.R.A.C.™ (dostępny również jako część podkładki V.A.C. VERAT.R.A.C.™, zestawu przewodów 
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, systemu do pielęgnacji ran chirurgicznych PREVENA PLUS™ oraz opatrunku na otwartą jamę 
brzuszną ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™) monitoruje ciśnienie i utrzymuje ciśnienie docelowe w obszarze rany, dzięki czemu realizowana 
jest terapia o stałych parametrach. System ten obejmuje sprzęt i oprogramowanie urządzenia terapeutycznego, zbiornik na wydzielinę z rany, 
funkcję wykrywania zbiornika, przewód wieloświatłowy oraz podkładkę SENSAT.R.A.C.™.

Niedostępne w przypadku opatrunku PREVENA™ bez podkładki SENSAT.R.A.C.™.

Wbudowane złącza przewodów. System obejmuje wbudowane złącze opatrunku i zaciski przewodów, dzięki którym możliwe jest 
wygodne tymczasowe odłączenie opatrunku na ranę od urządzenia terapeutycznego.

Zbiorniki. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ optymalnie współpracuje ze zbiornikami o pojemności 300 ml, 500 ml lub 1000 ml.  
Są to te same zbiorniki, które są używane z urządzeniem terapeutycznym INFOV.A.C.™. Zbiorniki są jednorazowego użytku i produkowane 
z użyciem sterylnych elementów z kauczuku naturalnego.

Przycisk zwolnienia zbiornika. Przycisk zwolnienia zbiornika jest podświetlony i miga, gdy zbiornik jest pełny.

Ustawienie Natężenie. Natężenie jest związane z czasem niezbędnym do osiągnięcia docelowego poziomu terapii podciśnieniowej 
od momentu jej włączenia. Im niższe ustawienie natężenia, tym dłużej trwa osiągnięcie docelowego poziomu podciśnienia.

Analiza obrazu rany. Cyfrowe obrazy ran można przesyłać z kamery cyfrowej do urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. 
Obrysowanie obwodu rany na ekranie dostępnym w zestawie rysikiem umożliwia urządzeniu terapeutycznemu obliczenie 
powierzchni i objętości rany oraz wyznaczenie trendu rany. Uporządkowaną chronologicznie graficzną historię rany (z wykresem 
przedstawiającym trend powierzchni na obrazie rany) można wyświetlać na ekranie albo informacje te można przesyłać z urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ drogą elektroniczną. Informacje te są przeznaczone dla lekarza klinicysty, który korzysta z nich jak ze 
świadectwa postępów w leczeniu rany; nie są one przeznaczone do stosowania w diagnozowaniu i ustalaniu metod leczenia ran.

Mechanizm wieszaka. Urządzenie terapeutyczne można bezpiecznie zamontować na stojaku na kroplówkę, na poręczy łóżka od 
strony nóg albo na wózku inwalidzkim.

Zasilanie akumulatorowe. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ może być zasilane z akumulatora, co ułatwia transportowanie 
pacjenta. Podczas standardowej eksploatacji akumulator może zasilać urządzenie do sześciu godzin. Po tym czasie konieczne będzie 
naładowanie akumulatora.
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Identyfikowanie elementów urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™
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Przycisk  
zwolnienia zbiornika

Port USB

Ramię uchwytu 
mocującego zbiornik 
na roztwór

Blokada ramienia uchwytu 
mocującego zbiornik 
na roztwór

Rysik

Przycisk zasilania

Ekran dotykowy

Etykieta z numerem 
seryjnym urządzenia

Kontrolka ładowania 
akumulatora

Głośnik

Pokrętło uchwytu 
mocującego urządzenie

Ramię uchwytu 
mocującego urządzenie

Gniazdo karty pamięci SD

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — przód

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — tył
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Rowek mocujący przewód 
podający płyn

Pompa podająca  
płyn do rany

Złącze zasilania urządzenia 
terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™

Blokada ramienia 
uchwytu mocującego 

zbiornik na roztwór

Uszczelki zbiornika

Uchwyt do przenoszenia

Gniazdo przegubowe 
kasety V.A.C. VERALINK™

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — strona lewa

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — strona prawa
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Symbole alertów i alarmów

Alert/alarm Terapia 
V.A.C. VERAFLO™

Terapia  
V.A.C.®

Terapia 
PREVENA™

Terapia 
ABTHERA™

Niedrożność

ALERT ALERT ALERT ALERT

Niedrożność  
(przerwanie terapii) ALARM ALARM ALERT ALERT

Zbiornik  
pełny ALARM ALARM ALERT ALERT

Niezainstalowany  
zbiornik ALARM ALARM ALERT ALERT

Brak aktywności  
terapii ALARM ALARM ALERT ALERT

Nieszczelność

ALARM ALARM ALERT ALERT

Nieszczelność  
(przerwanie terapii) ALARM ALARM

Niskie ciśnienie

ALARM ALARM

Urządzenie  
V.A.C. VERALINK™  
niezainstalowane

ALERT ALERT

Pusty worek / pusta butelka  
z roztworem ALERT ALERT

Nieaktywna funkcja  
Fill Assist urządzenia  
V.A.C. VERAFLO™

ALERT

Odchylenie ciśnienia  
w urządzeniu  
V.A.C. VERAFLO™

ALARM ALARM

Niedrożność przewodu  
do podawania płynu do rany  
w urządzeniu V.A.C. VERAFLO™ 
(przerwanie terapii)

ALERT ALERT

Sy
m

b
o

le
 a

le
rt

ów
 i 

al
ar

m
ów



21

Symbol alertu / alarmu Terapia 
V.A.C. VERAFLO™

Terapia  
V.A.C.®

Terapia  
PREVENA™

Terapia 
ABTHERA™

Niski poziom naładowania 
akumulatora ALERT ALERT ALERT ALERT

Krytyczny poziom  
naładowania akumulatora ALARM ALARM ALERT ALERT

Całkowite wyczerpanie  
akumulatora ALARM ALARM ALERT ALERT

Temperatura wewnętrzna 
 
 

ALERT ALERT ALERT ALERT

Błąd systemu 
 
 

ALARM ALARM ALERT ALERT

ºC
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Przygotowanie do użytkowania

Ładowanie akumulatora

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest dostarczane z zasilaczem i akumulatorem. Akumulator jest niedostępny dla użytkownika 
i nie jest przeznaczony do serwisowania przez użytkownika. Zasilacz jest wyposażony w przewód, który składa się z dwóch części: 
podłączanej do sieciowego gniazda ściennego i podłączanej do urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem terapeutycznym V.A.C.ULTA™ 
(numer katalogowy: 4103730). Stosowanie innego zasilacza może doprowadzić do uszkodzenia 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Jeśli warunki panujące w otoczeniu (w szczególności niska wilgotność) powodują zagrożenie 
gromadzenia się ładunków statycznych, należy zachować ostrożność podczas korzystania 
z urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ podłączonego do sieciowego gniazda ściennego. 
W rzadkich przypadkach wyładowania elektrostatyczne powstające w kontakcie z urządzeniem 
terapeutycznym mogą spowodować zaciemnienie ekranu dotykowego, zresetowanie albo 
wyłączenie urządzenia terapeutycznego. Jeśli wyłączenie zasilania urządzenia, a następnie 
włączenie urządzenia nie spowoduje zrestartowania terapii, należy niezwłocznie skontaktować  
się z firmą KCI.

Aby odłączyć urządzenie terapeutyczne od zasilania, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego 
od gniazda ściennego. Nie należy blokować dostępu do wtyczki ani gniazda ściennego.

Przewody zasilania mogą stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się. Wszystkie przewody 
powinny być umieszczane poza strefami ruchu pieszego.
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1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do zasilacza.

2. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do sieciowego gniazda ściennego.

Zasilacz do zasilania prądem stałym musi pozostawać zawsze dostępny, aby w razie potrzeby 
możliwe było odłączenie urządzenia od źródła zasilania.

3. Znaleźć strzałkę na złączu przewodu ładowania. Podczas podłączania do złącza zasilania na urządzeniu 
terapeutycznym V.A.C.ULTA™ strzałka powinna znaleźć się u góry złącza.

Strzałka

Złącze zasilania urządzenia 
terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™

Złącze przewodu 
ładowania V.A.C.ULTA™
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4. Gdy urządzenie jest podłączone do gniazda ściennego, na ekranie widoczny jest wskaźnik podłączenia.

Wskaźnik podłączenia

Ikona ładowania 
akumulatora

Pełne ładowanie akumulatora trwa około czterech godzin. W celu utrzymania maksymalnej  
trwałości użytkowej akumulatora urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania zawsze, 
gdy jest to możliwe.

Jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest poprawie podłączone do zasilacza V.A.C.ULTA™, wówczas kontrolka ładowania 
akumulatora na przedniej ścianie urządzenia (strona 18) będzie świecić na pomarańczowo podczas ładowania akumulatora.  
Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka ta świeci na zielono.

Umiejscowienie urządzenia terapeutycznego

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ można zamocować na stojaku na kroplówkę albo na poręczy łóżka od strony nóg. W razie 
potrzeby można je umieścić na twardej, płaskiej powierzchni w miejscu, w którym nie będzie stanowić przeszkody. Urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ należy umieścić w takim miejscu, w którym kable i przewody nie będą zahaczane przez przechodzące 
osoby ani znajdujące się w pobliżu przedmioty.

Przewody i przewody zasilania mogą stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się. Wszystkie przewody 
powinny być umieszczane poza strefami ruchu pieszego.

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ nie powinno być przenoszone ani noszone przez pacjenta 
ambulatoryjnego. W celu uzyskania informacji na temat stosowania urządzeń terapeutycznych  
V.A.C.® przeznaczonych dla pacjentów ambulatoryjnych należy skonsultować się z lekarzem i 
skontaktować się z firmą KCI. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ można podczas transportu 
pacjenta umieścić na stojaku na kroplówkę, na ramie łóżka lub na wózku inwalidzkim.
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Mocowanie urządzenia terapeutycznego do stojaka na kroplówkę

1. Trzymając urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ za uchwyt do przenoszenia, chwycić pokrętło uchwytu 
mocującego i wyciągnąć ramię uchwytu mocującego (1).

2. Założyć uchwyt mocujący wokół stojaka na kroplówkę, a następnie zamknąć go, umieszczając urządzenie 
na stojaku na kroplówkę (2). Upewnić się, że stojak znajduje się w pionowym gumowym rowku (u góry oraz 
u dołu) z tyłu urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. 

3. Dokręcić pokrętło uchwytu mocującego, aby zablokować jego ramię (3). Ramię uchwytu mocującego będzie 
zablokowane, gdy symbol strzałki na pokrętle uchwytu mocującego zrówna się z symbolem kłódki.

2

3

4. W celu zdjęcia urządzenia terapeutycznego należy wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej.
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Mocowanie urządzenia terapeutycznego na poręczy łóżka od strony nóg

1. Trzymając urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ za uchwyt do przenoszenia, chwycić pokrętło uchwytu 
mocującego i wyciągnąć ramię uchwytu mocującego (1).

2. Założyć uchwyt mocujący na poręcz łóżka od strony nóg. Zamknąć uchwyt mocujący, przytwierdzając 
urządzenie do poręczy łóżka od strony nóg (2).

3. Dokręcić pokrętło uchwytu mocującego, aby zablokować jego ramię (3). Ramię uchwytu mocującego będzie 
zablokowane, gdy symbol strzałki na pokrętle uchwytu mocującego zrówna się z symbolem kłódki (4).

3

4

2

4. W celu zdjęcia urządzenia terapeutycznego należy wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej.
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Mocowanie kasety V.A.C. VERALINK™

Do stosowania z terapią V.A.C.® wyłącznie gdy używana jest funkcja namaczania opatrunku lub 
terapia V.A.C. VERAFLO™.

1. Wyjąć kasetę V.A.C. VERALINK™ z opakowania i wprowadzić przegubowe złącze kasety V.A.C. VERALINK™ (1)  
do przegubowego gniazda na urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™.

2. Obrócić zapadkę zwalniającą kasetę V.A.C. VERALINK™ w stronę urządzenia (2) i nacisnąć ją mocno,  
aż do jej zablokowania (3).

Kaseta V.A.C. VERALINK™ została zaprojektowana w taki sposób, aby możliwe było jej ciasne 
dopasowanie do urządzenia terapeutycznego. W celu poprawnego zamocowania kasety należy 
zastosować bardzo mocny nacisk. 
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Kosz na kasetę 
V.A.C. VERALINK™

Przegubowe złącze kasety 
V.A.C. VERALINK™  
(DOLNA STRONA)

Zapadka zwalniająca 
kasetę V.A.C. VERALINK™ 

(GÓRNA STRONA)

Przewód kasety 
V.A.C. VERALINK™

Kolec przewodu

2

3

1

2

Przegubowe złącze kasety V.A.C. VERALINK™
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Mocowanie worka/butelki z roztworem

Do stosowania z terapią V.A.C.® wyłącznie gdy używana jest funkcja namaczania opatrunku lub 
terapia V.A.C. VERAFLO™.

Wysuwanie ramienia uchwytu mocującego zbiornik na roztwór

1. Całkowicie podnieść blokadę ramienia uchwytu mocującego zbiornik na roztwór (1).

2. Podnieść ramię uchwytu mocującego zbiornik na roztwór (2). W zależności od urządzenia obrócić uchwyt 
o 180 stopni (3A) albo skierować uchwyt w górę (3B).

3. Popchnąć do końca blokadę ramienia uchwytu mocującego zbiornik na roztwór (4), aby zablokować ramię 
uchwytu mocującego zbiornik na roztwór.
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Zawieszanie worka/butelki z roztworem

Do stosowania wyłącznie z funkcją namaczania opatrunku w ramach terapii V.A.C.® lub z terapią 
V.A.C. VERAFLO™.

1. Upewnić się, że przewód jest umieszczony w rowku mocującym na uchwycie urządzenia, wciskając przewód 
w rowek. 

2. Przebić worek/butelkę z roztworem zgodnie z instrukcjami producenta, korzystając z kolca przewodu kasety 
V.A.C. VERALINK™ (1).

3. Zawiesić worek/butelkę z roztworem na ramieniu uchwytu mocującego zbiornik na roztwór (2).

4. Wyregulować ramię uchwytu mocującego zbiornik na roztwór (3), jednocześnie manipulując workiem/butelką, 
aby upewnić się, że kolec znajduje się wewnątrz szczeliny w koszu na kasetę V.A.C. VERALINK™ (4).
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Rowek mocujący 
przewód kasety

Upewnić, że przewód nie jest 
zagięty ani zaciśnięty
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Podłączanie linii podawania płynu do rany

Do stosowania wyłącznie z funkcją namaczania opatrunku w ramach terapii V.A.C.® lub z terapią 
V.A.C. VERAFLO™.

Aby poznać informacje dotyczące bezpieczeństwa i procedury związane z zakładaniem i zmianą 
opatrunku, należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

1. Zdjąć zatyczkę z końca przewodu kasety V.A.C. VERALINK™ (1).

2. Podłączyć przewód kasety V.A.C. VERALINK™ do linii do 
podawania płynu do rany podkładki V.A.C. VERAT.R.A.C.™ / 
zestawu przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, wciskając 
jedno złącze w drugie (2).

3. Obracać złącza, aż do pełnego połączenia łączników 
zatrzaskowych (3).

4. Otworzyć wszystkie zaciski przewodów (4).
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Montaż zbiornika

Wybierając rozmiar zbiornika (300 ml, 500 ml, 1000 ml), należy uwzględnić ilość wysięku  
z rany oraz terapię, która będzie stosowana. Jeśli stosowana jest terapia V.A.C. VERAFLO™, 
dodatkowo należy uwzględnić ilość płynu podawanego do rany oraz częstotliwość jego podawania.

Jeśli stosowana jest terapia PREVENA™, zalecane jest użycie najmniejszego dostępnego zbiornika 
dla urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

1. Wsunąć zbiornik testowy z boku urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ (1).

2. Mocno wepchnąć zbiornik (na ilustracji przedstawiony jest zbiornik o pojemności 500 ml) na miejsce na 
urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™ (2). O całkowitym osadzeniu zbiornika świadczy charakterystyczny 
dźwięk kliknięcia. Upewnić się, że zbiornik jest podłączony bezpośrednio do urządzenia terapeutycznego.  
Po podłączeniu nie przekręcać ani nie obracać zbiornika. 

2

3. Podłączyć przewód zbiornika do przewodu opatrunku, 
wpychając jedno złącze w drugie (3).

W celu podłączenia opatrunku PREVENA™ do zbiornika urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ 
wymagane będzie złącze PREVENA™ V.A.C.®. Złącze to (dostępne w pakiecie opatrunku PREVENA™) 
musi być używane, aby zapewnić wydajne i precyzyjne działanie podciśnieniowej terapii ran.
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Złącze PREVENA™ V.A.C.®

Przewód opatrunku PREVENA™

Przewód zbiornika
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4. Obracać złącza, aż do pełnego połączenia łączników 
zatrzaskowych (4).

5. Otworzyć wszystkie zaciski przewodów (5).

4

5
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Wymiana zbiornika

Zbiornik można wymienić w warunkach zwykłego użytkowania lub po wystąpieniu alarmu. W warunkach zwykłego użytkowania 
przycisk zwolnienia zbiornika NIE miga. Podczas wymiany zbiornika NIE WOLNO wyłączać zasilania urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™.

Po wystąpieniu alarmu dotyczącego pełnego zbiornika migać będzie przycisk zwolnienia zbiornika (strona 18), wyświetlany będzie 
ekran alertu/alarmu (strony 56, 90, 116 oraz 134), a terapia zostanie wyłączona (zasilanie urządzenia pozostanie włączone).

Podczas stosowania terapii PREVENA™ wymiana zbiornika nie powinna być wymagana. Jeśli podczas 
terapii PREVENA™ wystąpi alarm dotyczący pełnego zbiornika, należy niezwłocznie skontaktować się 
z lekarzem prowadzącym.

Zbiornik używany podczas terapii V.A.C.®, terapii V.A.C. VERAFLO™ i terapii ABTHERA™ powinien być 
wymieniany, gdy nastąpi jego napełnienie (wówczas zostanie wygenerowany alarm) albo co najmniej 
raz w tygodniu w celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów.

Jeśli wystąpi alarm dotyczący pełnego zbiornika, pompa będzie WYŁĄCZONA. Należy przejść do kroku 2.

1. Terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™, terapia ABTHERA™ — zatrzymać terapię, wybierając na ekranie 
dotykowym przycisk Rozpocznij/Zakończ. Nie należy wyłączać zasilania urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™. 
 
 
 
Terapia V.A.C. VERAFLO™ — należy zatrzymać terapię, wybierając na ekranie dotykowym przycisk 
Wstrzymaj/Wznów. Nie należy wyłączać zasilania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. 
 

2. Przesunąć obie klamry przewodu w stronę złącza przewodu.

3. Ciasno zamknąć obie klamry przewodu (1), aby zapobiec 
rozlaniu zawartości przewodu. Podczas wykonywania tej 
czynności rozlegnie się kilka dźwięków kliknięcia.

4. Obracać złącza przewodów, aż do rozłączenia łączników 
zatrzaskowych (2).

5. Pociągnąć obie części złącza (3) w przeciwne strony, aby 
odłączyć przewód opatrunku od przewodu zbiornika.
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6. Nacisnąć przycisk zwolnienia zbiornika.

Jeśli używany jest zbiornik ACTIV.A.C.™ o pojemności 300 ml, wówczas ten zbiornik NIE jest 
utrzymywany w zagłębieniu urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Podczas wyjmowania 
zbiornika ACTIV.A.C.™ o pojemności 300 ml z urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ należy  
go PEWNIE chwycić przed naciśnięciem przycisku zwolnienia zbiornika.

7. Wyjąć zbiornik z urządzenia terapeutycznego, podnosząc i wyciągając go z urządzenia (4).

4

Zużyty zbiornik należy usunąć zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówce i/lub lokalnymi 
przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

8. Zamontować nowy zbiornik i podłączyć przewody zgodnie z opisem w części Montaż zbiornika 
(strona 32) niniejszego podręcznika użytkownika. 

9. Terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™, terapia ABTHERA™ — wybrać na ekranie dotykowym przycisk 
Rozpocznij/Zakończ, aby zrestartować terapię. 
 
 
 
 
Terapia V.A.C. VERAFLO™ — wybrać na ekranie dotykowym przycisk Wstrzymaj/Wznów,  
aby zrestartować terapię.
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Obsługa

Niniejszy rozdział zawiera instrukcje ustawiania i regulacji funkcji urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z wszystkimi częściami niniejszego podręcznika. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ należy uważnie przeczytać wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia oraz informacje o środkach ostrożności.

Ekran dotykowy

Wyświetlacz na przedniej ścianie urządzenia jest wrażliwy na dotyk. Na tym wyświetlaczu wyświetlane są ekrany interfejsu użytkownika. 
Na tych ekranach wyświetlane są informacje dotyczące aktualnego działania systemu oraz ustawień odpowiednich do wybranej karty 
(Terapia, Historia lub Narzędzia).

Szczegółowy opis działania ekranu dotykowego można znaleźć w dalszej części podręcznika.

Ekran dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcem lub dostarczonym rysikiem. Używanie długopisów 
lub innych przyrządów wskazujących może doprowadzić do uszkodzenia ekranu.
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System terapeutyczny V.A.C.ULTA™ — opcje prowadzenia terapii

System terapeutyczny V.A.C.ULTA™ umożliwia prowadzenie czterech różnych terapii, a ich wybór jest uzależniony od zaleceń lekarza.

Podciśnieniowej terapii ran V.A.C.®: (1)

1

Terapia
V.A.C.®
(ciągła)

Terapia
DPC

(dynamiczna)

Docelowe
podciśnienie

25 mm Hg
0 mm Hg

Docelowe
podciśnienie

25–200 mm Hg

50–200 mm Hg

25 mm Hg
0 mm Hg

Terapia V.A.C. VERAFLO™ z podawaniem płynu do rany: (2) 

Fazy terapii V.A.C. VERAFLO™
(Faza początkowa: podawanie płynu do rany)

Cykl powtarza się przez czas trwania terapii

Terapia
V.A.C.®***Zasysanie*

Podawanie
płynu

do rany**
Namaczanie

2

* Detektor nieszczelności SEAL CHECK™.

** Funkcja Fill Assist umożliwia monitorowanie wstępnego wypełnienia rany poprzez ręczne uruchamianie i zatrzymywanie podawania 
płynu do rany w celu ustalenia poprawnej objętości podawanej po nałożeniu opatrunku. Po ustaleniu objętość ta będzie nastawą dla 
każdej następnej fazy podawania płynu do rany w ramach terapii V.A.C. VERAFLO™.

*** Tryby terapii ciągłej oraz podciśnieniowej terapii ran DPC są dostępne razem z terapią V.A.C. VERAFLO™.
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Terapia ran chirurgicznych PREVENA™: (3) 

Terapia PREVENA™

Tryb Pro�l podciśnienia

Ciągły

0 mm Hg

125 mm Hg

Terapia otwartych ran jamy brzusznej ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™: (4) 

Terapia ABTHERA™

Tryb Profil podciśnienia

Ciągły

0 mm Hg

Wartość
docelowa

100–150 mm Hg
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Ekran dotykowy — karty

Ekran dotykowy jest podzielony na trzy części, a do każdej przypisana jest osobna karta. Te trzy karty zapewniają dostęp do różnych 
obszarów oprogramowania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Karta Historia (strona 155)

Karta Narzędzia  
(strony 74, 106, 126 i 144)

Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Ekran główny terapii V.A.C. VERAFLO™

Ekran główny terapii V.A.C.® Ekran główny terapii PREVENA™ Ekran główny terapii ABTHERA™

Karta Terapia — (strony 50, 85, 110 i 129) Służy do uzyskiwania dostępu do ekranu głównego, ustawień terapii, funkcji oraz 
do podsumowania aktywnej terapii. Przycisk Ustawienia terapii na karcie Terapia umożliwia dostęp do przepisanej terapii  
 (terapii V.A.C. VERAFLO™, terapii V.A.C.®, terapii PREVENA™ lub terapii ABTHERA™).

Karta Historia — (strona 155) Służy do uzyskiwania dostępu do całej historii pacjenta.

Karta Narzędzia — (strony 74, 106, 126, 144) Służy do uzyskiwania dostępu do funkcji dotyczących terapii, a także do 
ustawiania preferencji systemowych dotyczących języka, jednostek miar, daty, jasności ekranu itp. Z poziomu tej karty można również 
wyświetlić dane kontaktowe firmy KCI i oznaczenie wersji oprogramowania.Ek
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Przyciski wspólne ekranu dotykowego

Na większości ekranów dostępny jest co najmniej jeden przycisk, który można znaleźć także na innych ekranach. Przyciski te są następujące:

Pomoc — Umożliwia dostęp do ekranów pomocy.

Blokada ekranu/Blokada ustawień — Umożliwia włączenie funkcji Blokada ekranu, która 
zabezpiecza przed przypadkowym wprowadzeniem zmian. Funkcji tej należy używać przy czyszczeniu 
ekranu dotykowego (strona 192). Aby włączyć lub wyłączyć opcję Blokada ustawień, przycisk ten 
należy wybrać i przytrzymać przez ponad pięć sekund. Blokada ustawień uniemożliwia pacjentowi dostęp 
do ustawień terapii.

Tryb nocny — Włączenie funkcji trybu nocnego powoduje zmniejszenie jasności ekranu dotykowego. 
Gdy tryb nocny jest włączony, wówczas dotknięcie ekranu dotykowego spowoduje jego włączenie z 
najniższym ustawieniem jasności. Aby wyłączyć tryb nocny, należy wybrać przycisk Tryb nocny, co 
spowoduje przywrócenie poprzedniego ustawienia jasności.

OK — Służy do potwierdzania dokonanego wyboru.

Zakończ — Umożliwia zamknięcie ekranu wyskakującego.

Anuluj — Służy do anulowania operacji.

Wstecz — Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Do przodu — Umożliwia przejście do następnego ekranu.

+ lub - — Wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) ustawić za pomocą przycisków + i -.

Informacje — Wybranie tego przycisku umożliwia wyświetlenie ekranów Podsumowanie terapii oraz 
Bieżące ustawienia dla aktywnej terapii.

Rozpocznij/Zakończ — Przycisk ten umożliwia restart terapii (terapii V.A.C.®, terapii PREVENA™, 
terapii ABTHERA™).

Wstrzymaj/Wznów — Przycisk ten umożliwia restart terapii (terapii V.A.C. VERAFLO™).
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Włączanie lub wyłączanie zasilania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™

Przycisk zasilania znajduje się w prawym górnym narożniku na przedniej ściance urządzenia (strona 18). 
Przycisk zasilania należy nacisnąć i przytrzymać, aż pojawi się światełko oznaczające uruchomienie 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Urządzenie przeprowadzi samoczynną kontrolę, a następnie 
zostanie wyświetlony ekran początkowy. W celu wyłączenia urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ 
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aż nastąpi wyłączenie wyświetlacza.

Możliwe są dwa sposoby wyświetlenia ekran początkowy:

Podczas pierwszego użycia systemu terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ po czyszczeniu i inspekcji według listy kontrolnej 
kontroli jakości zostanie wyświetlony ekran Nowy pacjent. 

Przycisk Terapia V.A.C. VERAFLO™ należy 
wybrać, aby skonfigurować urządzenie 
terapeutyczne do użytku z terapią 
V.A.C. VERAFLO™ (strona 44).

Przycisk Terapia V.A.C.® należy wybrać,  
aby skonfigurować urządzenie terapeutyczne 
do użytku z terapią V.A.C.® (strona 81).

Przycisk Terapia PREVENA™ należy wybrać, 
aby skonfigurować urządzenie terapeutyczne do 
użytku z terapią PREVENA™ (strona 109).

Przycisk Terapia ABTHERA™ należy wybrać, 
aby skonfigurować urządzenie terapeutyczne 
do użytku z terapią ABTHERA™ (strona 127).

Nowy tryb terapii można wybrać dopiero po zatrzymaniu bieżącego trybu terapii. Do tego momentu 
przyciski wyboru dla nieaktywnych terapii będą niedostępne.
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Jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zostało wcześniej 
skonfigurowane i urządzenie jest wyłączane, a następnie ponownie 
włączane, wówczas ekran początkowy będzie zawierał przyciski 
Kontynuuj terapię oraz Lista kontrolna KJ. 

Kontynuuj terapię — Przycisk ten należy wybrać, 
aby zatwierdzić komunikat Ostrzeżenie  
i powrócić do ekranu głównego poprzednio 
używanej terapii (strony 50, 85, 110 i 129).

Lista kontrolna KJ — Przycisk ten należy 
wybrać, aby zatwierdzić komunikat Ostrzeżenie 
i przejść do procesu inspekcji według listy 
kontrolnej kontroli jakości.

Do korzystania z funkcji listy kontrolnej 
kontroli jakości wymagana jest towarzysząca 
dokumentacja serwisowa. Aby uzyskać więcej 
informacji na ten temat, należy skontaktować 
się z firmą KCI.

Ekran Nowy pacjent

Za pomocą tego ekranu można wprowadzić informacje dotyczące pacjenta do urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.  
Informacje o pacjencie są w urządzeniu zaszyfrowane.

Tego ekranu nie można wyświetlić z obszaru 
konfiguracji terapii.

Za pomocą klawiatury ekranowej należy wprowadzić  
następujące dane:

• Imię pacjenta

• Nazwisko pacjenta

• Oddział/jednostkę pacjenta

• Identyfikator (ID) pacjenta

Po wprowadzeniu tych informacji należy 
wybrać przycisk OK, aby przejść do ekranu 
Wybierz terapię.

Do każdego wiersza należy wprowadzić  
co najmniej jeden znak.
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Konfiguracja terapii V.A.C. VERAFLO™ — przegląd ustawień domyślnych

Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować terapię V.A.C. VERAFLO™,  
stosując ustawienia domyślne. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ekranów i opcji można znaleźć na podanych 
poniżej stronach.

Nacisnąć  
i przytrzymać 
przycisk zasilania 
do momentu 
zapalenia się 
kontrolki.

Elementy wymagane 
w przypadku terapii 
V.A.C. VERAFLO™:

• Zbiornik

• Opatrunek 
V.A.C. VERAFLO™

• Kaseta V.A.C. VERALINK™ 
(worek/butelka  
z roztworem o pojemności 
100–1000 ml)

Wybrać opcję  
Terapia V.A.C. VERAFLO™ 

(strona 42).

Wybrać przycisk OK,  
aby zaakceptować 

ustawienia domyślne.

Rozpocznie się procedura 
funkcji Fill Assist (przygotowanie 

uszczelnienia opatrunku i 
zminimalizowanie ryzyka 

wycieku roztworu może potrwać 
maksymalnie 2 1/2 minuty).

Wybrać przycisk  
Rozpocznij/Zakończ, 

aby rozpocząć podawanie 
płynu do rany i opatrunku. 
Aby zatrzymać podawanie 
płynu do rany i opatrunku, 
należy ponownie wybrać 

przycisk Rozpocznij/
Zakończ.

Ekran główny  
terapii V.A.C. VERAFLO™.

Wybrać przycisk OK,  
aby zaakceptować 

ustawienia i rozpocząć 
terapię V.A.C. VERAFLO™.

Powyższe zrzuty ekranu mają wyłącznie charakter demonstracyjny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje, należy zapoznać się z treściami zawartymi na podanych stronach.

Wyświetlane ustawienia mogą się różnić w zależności od ustawień wybranych przez danego 
użytkownika.K
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Konfiguracja terapii V.A.C. VERAFLO™ — przegląd ustawień definiowanych przez użytkownika 
zaawansowanego

Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować terapię V.A.C. VERAFLO™  
wraz z ustawieniami definiowanymi przez użytkownika, co obejmuje wyłączanie funkcji Fill Assist. Szczegółowe informacje  
na temat poszczególnych ekranów i opcji można znaleźć na kolejnych stronach.

Nacisnąć  
i przytrzymać 
przycisk zasilania 
do momentu 
zapalenia się 
kontrolki.

Elementy wymagane 
w przypadku terapii 
V.A.C. VERAFLO™:

• Zbiornik

• Kaseta V.A.C. VERALINK™ 
(worek/butelka z 
roztworem o pojemności 
100–1000 ml)

Wybrać opcję  
Terapia V.A.C. VERAFLO™ 

(strona 42).

Wybrać opcję  
Ustawienia zaawans..

Rozpocznie się zasysanie.

Skonfigurować fazę 
Terapia V.A.C.® terapii 

V.A.C. VERAFLO™ zgodnie 
z opisem (strona 46). 

Wybrać przycisk Dalej.

Skonfigurować  
fazę podawania płynu  

do rany w ramach  
terapii V.A.C. VERAFLO™ 

zgodnie z opisem (strona 46). 
Wybrać przycisk OK.

Wybrać przycisk OK, aby 
zaakceptować ustawienia.

Ekran główny  
terapii V.A.C. VERAFLO™
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Powyższe zrzuty ekranu mają wyłącznie 
charakter demonstracyjny. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje, należy zapoznać się z 
treściami zawartymi na podanych stronach.

Wyświetlane ustawienia mogą się różnić w 
zależności od ustawień wybranych przez danego 
użytkownika.
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Konfigurowanie terapii V.A.C. VERAFLO™ — ustawienia definiowane przez użytkownika zaawansowanego

Przedstawione tu ekrany służą do konfigurowania urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ w celu dostarczania terapii 
V.A.C. VERAFLO™.

•  Docelowe ciśnienie (mmHg) — (domyślnie = 
125 mm Hg) — Przepisany poziom podciśnienia dla  
fazy terapii V.A.C.®. Docelowe ciśnienie można ustawiać  
w zakresie od 50 do 200 mm Hg w krokach co 25 mm Hg. 

• Natężenie — (domyślnie = Średnie) — Ten parametr 
jest powiązany z czasem, przez jaki trwa osiąganie 
docelowego ciśnienia od momentu włączenia terapii. 
Im niższe jest ustawienie natężenia, tym wolniej będzie 
osiągane ciśnienie docelowe. Zaleca się, aby w przypadku 
nowych pacjentów rozpoczynać terapię od najniższego 
poziomu natężenia, gdyż pozwala to na wolniejszy 
wzrost wartości podciśnienia po ściśnięciu pianki w ranie. 
Jeśli jest to wymagane, natężenie może pozostawać na 
najniższym poziomie przez cały czas prowadzenia terapii.

• Tryb terapii V.A.C.® — (domyślnie = Ciągły) — 
Dostępne są tryby Ciągły oraz DPC. W trybie ciągłym 
zapewniane jest stałe podciśnienie o wybranej wartości 
parametru Docelowe ciśnienie. W trybie DPC zapewniane 
jest podciśnienie z zakresu od niskiego ciśnienia (25 mm 
Hg) do wybranej wartości parametru Docelowe ciśnienie.

• Czas narastania w cyklu — (domyślnie = 3 minuty) —  
Czas przejścia od wstępnie ustawionego niskiego ciśnienia 
(25 mm Hg) do wybranego ciśnienia docelowego  
z użyciem trybu DPC. Parametr Czas narastania w cyklu 
można ustawić w zakresie od jednej minuty do 10 minut  
w krokach jednominutowych.

• Czas spadku w cyklu — (domyślnie = 3 minuty) —  
Czas przejścia od wybranego ciśnienia docelowego 
(gdy używany jest tryb DPC) do wstępnie ustawionego 
niskiego ciśnienia (25 mm Hg). Parametr Czas spadku 
w cyklu można ustawić w zakresie od jednej minuty do 
10 minut w krokach jednominutowych.

1. Wybrać wymaganą wartość bezpośrednio 
albo przesuwając rysik/palec wzdłuż paska. 
Wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) 
ustawić za pomocą przycisków + i -.

• Fill Assist — (domyślnie = WŁ.) — Funkcja Fill Assist 
umożliwia monitorowanie wstępnego wypełnienia rany 
poprzez ręczne uruchamianie i zatrzymywanie podawania 
płynu do rany w celu ustalenia poprawnej objętości 
podawanej po nałożeniu opatrunku. Po ustaleniu objętość 
ta będzie nastawą dla każdej następnej fazy podawania 
płynu do rany w ramach terapii V.A.C VERAFLO™ 
(strona 48).

• Faza początk. — (domyślnie = Podawanie) 
(domyślnie = 10 ml, jeśli wyłączona jest funkcja  
Fill Assist). Umożliwia ustawienie pierwszej fazy  
terapii V.A.C. VERAFLO™ (strony 14 i 38).

• Czas namacz. (minuty) — (domyślnie = 10 minut) 
— Jest to czas, przez jaki roztwór podawany do rany 
pozostanie w ranie podczas każdej fazy namaczania 
w ramach terapii V.A.C. VERAFLO™. Parametr Czas 
namacz. można ustawić w zakresie od 1 sekundy do 
30 minut w zmiennych przyrostach.
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• Czas trwania terapii V.A.C.® (godziny) — 
(domyślnie = 3 1/2 godziny) — Jest to czas, przez  
jaki podciśnienie będzie stosowane podczas każdej fazy 
V.A.C.® w ramach terapii V.A.C. VERAFLO™. Parametr 
Czas trwania terapii V.A.C.® można ustawić w zakresie 
od 3 minut do 12 godzin w zmiennych przyrostach.

2. Wybrać przycisk Dalej, aby przejść do 
ekranu Ustawienia V.A.C. VERAFLO™ 
(strona 2 z 2).

Aby przywrócić ustawienia domyślne we 
wszystkich parametrach terapii, należy wybrać 
opcję Przywróć domyślne.

3. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień 
lub przywróceniu wartości domyślnych 
wybrać przycisk OK, aby przejść do ekranu 
Potwierdzenie ustawień. Na tym ekranie 
można przejrzeć ustawienia terapii, które 
zostały wybrane na ekranie Ustawienia 
V.A.C. VERAFLO™.

4. Wartość (wyższą lub niższą niż 
wyświetlana) ustawić za pomocą 
przycisków + i -.

Aby powrócić do ekranu Ustawienia terapii 
V.A.C. VERAFLO™ w celu wprowadzenia 
wszelkich wymaganych modyfikacji, należy 
wybrać opcję Ustawienia zaawans.

5. Wybrać przycisk OK, aby zainicjować terapię 
i przejść do ekranu Detektor nieszczel 
SEAL CHECK™.

LUB

6. Wybrać przycisk Anuluj, aby powrócić do 
ekranu Nowy pacjent.
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Ekrany funkcji Fill Assist

Na tych ekranach wyświetlany jest stan sekwencji funkcji Fill Assist.

Zasysanie w celu uszczelnienia opatrunku i ograniczenia wycieku roztworu z rany może trwać nawet dwie 
i pół minuty. Podczas zasysania należy obserwować opatrunek pod kątem nieszczelności. Czas, przez jaki 
działa detektor nieszczelności SEAL CHECK™, umożliwia ograniczenie ryzyka wycieków — w tym czasie 
obłożenie jest przyciągane do skóry, dzięki czemu klej może odpowiednio przywrzeć.

1. Funkcja Fill Assist (1) rozpocznie zasysanie opatrunku w celu jego uszczelnienia i zminimalizowania ryzyka 
wycieków. Gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ osiągnie ciśnienie docelowe i ustali, że nieszczelności, 
przez które wpływa powietrze, są na tyle małe, że możliwe jest kontynuowanie terapii V.A.C. VERAFLO™, 
wówczas urządzenie terapeutyczne  wyświetli ekran Funkcja Fill Assist.

Dźwięk uszczel. — (domyślnie = WYŁ.) — Sygnał dźwiękowy używany do znajdowania i eliminowania 
nieszczelności. Należy wybrać odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk uszczelnienia.

Dziennik — Służy do zarejestrowania wymiany elementu jednorazowego (strona 150).

  
2. Aby rozpocząć podawanie roztworu do rany, należy wybrać przycisk Rozpocznij/Zakończ na ekranie 

Funkcja Fill Assist (2).

Podczas używania funkcji Fill Assist możliwe jest przekroczenie czasu namaczania roztworu. Podczas 
używania tego narzędzia należy porównywać czas, jaki upłynął, z wybranym czasem namaczania.

3. Monitorować ranę, która jest napełniana roztworem.
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4. Aby zatrzymać podawanie roztworu po podaniu odpowiedniej objętości do łożyska rany, należy ponownie 
wybrać przycisk Rozpocznij/Zakończ.

Przepełnienie rany może spowodować utratę szczelności opatrunku.

5. W razie potrzeby należy użyć przycisków + i -, aby dostosować objętość płynu.

6.  Wybrać przycisk OK (3), aby potwierdzić ustaloną objętość płynu, która jest wyświetlana na ekranie Funkcja 
Fill Assist, a następnie powrócić do ekranu głównego (strona 50). Urządzenie terapeutyczne rozpocznie 
fazę namaczania.

Jeśli przycisk OK nie zostanie wybrany w ciągu 15 minut od uruchomienia funkcji Fill Assist albo w 
ciągu 15 minut od zatrzymania funkcji Fill Assist, wówczas urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ 
przejdzie do fazy terapii V.A.C.®, a objętość Fill Assist nie zostanie zarejestrowana.

7. Jeśli rana została przepełniona, konieczne jest usunięcie roztworu lub funkcja wymaga ponownego 
uruchomienia, wybrać opcję Resetuj, aby usunąć roztwór z rany i powrócić do ekranu Funkcja Fill Assist.
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Ekran główny — terapia V.A.C. VERAFLO™

Ekran główny to ekran wyświetlany przez urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ podczas terapii V.A.C. VERAFLO™. Umożliwia on 
dostęp do istotnych informacji o stanie terapii.

Na pasku stanu w górnej części ekranu będzie wyświetlona faza terapii i jej stan (WŁ., WYŁ. lub WSTRZYMANA). Bieżąca faza terapii 
jest także wyświetlana pod ikoną urządzenia terapeutycznego albo nad ikoną opatrunku.

Na ekranie głównym dostępne są następujące opcje:

Ustawienia terapii — Umożliwia zmianę bieżących ustawień terapii.

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 145).

Informacje — Umożliwia podgląd historii terapii i jej bieżących ustawień (strona 51).

Rozpocznij/Zakończ — Umożliwia rozpoczęcie lub zakończenie terapii.

Wstrzymaj/Wznów — Służy do zatrzymywania oraz wznawiania terapii.

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Detekcja nieszczelności — Jeśli urządzenie terapeutyczne wykryje nieszczelność tymczasowo wykraczającą poza wartość parametru 
Próg alarmu nieszczelności, na ekranie głównym terapii V.A.C. VERAFLO™ wokół opatrunku wyświetlona zostanie żółta ramka. 
Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia do uszczelniania opatrunku można znaleźć w instrukcjach obsługi 
dołączonych do poszczególnych opatrunków.

Listę przycisków wspólnych ekranu dotykowego, które nie zostały tu omówione, można znaleźć na stronie 41.
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Pasek stanu

Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Konfiguracja urządzenia 
terapeutycznego i stan fazy

Namaczanie opatrunku

Przycisk Rozpocznij/Zakończ 

Przycisk Wstrzymaj/Wznów

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Karta Narzędzia (strona 74)

Ustawienia terapii (strona 46)

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145)

Detekcja nieszczelności

Informacje

Tryb nocny (strona 41)

Blokada ekranu/ 
Blokada ustawień (strona 41)
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Ekrany informacyjne — terapia V.A.C. VERAFLO™

Na ekranach tych wyświetlane jest podsumowanie terapii stosowanej u pacjenta oraz jej bieżących ustawień.

1. Wybrać opcję Informacje na ekranie głównym, aby przejść do karty Podsumow. terapii. Na tej karcie można 
sprawdzić następujące wartości: Data rozpoczęcia terapii, Czas terapii, Czas V.A.C.®, Czas namacz., Cykle terapii 
oraz Obj. podawana. Jeśli używana jest funkcja Dziennik, wyświetlane będą również czas i data w pozycjach 
Ostatnia zmiana zbiornika, Ostatnia zmiana kasety, Ostatnia zmiana opatrunku oraz Ostatnia zmiana roztw.

2. Wybrać kartę Bieżące ustawienia, aby przejść do ekranu Bieżące ustawienia. Na karcie tej można 
sprawdzić bieżące ustawienia terapii.

3. Wybrać opcję Zmień ustawienia, aby przejść do ekranu Potwierdzenie ustawień (strona 47).

4. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić do ekranu głównego terapii V.A.C. VERAFLO™.
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Potwierdzenie wstrzymania terapii V.A.C. VERAFLO™

1. Jeśli stosowana jest terapia, wybrać 
przycisk Rozpocznij/Zakończ na 
ekranie głównym, aby przejść do ekranu 
Potwierdz. wstrzymania terapii.

2. Wybrać przycisk OK, aby zatrzymać 
terapię. Aby powrócić do ekranu 
głównego bez zatrzymywania terapii, 
wybrać przycisk Anuluj.

Podawany płyn zostanie usunięty; należy 
sprawdzić, czy w zbiorniku zmieści się cała 
objętość płynu. Należy upewnić się, że zaciski 
przewodów są otwarte, a przewody nie są 
zagięte, zapadnięte ani niedrożne.

Wstrzymanie terapii V.A.C. VERAFLO™

1. Jeśli stosowana jest terapia,  
wybrać przycisk Wstrzymaj/Wznów na 
ekranie głównym, aby przejść do ekranu 
Wstrzymanie terapii V.A.C. VERAFLO™.

1. Wybrać przycisk OK, aby wstrzymać terapię. 
Aby powrócić do ekranu głównego terapii 
V.A.C. VERAFLO™ bez wstrzymywania 
terapii, wybrać przycisk Anuluj.

Terapię można wstrzymać na maksymalnie 
15 minut. Ten czas może być dłuższy 
niż wybrany czas namaczania. Przed 
wstrzymaniem terapii należy uwzględnić czas 
wstrzymania oraz wybrany czas namaczania.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — alerty i alarmy

Podczas terapii V.A.C. VERAFLO™ na ekranie dotykowym mogą pojawiać się przedstawione poniżej alerty i alarmy.

Alertom i alarmom towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Jeśli po rozpoczęciu terapii nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, gdy wyświetlony zostanie ekran Detektor nieszczel. SEAL CHECK™,  
a sygnał dźwiękowy uszczelnienia będzie WŁĄCZONY, może to oznaczać, że funkcja alarmów nie działa prawidłowo. Aby uzyskać 
więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z firmą KCI. Dźwięki towarzyszące alarmom powinny być słyszalne z odległości 
przynajmniej jednego metra przez osobę skierowaną twarzą do urządzenia terapeutycznego. W przypadku wystąpienia co najmniej 
dwóch stanów alarmowych wyświetlony zostanie wyłączne alarm o najwyższym priorytecie.

Stan alertu o niskim priorytecie — Jest on wyświetlany na ekranie dotykowym, gdy urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje sytuację wymagającą uwagi użytkownika. Alertom towarzyszy sygnał 
dźwiękowy powtarzający się co około 20 sekund (dwa krótkie sygnały dźwiękowe).

Stan alarmu o średnim priorytecie — Jest wyświetlany na ekranie dotykowym, gdy urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje stan, który wymaga natychmiastowej uwagi w celu zapewnienia 
dostarczania zaleconej terapii. Alarmom towarzyszy słyszalny ton powtarzany mniej więcej co dwie 
sekundy (trzy krótkie sygnały dźwiękowe) oraz migająca nazwa ekranu. 

Aby WŁĄCZYĆ sygnał dźwiękowy, należy wybrać pozycję Dźwięk uszczel.

Więcej informacji na temat eliminowania przyczyn alarmów można uzyskać, wybierając opcję Pomoc.

Jeśli przyczyny alertu lub alarmu nie można wyeliminować, należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm niedrożności

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje potencjalną niedrożność w 
linii terapii V.A.C.®. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że otwarte są zaciski na przewodzie terapii V.A.C.® 
na podkładce V.A.C. VERAT.R.A.C.™ lub na zestawie przewodów 
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, a także że otwarty jest przewód 
zbiornika.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli alert Alarm niedrożności terapii V.A.C.® nadal 
jest wyświetlany po wykonaniu czynności 2 i 3, umieścić 
urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości rany 
lub poniżej jej poziomu. Jeśli przyczynę alertu uda się 
wyeliminować przez zmianę położenia urządzenia,  
można wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Po wyświetleniu tego alertu urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ będzie 
kontynuować próby stosowania terapii.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Te
ra

p
ia

 V
.A

.C
. V

ER
A

FL
O

™
 —

 A
la

rm
 n

ie
d

ro
żn

o
śc

i



55

Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm niedrożności (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy w linii terapii V.A.C.® występuje niedrożność. Alarmowi temu 
towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku, aby 
wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu na 
dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że otwarte są zaciski na przewodzie terapii 
V.A.C.®, na podkładce V.A.C. VERAT.R.A.C.™ lub na zestawie 
przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, a także że otwarty jest 
przewód zbiornika.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli Alarm niedrożności (Terapia przerwana) dla terapii 
V.A.C.® nadal jest wyświetlany po wykonaniu czynności 2 i 3, 
umieścić urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości 
rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli przyczynę alarmu uda się 
wyeliminować przez zmianę położenia urządzenia,  
można wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Wstrzymaj/Wznów, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Urządzenie terapeutyczne pozostaje 
włączone, ale wartość podciśnienia 
zastosowanego w obszarze rany może  
być niższa od wartości terapeutycznej.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm dot. pełnego zbiorn. (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy zbiornik jest zapełniony i konieczna jest jego wymiana. Alarmowi 
temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy zbiornik jest zapełniony, porównując poziom 
płynu z oznaczeniami podziałki na zbiorniku.

W zależności od rodzaju pełny zbiornik zawiera 
około 300 ml, 500 ml lub 1000 ml płynu. 
Przycisk zwolnienia zbiornika będzie migać.

3. Jeśli zbiornik nie jest pełny, nacisnąć 
przycisk Resetuj, aby powrócić do  
ekranu głównego.

4. Jeśli zbiornik jest zapełniony, wymienić go, a następnie 
wybrać opcję Resetuj na tym ekranie, aby powrócić do 
ekranu głównego. Więcej informacji na ten temat zawiera 
część Wymiana zbiornika (strona 34) niniejszego 
podręcznika.

5. Wybrać przycisk Wstrzymaj/Wznów,  
aby ponownie uruchomić terapię.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm dot. niepodł. zbiornika

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy zbiornik nie został do końca wprowadzony i/lub nie jest 
poprawnie zatrzaśnięty. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć zbiornik, naciskając przycisk 
zwolnienia zbiornika (strona 18)  
na urządzeniu.

3. Obejrzeć zbiornik i urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™, 
aby upewnić się, że żadne ciała obce ani zanieczyszczenia 
nie znajdują się na powierzchniach przylegania zbiornika i 
urządzenia terapeutycznego.

4. Sprawdzić, czy obie uszczelki znajdują się na swoim miejscu i 
czy są prawidłowo umieszczone (strona 19). Jeśli uszczelki 
są uszkodzone lub brakuje uszczelek, należy skontaktować 
się z firmą KCI.

5. Ponownie podłączyć zbiornik do urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ i upewnić się, że został 
całkowicie zainstalowany i zatrzaśnięty (strona 32). 
O prawidłowym zainstalowaniu zbiornika świadczy 
charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Wybrać przycisk Wstrzymaj/Wznów,  
aby ponownie uruchomić terapię.

8. Jeśli alarm będzie nadal wyświetlany, powtórzyć czynności 
od 2 do 7, używając nowego zbiornika.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm braku aktyw. sys. terap.

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, jeśli terapia (terapia V.A.C. VERAFLO™) była wyłączona lub 
wstrzymana przez ponad 15 minut (przy włączonym urządzeniu). Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

3. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

4. Jeśli terapia nie jest wymagana, wyłączyć 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ za 
pomocą przycisku zasilania znajdującego 
się z przodu urządzenia.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm nieszczelności

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy urządzenie wykryje znaczną nieszczelność prowadzącą do utraty 
podciśnienia. Jeśli przyczyna tego alarmu nie zostanie usunięta w ciągu trzech minut, terapia zostanie przerwana. Alarmowi temu 
towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu 
zbiornika są właściwie połączone ze sobą i zablokowane.

3. Upewnić się, że zbiornik jest poprawnie zainstalowany (patrz 
część Alarm dot. niepodł. zbiornika, strona 57).

4. Wybrać opcję SEAL CHECK™, 
aby uzyskać dostęp do detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™. Więcej 
informacji na temat korzystania z funkcji 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™ 
i eliminowania nieszczelności 
można znaleźć w części Detektor 
nieszczelności SEAL CHECK™  
(strona 145) niniejszego podręcznika.

5. Po usunięciu nieszczelności za pomocą funkcji detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ wybrać opcję Zakończ na 
ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, aby powrócić 
do ekranu alarmu Alarm nieszczelności dla terapii 
V.A.C. VERAFLO™.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Jeśli przyczyna tego alarmu nie zostanie 
usunięta w ciągu trzech minut, wyświetlony 
zostanie alarm dotyczący nieszczelności terapii 
i przerwania terapii, a terapia V.A.C. VERAFLO™ 
zostanie przerwana. 
 
Procedury restartowania terapii są dostępne  
w części Terapia V.A.C. VERAFLO™ —  
Alarm nieszczelności (Terapia przerwana)  
w niniejszym podręczniku (strona 60).
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm nieszczelności (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy wykryta nieszczelność prowadząca do utraty podciśnienia nie 
została wyeliminowała, co spowodowało przerwanie terapii. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu 
zbiornika są właściwie połączone ze sobą i zablokowane.

3. Upewnić się, że zbiornik jest poprawnie zainstalowany (patrz 
część Alarm dot. niepodł. zbiornika, strona 57).

4. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

5. Uruchomić ponownie terapię, wybierając 
opcję Rozpocznij/Zakończ.

6. Wybrać opcję SEAL CHECK™, 
aby uzyskać dostęp do detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™. Więcej 
informacji na temat korzystania z funkcji 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™ 
i eliminowania nieszczelności można 
znaleźć w części Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145) niniejszego 
podręcznika.

7. Po usunięciu nieszczelności za pomocą funkcji detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ wybrać opcję Zakończ na 
ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Jeśli przyczyna nieszczelności nie zostanie 
wyeliminowana, ekran alarmu pojawi się 
ponownie po kilku minutach.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.

Te
ra

p
ia

 V
.A

.C
. V

ER
A

FL
O

™
 —

 A
la

rm
 n

ie
sz

cz
el

n
o

śc
i (

Te
ra

p
ia

 p
rz

er
w

an
a)



61

Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm niskiego ciśnienia (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten alarm pojawia się, gdy na urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™ nie zostało osiągnięte 
docelowe podciśnienie i podciśnienie w ranie może być zbyt wysokie, co potencjalnie może spowodować brak oczekiwanych 
rezultatów terapii. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że otwarte są zaciski na przewodzie terapii 
V.A.C.® na podkładce V.A.C. VERAT.R.A.C.™ lub na zestawie 
przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, a także że otwarty jest 
przewód zbiornika.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli Alarm niskiego ciśnienia (Terapia przerwana) 
dla terapii V.A.C.® nadal jest wyświetlany po wykonaniu 
czynności 2 i 3, umieścić urządzenie terapeutyczne i 
przewody na wysokości rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli 
przyczynę alarmu uda się wyeliminować przez zmianę 
położenia urządzenia, można wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Urządzenie terapeutyczne pozostaje 
włączone, ale wartość podciśnienia 
zastosowanego w obszarze rany może być 
niższa od wartości terapeutycznej.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm braku podłączenia V.A.C. VERALINK™

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu jest wyświetlany, gdy kaseta V.A.C. VERALINK™ nie jest całkowicie osadzona i/lub 
poprawnie zatrzaśnięta. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Podczas terapii V.A.C. VERAFLO™ urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ przechodzi do fazy 
namaczania po zainicjowaniu tego alertu, a przed powtórzeniem cyklu przejdzie do fazy terapii 
V.A.C.®. Jeśli kaseta V.A.C. VERALINK™ zostanie poprawnie zainstalowana przed ukończeniem fazy 
terapii V.A.C.®, wówczas cykl terapii V.A.C. VERAFLO™ nie zostanie przerwany.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć kasetę V.A.C. VERALINK™ z urządzenia, naciskając 
dźwignię zwalniającą kasetę (strona 28).

3. Sprawdzić kasetę V.A.C. VERALINK™ oraz urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™, aby upewnić się, że żadne ciała 
obce ani zanieczyszczenia nie znajdują się na punktach 
połączeń kasety i urządzenia terapeutycznego.

4. Upewnić się, że złącze przegubowe kasety (z kolcem przewodu 
na końcu) jest prawidłowo zainstalowane w szczelinie 
przegubowej w urządzeniu terapeutycznym (strona 28).

5. Ponownie zamocować kasetę V.A.C. VERALINK™ do 
urządzenia terapeutycznego, upewniając się, że kaseta 
jest całkowicie zainstalowana i zamocowana (strona 28). 
O prawidłowym zainstalowaniu kasety świadczy 
charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

Po prawidłowym zamontowaniu kasety 
V.A.C. VERALINK™ ekran Alarm braku 
podłączenia V.A.C. VERALINK™ zniknie 
automatycznie.

LUB

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

8. Jeśli alert będzie się powtarzał, powtórzyć 
czynności od 2 do 7, używając nowej 
kasety V.A.C. VERALINK™.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.Te
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm dot. pustego worka/butelki z roztw.

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy w worku/butelce z roztworem nie ma płynu podawanego do rany. 
Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Podczas terapii V.A.C. VERAFLO™ urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ przechodzi do fazy namaczania 
po zainicjowaniu tego alertu, a przed powtórzeniem cyklu przejdzie do fazy terapii V.A.C.®. W przypadku 
wymiany worka/butelki z roztworem przed ukończeniem fazy terapii V.A.C.® cykl terapii V.A.C. VERAFLO™ 
nie zostanie przerwany.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć pusty worek / pustą butelkę z kasety V.A.C. VERALINK™.

3. Zamocować nowy worek / nową butelkę z roztworem. 
Więcej informacji zawiera część Zawieszanie worka/
butelki z roztworem w niniejszym podręczniku 
(strona 30).

4. Umieścić nowy worek / nową butelkę na regulowanym 
ramieniu uchwytu mocującego zbiornik z roztworem 
(strona 30).

5. Wybrać opcję Dziennik, aby wprowadzić 
informację o wymianie worka/butelki 
z roztworem. Więcej informacji można 
znaleźć w części dotyczącej ekranu 
Dziennik (strona 150).

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm nieakt. funkcji Fill Assist

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, jeśli objętość stosowana przez funkcję Fill Assist nie została 
zaakceptowana w ciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia używania funkcji Fill Assist. Alertowi temu towarzyszy powtarzający  
się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku, aby 
wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu na 
dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

3. Na ekranie głównym wybrać opcję Ustawienia terapii 
(strona 50).

4. Ponownie skonfigurować terapię (strona 46).

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm odchyl. ciśnienia (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy dodatnie ciśnienie w obszarze rany przekracza dozwolone 
wartości graniczne. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Podczas terapii V.A.C. VERAFLO™ urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ przechodzi do fazy 
namaczania po zainicjowaniu tego alarmu, a przed powtórzeniem cyklu przejdzie do fazy terapii 
V.A.C.®. Jeśli odchylenie ciśnienia zostanie wyeliminowane przed ukończeniem fazy terapii V.A.C.®, 
wówczas cykl terapii V.A.C. VERAFLO™ nie zostanie przerwany.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na podkładce V.A.C. VERAT.R.A.C.™, 
zestawie przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ oraz 
przewodzie kasety V.A.C. VERALINK™ są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli Alarm odchyl. ciśnienia (Terapia przerwana) dla terapii 
V.A.C. VERAFLO™ nadal jest wyświetlany po wykonaniu 
czynności 2 i 3, sprawdzić ułożenie pacjenta i zewnętrze 
akcesoria uciskowe, które mogą utrudniać przepływ. Należy 
zdjąć zewnętrzne akcesoria uciskowe.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w karcie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa dołączonej do każdego 
opatrunku.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm niedrożności przew. pod. (Terapia przerwana)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się w przypadku wystąpienia niedrożności w linii podawania płynu do rany 
przez podkładkę V.A.C. VERAT.R.A.C.™ lub zestaw przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się 
sygnał dźwiękowy.

Podczas terapii V.A.C. VERAFLO™ urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ przechodzi do fazy 
namaczania po zainicjowaniu tego alertu, a przed powtórzeniem cyklu przejdzie do fazy terapii 
V.A.C.®. Jeśli niedrożność zostanie wyeliminowana przed ukończeniem fazy terapii V.A.C.®, wówczas 
cykl terapii V.A.C. VERAFLO™ nie zostanie przerwany.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na podkładce V.A.C. VERAT.R.A.C.™, 
zestawie przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ i kasecie 
V.A.C. VERALINK™ są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Upewnić się, że kaseta V.A.C. VERALINK™ jest całkowicie 
zainstalowana i zatrzaśnięta. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji zapoznać się z częścią Mocowanie kasety 
V.A.C. VERALINK™ do urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ (strona 28) niniejszego podręcznika.

5. Sprawdzić, czy roztwór podawany do rany, który znajduje 
się w przewodach kasety V.A.C. VERALINK™ jest nadal 
płynny i swobodnie przepływa. Jeśli jakość roztworu uległa 
pogorszeniu i ma on gęstszą konsystencję, wymienić 
wszystkie następujące elementy albo dowolne z nich:

• kaseta V.A.C. VERALINK™

• podkładka V.A.C. VERAT.R.A.C.™ lub zestaw przewodów 
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™

• worek/butelka z roztworem

6. Jeśli alert Alarm niedrożności przew. pod. (Terapia 
przerwana) dla terapii V.A.C. VERAFLO™ nadal jest 
wyświetlany po wykonaniu czynności od 2 do 5, sprawdzić 
ułożenie pacjenta lub zewnętrze akcesoria uciskowe, 
które mogą utrudniać przepływ. W razie potrzeby zdjąć 
zewnętrzne akcesoria uciskowe.

7. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Po wyeliminowaniu niedrożności ekran  
alertu zniknie.
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8. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Jeśli przyczyny alarmu nie można 
wyeliminować, należy skontaktować się z firmą 
KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w karcie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa dołączonej do każdego 
opatrunku.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm nisk. naład. akum.

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że za około dwie godziny poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku, aby 
wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu na 
dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
nisk. naład. akum. automatycznie zniknie.

LUB

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm kryt. stanu akum.

Alarm o średnim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alarmu oznacza, że za około 30 minut poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Alarmowi temu towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
kryt. stanu akum. automatycznie zniknie.

3. Jeśli ekran Alarm kryt. stanu akum.  
nie zniknie automatycznie, nacisnąć 
przycisk Resetuj, aby powrócić do  
ekranu głównego.

Terapia V.A.C.® będzie kontynuowana, a terapia 
V.A.C. VERAFLO™ przejdzie do fazy terapii 
V.A.C.® po upływie około pięciu minut; jeśli 
jednak przyczyna tego alarmu nie zostanie 
wyeliminowana w ciągu około trzydziestu 
minut, wówczas terapia zostanie przerwana.

4. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 50). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Aby kontynuować terapię, podłączyć 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™  
do gniazda ściennego.

Całkowita utrata zasilania lub wyłączenie,  
a następnie ponowne włączenie urządzenia nie 
powoduje utraty ustawień ani rejestrów alarmów.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Alarm całkowitego wyczerpania akumulatora

Alarm o średnim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alarmu oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby 
zasilić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

2. Uruchomić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ i rozpocząć 
terapię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 
Włączanie lub wyłączanie urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ (strona 42) niniejszego podręcznika.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm temperatury wewnętrznej

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy wewnętrzna temperatura urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ wykracza poza ustalony zakres. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Podczas trwania tego alertu terapia będzie 
kontynuowana. Po pięciu minutach braku 
aktywności ekran dotykowy zostanie 
wyłączony. Po dotknięciu ekranu zostanie 
on podświetlony. Ładowanie akumulatora 
zostanie wstrzymane.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Umieścić urządzenie terapeutyczne w środowisku, którego 
temperatura mieści się w zakresie temperatury pracy urządzenia 
określonej w części Dane techniczne (strona 194) niniejszego 
podręcznika.

Ponowne osiągnięcie przez urządzenie 
temperatury pracy może zająć do dwóch godzin.

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ — Alarm błędu systemu (Przerwanie terapii) (po uruchomieniu)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się w razie wystąpienia usterki technicznej w urządzeniu terapeutycznym 
V.A.C.ULTA™. Mogą wystąpić błędy systemu należące do kilku różnych kategorii. Przy pozycji Kod błędu zostanie wyświetlony numer 
oznaczający kod diagnostyczny usterki technicznej. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Zapisać kod błędu.

3. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć 
je ponownie za pomocą przycisku 
zasilania znajdującego się z przodu 
urządzenia (strona 18).

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI. 

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Alarm błędu systemu (podczas uruchamiania)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, jeśli w trakcie uruchamiania urządzenia terapeutycznego  
V.A.C.ULTA™ wystąpiła usterka techniczna. Kod diagnostyczny usterki technicznej to „00000001”. Alarmowi temu towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Zapisać kod błędu (00000001).

2. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć 
je ponownie za pomocą przycisku 
zasilania znajdującego się z przodu 
urządzenia (strona 18).

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Karta Narzędzia — terapia V.A.C. VERAFLO™

Preferencje dotyczące urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ można ustawić na ekranie karty Narzędzia. Niektóre opcje można 
wybrać niezależnie od tego, która terapia jest aktywna. Opcje te omówione zostały w rozdziale Karta Narzędzia. Poniżej przedstawione 
są opcje dostępne tylko dla wybranej terapii.

Na ekranie głównym karty Narzędzia dostępne są następujące opcje:

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 146).

Namaczanie opatr. —  Służy do namaczania opatrunku w roztworze w ramach przygotowania do zmiany opatrunku (strona 75).

Cykl testowy — Umożliwia wykonanie skróconego cyklu terapii V.A.C. VERAFLO™. Testowana jest każda faza cyklu w celu upewnienia 
się, że system jest skonfigurowany i działa poprawnie (strona 79).

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
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Pasek stanu

Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 146)

Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w rozdziale  

Karta Narzędzia (strona 181).

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Karta Narzędzia

Cykl testowy (strona 79)

Namaczanie opatr. (strona 75)
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Namaczanie opatrunku

Funkcja ta służy do namaczania opatrunku w roztworze w ramach przygotowania do zmiany opatrunku.

Jeśli funkcja Namaczanie opatrunku jest dostępna do wyboru, wówczas ikona Namaczanie opatr.  
na ekranie głównym lub na karcie Narzędzia (tylko w terapii V.A.C. VERAFLO™ oraz terapii V.A.C.®) 
będzie wyświetlana na niebiesko.

Wybór opcji Namaczanie opatr. w czasie bezczynności terapii

1. Sprawdzić, czy przewód zbiornika V.A.C.® i linia podawania 
płynu do rany są poprawnie podłączone.

2. Upewnić się, że wszystkie zaciski przewodów są otwarte.

3. Upewnić się, że kaseta V.A.C. VERALINK™ została poprawnie 
zainstalowana (strona 28).

4. Upewnić się, że dostępna pojemność zbiornika wystarczy  
na zmianę opatrunku.

5. Aby przejść do ekranu Namaczanie 
opatr., wybrać opcję Namaczanie opatr. 
na ekranie głównym albo na karcie 
Narzędzia.

6. Wybrać docelową wartość parametru Objętość do namacz. 
opatr. (ml).

7. Wybrać docelową wartość parametru Czas namacz.  
opatr. (minuty).

8. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu 
głównego lub do karty Narzędzia.

9. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zakończy fazy 
podawania, namaczania i odprowadzania płynu. Na pasku 
stanu (strona 50) w górnej części ekranu będzie wyświetlona 
faza terapii. Bieżący stan terapii wraz z ilością pozostałego 
czasu i płynu będzie również widoczny pod ikoną urządzenia 
terapeutycznego (podczas fazy podawania).

10. Gdy faza odprowadzenia płynu w procesie namaczania 
opatrunku zostanie zakończona, można usunąć opatrunek.

11. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić 
do ekranu głównego lub do karty 
Narzędzia.

Aby poznać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i procedury związane ze 
zmianą opatrunku, należy zapoznać się  
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Wybór opcji Namaczanie opatr. w fazie podawania płynu 
do rany

1. Aby przejść do ekranu Namaczanie 
opatr., wybrać opcję Namaczanie 
opatr. na ekranie głównym albo na 
karcie Narzędzia.

2. Sprawdzić, czy przewód zbiornika V.A.C.® i linia podawania 
płynu do rany są poprawnie podłączone.

3. Upewnić się, że wszystkie zaciski przewodów są otwarte.

4. Upewnić się, że dostępna pojemność zbiornika wystarczy na 
zmianę opatrunku.

5. Wybrać docelową wartość parametru Czas namacz.  
opatr. (minuty).

6. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu 
głównego lub do karty Narzędzia.

7. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zakończy fazy 
podawania, namaczania i odprowadzania płynu. Na 
pasku stanu (strona 50) w górnej części ekranu będzie 
wyświetlona nazwa terapii. Bieżący stan terapii wraz z ilością 
pozostałego czasu i płynu będzie również widoczny pod ikoną 
urządzenia terapeutycznego (podczas fazy podawania).

8. Gdy faza odprowadzenia płynu w procesie namaczania 
opatrunku zostanie zakończona, można usunąć opatrunek.

9. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić 
do ekranu głównego lub do karty 
Narzędzia.

Aby poznać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i procedury związane ze 
zmianą opatrunku, należy zapoznać się  
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Wybór opcji Namaczanie opatr. w fazie namaczania

1. Aby rozpocząć namaczanie opatrunku, 
wybrać opcję Namaczanie opatr.  
na ekranie głównym albo na karcie 
Narzędzia.

2. Sprawdzić, czy przewód zbiornika V.A.C.® i linia podawania 
płynu do rany są poprawnie podłączone.

3. Upewnić się, że wszystkie zaciski przewodów są otwarte.

4. Upewnić się, że dostępna pojemność zbiornika wystarczy na 
zmianę opatrunku.

5. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zakończy fazy 
namaczania i odprowadzania płynu. Na pasku stanu (strona 
50) w górnej części ekranu będzie wyświetlona nazwa 
terapii. Bieżący stan terapii wraz z ilością pozostałego czasu 
i płynu będzie również widoczny pod ikoną urządzenia 
terapeutycznego (podczas fazy podawania).

6. Gdy faza odprowadzenia płynu w procesie namaczania 
opatrunku zostanie zakończona, można usunąć opatrunek.

7. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić 
do ekranu głównego lub do karty 
Narzędzia.

Aby poznać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i procedury związane ze 
zmianą opatrunku, należy zapoznać się z 
dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Wybór opcji Namaczanie opatr. w fazie terapii V.A.C.®

1. Upewnić się, że linia podawania płynu do rany jest 
poprawnie podłączona.

2. Upewnić się, że wszystkie zaciski przewodów są otwarte.

3. Upewnić się, że kaseta V.A.C. VERALINK™ została poprawnie 
zainstalowana (strona 28).

4. Upewnić się, że dostępna pojemność zbiornika wystarczy na 
zmianę opatrunku.

5. Aby przejść do ekranu Namaczanie 
opatr., wybrać opcję Namaczanie 
opatr. na ekranie głównym albo na 
karcie Narzędzia.

6. Wybrać docelową wartość parametru Objętość do namacz. 
opatr. (ml).

7. Wybrać docelową wartość parametru Czas namacz.  
opatr. (minuty).

8. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu 
głównego lub do karty Narzędzia.

9. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zakończy fazy 
podawania, namaczania i odprowadzania płynu. Na 
pasku stanu (strona 50) w górnej części ekranu będzie 
wyświetlona faza terapii. Bieżący stan terapii wraz z ilością 
pozostałego czasu i płynu będzie również widoczny pod ikoną 
urządzenia terapeutycznego (podczas fazy podawania).

10. Gdy faza odprowadzenia płynu w procesie namaczania 
opatrunku zostanie zakończona, można usunąć opatrunek.

11. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić 
do ekranu głównego lub do karty 
Narzędzia.

Aby poznać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i procedury związane ze 
zmianą opatrunku, należy zapoznać się z 
dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Cykl testowy

Ta opcja umożliwia wykonanie skróconego cyklu terapii V.A.C. VERAFLO™. Testowana jest każda faza cyklu w celu upewnienia się, 
że system jest skonfigurowany i działa poprawnie.

1. Sprawdzić, czy przewód zbiornika V.A.C.® i linia podawania 
płynu do rany są poprawnie podłączone (strona 31).

2. Upewnić się, że wszystkie zaciski przewodów są otwarte 
(strony 31 i 33).

3. Upewnić się, że kaseta V.A.C. VERALINK™ została poprawnie 
zainstalowana (strona 28).

4. Sprawdzić, czy zbiornik został poprawnie zainstalowany 
(strona 32).

5. Upewnić się, że worek/butelkę z roztworem zamontowano 
poprawnie (strona 29).

6. Jeśli urządzenie nie zostało nigdy skonfigurowane pod kątem 
terapii V.A.C. VERAFLO™, skonfigurować urządzenie zgodnie 
z opisem w części Konfiguracja terapii V.A.C. VERAFLO™ 
— podstawowe informacje (strony 44–47).

Cykl testowy jest dostępny tylko wtedy,  
gdy jest skonfigurowany na potrzeby terapii 
V.A.C. VERAFLO™.

Jeśli użytkownik nie wybierze żadnych ustawień 
terapii, wówczas urządzenie terapeutyczne 
V.A.C.ULTA™ wybierze domyślne ustawienia 
fabryczne.

7. Wybrać opcję Cykl testowy z ekranu 
Narzędzia (strona 74).

8. Gdy cykl testowy zostanie ukończony, 
wybrać opcję ZAKOŃCZ, aby przejść  
do fazy terapii V.A.C.®.
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Konfiguracja terapii V.A.C.® — przegląd ustawień domyślnych

Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować terapię V.A.C.® z użyciem ustawień 
domyślnych. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ekranów i opcji można znaleźć na kolejnych stronach.

Powyższe zrzuty ekranu mają wyłącznie charakter demonstracyjny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje, należy zapoznać się z treściami zawartymi na podanych stronach.

Wyświetlane ustawienia mogą się różnić w zależności od ustawień wybranych przez danego 
użytkownika.
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Elementy wymagane w 
przypadku terapii V.A.C.®:

• Zbiornik

• Opatrunek V.A.C.®

Nacisnąć i 
przytrzymać 
przycisk zasilania 
do momentu 
zapalenia się 
kontrolki.

Ekran Nowy pacjent Ekran Detektor nieszczel. 
SEAL CHECK™

Wybrać opcję Terapia V.A.C.® 
(strona 42).

Wybrać przycisk OK,  
aby zaakceptować ustawienia 

domyślne.

Rozpocznie się zasysanie.

Ekran główny —  
terapia V.A.C.®

Ekran Potwierdzenie 
ustawień

Funkcja Namaczanie 
opatr. dostępna 
jest tylko wtedy, 
gdy zainstalowana 
jest kaseta 
V.A.C. VERALINK™ 
(strona 28).
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Konfiguracja terapii V.A.C.® — przegląd ustawień definiowanych przez użytkownika zaawansowanego

Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować terapię V.A.C.® z zastosowaniem ustawień 
definiowanych przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ekranów i opcji można znaleźć na kolejnych stronach.
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Nacisnąć i 
przytrzymać 
przycisk zasilania 
do momentu 
zapalenia się 
kontrolki.

Elementy wymagane w 
przypadku terapii V.A.C.®:

• Zbiornik

• Opatrunek V.A.C.®

Funkcja Namaczanie 
opatr. dostępna 
jest tylko wtedy, 
gdy zainstalowana 
jest kaseta 
V.A.C. VERALINK™ 
(strona 28).

Wybrać opcję  
Terapia V.A.C.® 

(strona 42).

Wybrać opcję  
Ustawienia zaawans..

Skonfigurować  
terapię V.A.C.® zgodnie  

z zaleceniami lekarza 
(strona 83). Wybrać 

przycisk OK, aby przejść 
do ekranu Potwierdzanie 

ustawień.

Wybrać przycisk OK,  
aby zaakceptować ustawienia.

Rozpocznie się zasysanie.

Ekran główny —  
terapia V.A.C.®

Powyższe zrzuty ekranu mają wyłącznie 
charakter demonstracyjny. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje, należy zapoznać się z 
treściami zawartymi na podanych stronach.

Wyświetlane ustawienia mogą się różnić w 
zależności od ustawień wybranych przez danego 
użytkownika.
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Ekran Ustawienia terapii V.A.C.®

Ten ekran służy do konfigurowania urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ w celu dostarczania terapii V.A.C®.

•  Docelowe ciśnienie (mmHg) — (domyślnie = 125 mm Hg) 
— Przepisany poziom podciśnienia dla terapii V.A.C.®. Ciśnienie 
docelowe można ustawiać w zakresie od 25 do 200 mm Hg w 
krokach co 25 mm Hg.

• Natężenie — (domyślnie = Nisk.) — Ten parametr jest 
powiązany z czasem, przez jaki trwa osiąganie docelowego 
ciśnienia od momentu włączenia terapii. Im niższe jest 
ustawienie natężenia, tym wolniej będzie osiągane ciśnienie 
docelowe. Zaleca się, aby w przypadku nowych pacjentów 
rozpoczynać terapię od najniższego poziomu natężenia, gdyż 
pozwala to na wolniejszy wzrost wartości podciśnienia po 
ściśnięciu pianki w ranie. Jeśli jest to wymagane, natężenie 
może pozostawać na najniższym poziomie przez cały czas 
prowadzenia terapii.

• Tryb terapii V.A.C.® — (domyślnie = Ciągły) — Dostępne 
są tryby Ciągły oraz DPC. W trybie ciągłym zapewniane jest 
stałe podciśnienie o wybranej wartości parametru Docelowe 
ciśnienie. W trybie DPC zapewniane jest podciśnienie z 
zakresu od niskiego ciśnienia (25 mm Hg) do wybranej 
wartości parametru Docelowe ciśnienie.

• Czas narastania w cyklu — (domyślnie = 3 minuty) — 
Czas przejścia od wstępnie ustawionego niskiego ciśnienia 
(25 mm Hg) do wybranego ciśnienia docelowego z użyciem 
trybu DPC. Parametr Czas narastania w cyklu można 
ustawić w zakresie od jednej minuty do 10 minut w krokach 
jednominutowych.

• Czas spadku w cyklu — (domyślnie = 3 minuty) — 
Czas przejścia od wybranego ciśnienia docelowego (gdy 
używany jest tryb DPC) do wstępnie ustawionego niskiego 
ciśnienia (25 mm Hg). Parametr Czas spadku w cyklu można 
ustawić w zakresie od jednej minuty do 10 minut w krokach 
jednominutowych.

1. Wybrać wymaganą wartość bezpośrednio 
albo przesuwając rysik/palec wzdłuż 
paska. Wartość (wyższą lub niższą 
niż wyświetlana) ustawić za pomocą 
przycisków + i -.

Aby przywrócić ustawienia domyślne terapii, 
należy wybrać opcję Przywróć domyślne.
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2. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień 
wybrać przycisk OK, aby przejść do 
ekranu Potwierdzenie ustawień. Na 
tym ekranie można przejrzeć ustawienia 
terapii, które zostały wybrane na ekranie 
Ustawienia terapii V.A.C.®.

3. Wartość (wyższą lub niższą niż 
wyświetlana) ustawić za pomocą 
przycisków + i -.

Aby powrócić do ekranu Ustawienia terapii 
V.A.C.® w celu wprowadzenia wymaganych 
modyfikacji, należy wybrać opcję Ustawienia 
zaawans.

.
4. Wybrać przycisk OK, aby zainicjować 

terapię i przejść do ekranu Detektor 
nieszczel. SEAL CHECK™ dla  
terapii V.A.C.®.

LUB 

5. Wybrać opcję Anuluj, aby powrócić do 
ekranu Wybierz terapię.

.
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Ekran główny — terapia V.A.C.®

Ekran główny to ekran wyświetlany przez urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ podczas terapii V.A.C.®. Umożliwia on dostęp do 
istotnych informacji o stanie terapii.

Na pasku stanu w górnej części ekranu będzie wyświetlony tryb terapii i jej stan (WŁ. lub WYŁ). Nad ikoną opatrunku zostanie także 
wyświetlona bieżąca wartość ciśnienia terapii.

Na ekranie głównym dostępne są następujące opcje dla terapii V.A.C.®:

Ustawienia terapii — Umożliwia zmianę bieżących ustawień terapii.

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 145).

Informacje — Umożliwia podgląd historii terapii i jej bieżących ustawień (strona 86).

Rozpocznij/Zakończ — Umożliwia rozpoczęcie lub zakończenie terapii.

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Detekcja nieszczelności — Jeśli urządzenie terapeutyczne wykryje nieszczelność tymczasowo wykraczającą poza wartość 
parametru Próg alarmu nieszczelności, na ekranie głównym terapii V.A.C.® wokół opatrunku wyświetlona zostanie żółta ramka. 
Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia do uszczelniania opatrunku można znaleźć w instrukcjach 
obsługi dołączonych do poszczególnych opatrunków.

Listę przycisków wspólnych ekranu dotykowego, które nie zostały tu omówione, można znaleźć na stronie 41.
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Informacje

Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Rozpocznij/Zakończ 

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Pasek stanu

Karta Narzędzia (strona 106)

Tryb nocny (strona 41)

Blokada ekranu/ 
Blokada ustawień (strona 41)

Ustawienia terapii 
(strona 83)

Detekcja nieszczelności

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145)
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Ekrany informacyjne — terapia V.A.C.®

Na ekranach tych wyświetlane jest podsumowanie terapii stosowanej u pacjenta oraz jej bieżących ustawień.

1. Wybrać opcję Informacje na ekranie głównym, aby przejść do karty Podsumowanie terapii. Na tej karcie 
można sprawdzić takie informacje jak data rozpoczęcia terapii i czas terapii. Jeśli używana jest funkcja Dziennik, 
wyświetlane będą również czas i data w pozycjach Ostatnia zmiana zbiornika, Ostatnia zmiana kasety,  
Ostatnia zmiana opatrunku oraz Ostatnia zmiana roztw.

2. Wybrać kartę Bieżące ustawienia, aby przejść do ekranu Bieżące ustawienia. Na karcie tej można 
sprawdzić bieżące ustawienia terapii. 

3. Wybrać opcję Zmień ustawienia, aby przejść do ekranu Potwierdzenie ustawień (strona 84).

4. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić do ekranu głównego terapii V.A.C.®.

Ek
ra

ny
 in

fo
rm

ac
yj

n
e 

—
 te

ra
p

ia
 V

.A
.C

.®



87

Terapia V.A.C.® — alerty i alarmy

Podczas terapii V.A.C.® na ekranie dotykowym mogą pojawiać się przedstawione poniżej alerty i alarmy.

Alertom i alarmom towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Jeśli po rozpoczęciu terapii nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, gdy wyświetlony zostanie ekran Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, a 
sygnał dźwiękowy uszczelnienia będzie WŁĄCZONY, może to oznaczać, że funkcja alarmów nie działa prawidłowo. Aby uzyskać więcej 
informacji na ten temat, należy skontaktować się z firmą KCI. Dźwięki towarzyszące alarmom powinny być słyszalne z odległości 
przynajmniej jednego metra przez osobę skierowaną twarzą do urządzenia terapeutycznego. W przypadku wystąpienia co najmniej 
dwóch stanów alarmowych wyświetlony zostanie wyłączne alarm o najwyższym priorytecie.

Stan alertu o niskim priorytecie — Jest on wyświetlany na ekranie dotykowym, gdy urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje sytuację wymagającą uwagi użytkownika. Alertom towarzyszy sygnał 
dźwiękowy powtarzający się co około 20 sekund (dwa krótkie sygnały dźwiękowe).

Stan alarmu o średnim priorytecie — Jest wyświetlany na ekranie dotykowym, gdy urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje stan, który wymaga natychmiastowej uwagi w celu zapewnienia 
dostarczania zaleconej terapii. Alarmom towarzyszy słyszalny ton powtarzany mniej więcej co dwie 
sekundy (trzy krótkie sygnały dźwiękowe) oraz migająca nazwa ekranu. 

Aby WŁĄCZYĆ sygnał dźwiękowy, należy wybrać pozycję Dźwięk uszczel.

Więcej informacji na temat eliminowania przyczyn alarmów można uzyskać, wybierając opcję Pomoc.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia V.A.C.® — Alarm niedrożności

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje potencjalną niedrożność. 
Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na przewodach terapii V.A.C.® na 
podkładce SENSAT.R.A.C.™ oraz zaciski zbiornika są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli alert Alarm niedrożności dla terapii V.A.C.® nadal 
jest wyświetlany po wykonaniu czynności 2 i 3, umieścić 
urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości rany 
lub poniżej jej poziomu. Jeśli przyczynę alertu uda się 
wyeliminować przez zmianę położenia urządzenia, można 
wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Po wyświetleniu tego alertu urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ będzie kontynuować 
próby stosowania terapii.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia V.A.C.® — Alarm niedrożności (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy w linii terapii V.A.C.® występuje niedrożność. Alarmowi temu 
towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na przewodach terapii V.A.C.® na 
podkładce SENSAT.R.A.C.™ oraz zaciski zbiornika są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli Alarm niedrożności (Terapia przerwana) dla terapii 
V.A.C.® nadal jest wyświetlany po wykonaniu czynności 2 i 3, 
umieścić urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości 
rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli przyczynę alarmu uda się 
wyeliminować przez zmianę położenia urządzenia, można 
wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Urządzenie terapeutyczne pozostaje włączone, 
ale wartość podciśnienia zastosowanego  
w obszarze rany może być niższa od wartości 
terapeutycznej.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C.® — Alarm dot. pełnego zbiorn. (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy zbiornik jest zapełniony i konieczna jest jego wymiana. Alarmowi 
temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy zbiornik jest zapełniony, porównując poziom 
płynu z oznaczeniami podziałki na zbiorniku.

W zależności od rodzaju pełny zbiornik zawiera 
około 300 ml, 500 ml lub 1000 ml płynu. 
Przycisk zwolnienia zbiornika będzie migać.

3. Jeśli zbiornik nie jest pełny, nacisnąć 
przycisk Resetuj, aby powrócić do  
ekranu głównego.

4. Jeśli zbiornik jest zapełniony, wymienić go, a następnie wybrać 
opcję Resetuj na tym ekranie, aby powrócić do ekranu 
głównego. Więcej informacji na ten temat zawiera część 
Wymiana zbiornika (strona 34 niniejszego podręcznika).

5. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w karcie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa dołączonej do każdego 
opatrunku.
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Terapia V.A.C.® — Alarm dot. niepodł. zbiornika

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy zbiornik nie został do końca wprowadzony i/lub nie jest 
poprawnie zatrzaśnięty. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć zbiornik, naciskając przycisk 
zwolnienia zbiornika (strona 18)  
na urządzeniu.

3. Obejrzeć zbiornik i urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™, 
aby upewnić się, że żadne ciała obce ani zanieczyszczenia 
nie znajdują się na powierzchniach przylegania zbiornika i 
urządzenia terapeutycznego.

4. Sprawdzić, czy obie uszczelki znajdują się na swoim miejscu i 
czy są prawidłowo umieszczone (strona 19). Jeśli uszczelki 
są uszkodzone lub brakuje uszczelek, należy skontaktować 
się z firmą KCI.

5. Ponownie podłączyć zbiornik do urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ i upewnić się, że został całkowicie zainstalowany 
i zatrzaśnięty (strona 32). O prawidłowym zainstalowaniu 
zbiornika świadczy charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

8. Jeśli alarm będzie nadal wyświetlany, powtórzyć czynności 
od 2 do 7, używając nowego zbiornika.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia V.A.C.® — Alarm braku aktyw. sys. terap.

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, jeśli terapia (terapia V.A.C.®) była wyłączona lub wstrzymana przez 
ponad 15 minut (przy włączonym urządzeniu). Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

3. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

4. Jeśli terapia nie jest wymagana, wyłączyć 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™  
za pomocą przycisku zasilania 
znajdującego się z przodu urządzenia.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C.® — Alarm nieszczelności

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy urządzenie wykryje znaczną nieszczelność prowadzącą do utraty 
podciśnienia. Jeśli przyczyna tego alarmu nie zostanie usunięta w ciągu trzech minut, terapia zostanie przerwana. Alarmowi temu 
towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu 
zbiornika są właściwie połączone ze sobą i zablokowane.

3. Upewnić się, że zbiornik jest poprawnie zainstalowany (patrz 
część Alarm dot. niepodł. zbiornika, strona 91).

4. Wybrać opcję SEAL CHECK™, 
aby uzyskać dostęp do detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™. Więcej 
informacji na temat korzystania z funkcji 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™ 
i eliminowania nieszczelności można 
znaleźć w części Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145 niniejszego 
podręcznika).

5. Po usunięciu nieszczelności za pomocą funkcji detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ wybrać opcję Zakończ na 
ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, aby powrócić 
do ekranu alarmu Alarm nieszczelności dla terapii V.A.C.®.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Jeśli przyczyna tego alarmu nie zostanie usunięta 
w ciągu trzech minut, wyświetlony zostanie Alarm 
nieszczelności (Terapia przerwana), a terapia 
V.A.C.® zostanie przerwana. 
 
Procedury restartowania terapii są dostępne w 
części dotyczącej alarmu Alarm nieszczelności 
(Terapia przerwana) dla terapii V.A.C.®  
w niniejszym podręczniku (strona 94).
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Terapia V.A.C.® — Alarm nieszczelności (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy wykryta nieszczelność prowadząca do utraty podciśnienia nie 
została wyeliminowała, co spowodowało przerwanie terapii. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu 
zbiornika są właściwie połączone ze sobą i zablokowane.

3. Upewnić się, że zbiornik jest poprawnie zainstalowany (patrz 
część Alarm dot. niepodł. zbiornika, strona 91).

4. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

5. Uruchomić ponownie terapię, wybierając 
opcję Rozpocznij/Zakończ.

6. Wybrać opcję SEAL CHECK™, 
aby uzyskać dostęp do detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™. Więcej 
informacji na temat korzystania z funkcji 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™ 
i eliminowania nieszczelności można 
znaleźć w części Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145) niniejszego 
podręcznika.

7. Po usunięciu nieszczelności za pomocą funkcji detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ wybrać opcję Zakończ na 
ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Jeśli przyczyna nieszczelności nie zostanie 
wyeliminowana, ekran alarmu pojawi się 
ponownie po kilku minutach.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C.® — Alarm niskiego ciśnienia (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten alarm pojawia się, gdy na urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™ nie zostało osiągnięte 
docelowe podciśnienie i podciśnienie w ranie może być zbyt wysokie, co potencjalnie może spowodować brak oczekiwanych 
rezultatów terapii. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na przewodach terapii V.A.C.® na 
podkładce SENSAT.R.A.C.™ oraz zaciski zbiornika są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli Alarm niskiego ciśnienia (Terapia przerwana) 
dla terapii V.A.C.® nadal jest wyświetlany po wykonaniu 
czynności 2 i 3, umieścić urządzenie terapeutyczne i 
przewody na wysokości rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli 
przyczynę alarmu uda się wyeliminować przez zmianę 
położenia urządzenia, można wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Urządzenie terapeutyczne pozostaje włączone, 
ale wartość podciśnienia zastosowanego w 
obszarze rany może być niższa od wartości 
terapeutycznej.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C.® — Alarm braku podłączenia V.A.C. VERALINK™

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu jest wyświetlany, gdy kaseta V.A.C. VERALINK™ nie jest całkowicie osadzona i/lub 
poprawnie zatrzaśnięta. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Po wyświetleniu tego alertu urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ będzie kontynuować próby 
stosowania terapii.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć kasetę V.A.C. VERALINK™ z urządzenia, naciskając 
dźwignię zwalniającą kasetę (strona 28).

3. Sprawdzić kasetę V.A.C. VERALINK™ oraz urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™, aby upewnić się, że żadne ciała 
obce ani zanieczyszczenia nie znajdują się na punktach 
połączeń kasety i urządzenia terapeutycznego.

4. Upewnić się, że złącze przegubowe kasety (z kolcem 
przewodu na końcu) jest prawidłowo zainstalowane 
w szczelinie przegubowej w urządzeniu terapeutycznym 
(strona 28).

5. Ponownie zamocować kasetę V.A.C. VERALINK™ do 
urządzenia terapeutycznego, upewniając się, że kaseta 
jest całkowicie osadzona i zatrzaśnięta (strona 28). 
O prawidłowym zainstalowaniu kasety świadczy 
charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

Po poprawnym zainstalowaniu kasety 
V.A.C. VERALINK™ ekran Alarm braku 
podłączenia V.A.C. VERALINK™ zniknie 
automatycznie.

LUB

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla  
terapii wyświetlana jest wartość Wł. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

8. Jeśli alarm będzie się powtarzał, 
powtórzyć czynności od 2 do 7, używając 
nowej kasety V.A.C. VERALINK™.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.Te
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Terapia V.A.C.® — Alarm dot. pustego worka/butelki z roztw.

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy w worku/butelce z roztworem nie ma płynu podawanego do rany.  
Temu alarmowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć pusty worek / pustą butelkę z kasety V.A.C. VERALINK™.

3. Zamocować nowy worek / nową butelkę z roztworem.  
Więcej informacji zawiera część Zawieszanie worka/butelki 
z roztworem w niniejszym podręczniku (strona 30).

4. Umieścić nowy worek / nową butelkę na regulowanym 
ramieniu uchwytu mocującego zbiornik z roztworem 
(strona 30).

5. Wybrać opcję Dziennik, aby wprowadzić 
informację o wymianie worka / butelki 
z roztworem.  Więcej informacji można 
znaleźć w części dotyczącej ekranu 
Dziennik (strona 151).

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla  
terapii wyświetlana jest wartość Wł. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Te
ra

p
ia

 V
.A

.C
.®

 —
 A

la
rm

 d
o

t.
 p

u
st

eg
o

 w
o

rk
a/

b
u

te
lk

i z
 r

oz
tw

.



98

Terapia V.A.C.® — Alarm odchyl. ciśnienia (Terapia przerwana)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, gdy dodatnie ciśnienie w obszarze rany przekracza dozwolone 
wartości graniczne. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na podkładce V.A.C. VERAT.R.A.C.™, 
zestawie przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ oraz 
przewodzie kasety V.A.C. VERALINK™ są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli ekran Alarm odchyl. ciśnienia — (Terapia przerwana) 
dla terapii V.A.C.® nadal jest wyświetlany po wykonaniu 
czynności 2 i 3, sprawdzić ułożenie pacjenta i zewnętrze 
akcesoria uciskowe, które mogą utrudniać przepływ.  Należy 
zdjąć zewnętrzne akcesoria uciskowe.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla  
terapii wyświetlana jest wartość Wł. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny.   
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C.® — Alarm niedrożności przew. pod. (Terapia przerwana)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się w przypadku wystąpienia niedrożności w linii podawania płynu do rany 
przez podkładkę V.A.C. VERAT.R.A.C.™ lub zestaw przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™.  Temu alarmowi towarzyszy powtarzający się 
sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na podkładce V.A.C. VERAT.R.A.C.™, 
zestawie przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ i kasecie 
V.A.C. VERALINK™ są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Upewnić się, że kaseta V.A.C. VERALINK™ jest całkowicie 
osadzona i zatrzaśnięta.  W celu uzyskania dodatkowych 
informacji zapoznać się z częścią Mocowanie kasety 
V.A.C. VERALINK™ do urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ (strona 28) niniejszego podręcznika.

5. Sprawdzić, czy roztwór podawany do rany, który znajduje 
się w przewodach kasety V.A.C. VERALINK™, jest nadal 
płynny i swobodnie przepływa.  Jeśli jakość roztworu 
uległa pogorszeniu (roztwór jest bardziej gęsty), wymienić 
wszystkie następujące elementy albo dowolny z nich:

• kasetę V.A.C. VERALINK™,

• podkładkę V.A.C. VERAT.R.A.C.™ lub zestaw przewodów 
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™,

• worek / butelkę z roztworem.

6. Jeśli ekran Alarm niedrożności przew. pod. dla terapii V.A.C.® 
nadal jest wyświetlany po wykonaniu czynności od 2 
do 5, sprawdzić ułożenie pacjenta lub zewnętrze akcesoria 
uciskowe, które mogą utrudniać przepływ.  W razie potrzeby 
zdjąć zewnętrzne akcesoria uciskowe.

7. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Po wyeliminowaniu niedrożności ekran alarmu 
zniknie.
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Terapia V.A.C.® — Alarm nisk. naład. akum.

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że za około dwie godziny poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
nisk. naład. akum. automatycznie zniknie.

LUB

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.
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Terapia V.A.C.® — Alarm kryt. stanu akum.

Alarm o średnim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alarmu oznacza, że za około 30 minut poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Alarmowi temu towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
kryt. stanu akum. automatycznie zniknie.

3. Jeśli ekran Alarm kryt. stanu akum.  
nie zniknie automatycznie, nacisnąć 
przycisk Resetuj, aby powrócić do  
ekranu głównego.

Terapia V.A.C.® będzie kontynuowana, ale jeśli 
przyczyna tego alarmu nie zostanie usunięta 
w ciągu około trzydziestu minut, nastąpi 
przerwanie terapii.

4. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 85). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Aby kontynuować terapię, podłączyć 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™  
do gniazda ściennego.

Całkowita utrata zasilania lub wyłączenie, 
a następnie ponowne włączenie urządzenia 
nie powoduje utraty ustawień ani rejestrów 
alarmów.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Całkowite wyczerpanie akumulatora

Alarm o średnim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alarmu oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby 
zasilić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

2. Uruchomić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ i rozpocząć 
terapię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 
Włączanie lub wyłączanie urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ (strona 42) niniejszego podręcznika.
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Terapia V.A.C.® — Alarm temperatury wewnętrznej

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy wewnętrzna temperatura urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ wykracza poza ustalony zakres. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Podczas trwania tego alertu terapia będzie 
kontynuowana. Po pięciu minutach braku 
aktywności ekran dotykowy zostanie 
wyłączony. Po dotknięciu ekranu zostanie 
on podświetlony. Ładowanie akumulatora 
zostanie wstrzymane.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Umieścić urządzenie terapeutyczne w środowisku, którego 
temperatura mieści się w zakresie temperatury pracy 
urządzenia określonej w części Dane techniczne (strona 194) 
niniejszego podręcznika.

Ponowne osiągnięcie przez urządzenie 
temperatury pracy może zająć do dwóch godzin.

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia V.A.C.® — Alarm błędu systemu (Przerwanie terapii) (po uruchomieniu)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się w razie wystąpienia usterki technicznej w urządzeniu terapeutycznym 
V.A.C.ULTA™ po jego uruchomieniu. Mogą wystąpić błędy systemu należące do kilku różnych kategorii. Przy pozycji Kod błędu zostanie 
wyświetlony numer oznaczający kod diagnostyczny usterki technicznej. Alarmowi temu towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Zapisać kod błędu.

3. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć 
je ponownie za pomocą przycisku 
zasilania znajdującego się z przodu 
urządzenia (strona 18).

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI. 

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.

Te
ra

p
ia

 V
.A

.C
.®

 —
 A

la
rm

 b
łę

d
u

 s
ys

te
m

u
 (P

rz
er

w
an

ie
 te

ra
p

ii)
 (p

o
 u

ru
ch

o
m

ie
n

iu
)



105

Alarm błędu systemu (podczas uruchamiania)

Alarm o średnim priorytecie — Ten ekran alarmu pojawia się, jeśli w trakcie uruchamiania urządzenia terapeutycznego  
V.A.C.ULTA™ wystąpiła usterka techniczna. Kod diagnostyczny usterki technicznej to „00000001”. Alarmowi temu towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alarmu:

1. Zapisać kod błędu (00000001).

2. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć 
je ponownie za pomocą przycisku 
zasilania znajdującego się z przodu 
urządzenia (strona 18).

Jeśli przyczyny alarmu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Karta Narzędzia — terapia V.A.C.®

Preferencje dotyczące urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ można ustawić na ekranie karty Narzędzia. Niektóre opcje można 
wybrać niezależnie od tego, która terapia jest aktywna. Opcje te omówione zostały w rozdziale Karta Narzędzia. Poniżej przedstawione 
są opcje dostępne tylko dla wybranej terapii.

Na ekranie głównym karty Narzędzia dostępne są następujące opcje:

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 145).

Namaczanie opatr. —  Służy do namaczania opatrunku w roztworze w ramach przygotowania do zmiany opatrunku (strona 107).

Funkcja Namaczanie opatr. dostępna jest tylko wtedy, gdy zainstalowana jest kaseta 
V.A.C. VERALINK™ (strona 28).

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
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Pasek stanu

Karta Terapia (strona 85)

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 147)

Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w rozdziale Karta 

Narzędzia (strona 181).

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Karta Narzędzia

Opcja Namaczanie opatr. (strona 107) 
Dostępna tylko po podłączeniu kasety 
V.A.C. VERALINK™.
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Namaczanie opatrunku

Funkcja Namaczanie opatr. służy do namaczania opatrunku w roztworze w ramach przygotowania do zmiany opatrunku.

Funkcja Namaczanie opatr. dostępna jest tylko wtedy, gdy zainstalowana jest kaseta 
V.A.C. VERALINK™ (strona 28).

1. Upewnić się, że linia podawania płynu do rany jest 
poprawnie podłączona.

2. Upewnić się, że wszystkie zaciski przewodów są otwarte.

3. Upewnić się, że kaseta V.A.C. VERALINK™ została poprawnie 
zainstalowana (strona 28).

4. Upewnić się, że dostępna pojemność zbiornika wystarczy  
na zmianę opatrunku.

5. Aby przejść do ekranu Namaczanie 
opatr., wybrać pozycję Namaczanie 
opatr. na ekranie głównym.

6. Wybrać docelową wartość parametru Objętość do namacz. 
opatr. (ml).

7. Wybrać docelową wartość parametru Czas namacz. opatr. 
(minuty).

8. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu 
głównego.

9. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zakończy fazy 
podawania, namaczania i odprowadzania płynu. Na 
pasku stanu (strona 85) w górnej części ekranu będzie 
wyświetlona faza terapii. Bieżący stan terapii wraz z ilością 
pozostałego czasu i płynu będzie również widoczny pod ikoną 
urządzenia terapeutycznego (podczas fazy podawania).

10. Gdy faza odprowadzenia płynu w procesie namaczania 
opatrunku zostanie zakończona, można usunąć opatrunek.

11. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić do 
ekranu głównego.

Aby poznać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i procedury związane ze 
zmianą opatrunku, należy zapoznać się  
z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
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Konfiguracja terapii PREVENA™ — podstawowe informacje

Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować terapię PREVENA™. Szczegółowe informacje 
na temat poszczególnych ekranów i opcji można znaleźć na kolejnych stronach.

Powyższe zrzuty ekranu mają wyłącznie charakter demonstracyjny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje, należy zapoznać się z treściami zawartymi na podanych stronach.

Wyświetlane ustawienia mogą się różnić w zależności od ustawień wybranych przez danego 
użytkownika.
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Nacisnąć i 
przytrzymać 
przycisk zasilania 
do momentu 
zapalenia się 
kontrolki.

Elementy wymagane 
w przypadku terapii 
PREVENA™:

• Zbiornik

• Opatrunek 
PREVENA™

Ekran Nowy pacjent
Ekran Potwierdzenie 

ustawień
Ekran Detektor nieszczel. 

SEAL CHECK™

Wybrać opcję Terapia 
PREVENA™ (strona 42).

Ekran główny —  
terapia PREVENA™

Wybrać opcję OK, aby 
uruchomić detektor 

nieszczelności SEAL CHECK™ 
(strona 148).

Rozpocznie się zasysanie.
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Ekran główny — terapia PREVENA™

Ekran główny to ekran wyświetlany przez urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ podczas terapii PREVENA™. Umożliwia on dostęp 
do istotnych informacji o stanie terapii.

Na pasku stanu w górnej części ekranu będzie wyświetlona faza terapii i jej stan (WŁ. lub WYŁ). Nad ikoną opatrunku zostanie także 
wyświetlona bieżąca wartość ciśnienia terapii.

Na ekranie głównym dostępne są następujące opcje dla terapii PREVENA™:

Ustawienia terapii — Umożliwia podgląd bieżących ustawień terapii.

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 145).

Informacje — Umożliwia podgląd historii terapii i jej bieżących ustawień (strona 111).

Rozpocznij/Zakończ — Umożliwia rozpoczęcie lub zakończenie terapii.

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Detekcja nieszczelności — Jeśli urządzenie terapeutyczne wykryje nieszczelność tymczasowo wykraczającą poza wartość parametru 
Próg alarmu nieszczelności, na ekranie głównym terapii PREVENA™ wokół opatrunku wyświetlona zostanie żółta ramka. Informacje 
dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia do uszczelniania opatrunku można znaleźć w instrukcjach obsługi dołączonych 
do poszczególnych opatrunków.

Listę przycisków wspólnych ekranu dotykowego, które nie zostały tu omówione, można znaleźć na stronie 41.
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Pasek stanu

Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Rozpocznij/Zakończ 

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Karta Narzędzia (strona 126)

Ustawienia terapii (strona 109)

Tryb nocny (strona 41)

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145)

Blokada ekranu/ 
Blokada ustawień (strona 41)

Informacje

Detekcja nieszczelności
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Ekrany informacyjne — terapia PREVENA™

Na ekranach tych wyświetlane jest podsumowanie terapii stosowanej u pacjenta oraz jej bieżących ustawień.

1. Wybrać opcję Informacje na ekranie głównym, aby przejść do karty Podsumowanie terapii. Na tej karcie 
można sprawdzić takie informacje jak Data rozpoczęcia terapii i Czas terapii. Jeśli używana jest funkcja Dziennik, 
wyświetlane będą również czas i data w pozycjach Ostatnia zmiana zbiornika i Ostatnia zmiana opatrunku.

2. Wybrać kartę Bieżące ustawienia, aby przejść do ekranu Bieżące ustawienia. Na karcie tej można 
sprawdzić bieżące ustawienia terapii. 

3. Wybrać opcję Zmień ustawienia, aby przejść do ekranu Potwierdzenie ustawień (strona 109).

4. Wybrać opcję Anuluj, aby powrócić do ekranu głównego terapii PREVENA™.
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Terapia PREVENA™ — alerty

Podczas terapii PREVENA™ na ekranie dotykowym mogą pojawić się przedstawione poniżej alerty.

Alertom towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Jeśli po rozpoczęciu terapii nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, gdy wyświetlony zostanie ekran Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, 
a sygnał dźwiękowy uszczelnienia będzie WŁĄCZONY, może to oznaczać, że funkcja alertów nie działa prawidłowo. Aby uzyskać 
więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z firmą KCI. Dźwięki towarzyszące alertom powinny być słyszalne z odległości 
przynajmniej jednego metra przez osobę skierowaną twarzą do urządzenia terapeutycznego. W przypadku wystąpienia co najmniej 
dwóch stanów alertu wyświetlony zostanie wyłączne alert o najwyższym priorytecie.

Stan alertu o niskim priorytecie — Jest on wyświetlany na ekranie dotykowym, gdy urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje sytuację wymagającą uwagi użytkownika. Alertom towarzyszy sygnał 
dźwiękowy powtarzający się co około 20 sekund (dwa krótkie sygnały dźwiękowe).

Aby WŁĄCZYĆ sygnał dźwiękowy, należy wybrać pozycję Dźwięk uszczel.

Więcej informacji na temat eliminowania przyczyn alertów można uzyskać, wybierając opcję Pomoc.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia PREVENA™ — Alarm niedrożności

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje potencjalną niedrożność. 
Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na przewodach opatrunku i zbiornika 
są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli alert Alarm niedrożności terapii PREVENA™ nadal 
jest wyświetlany po wykonaniu czynności 2 i 3, umieścić 
urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości rany 
lub poniżej jej poziomu. Jeśli przyczynę alertu uda się 
wyeliminować przez zmianę położenia urządzenia, można 
wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 110). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Po wyświetleniu tego alertu urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ będzie 
kontynuować próby stosowania terapii.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia PREVENA™ — Alarm dot. niedrożności (Terapia przerwana)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się w przypadku wystąpienia niedrożności. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na przewodach opatrunku i zbiornika 
są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli alert Alarm dot. niedrożności (Terapia przerwana) 
dla terapii PREVENA™ nadal jest wyświetlany po 
wykonaniu czynności 2 i 3, umieścić urządzenie 
terapeutyczne i przewody na wysokości rany lub poniżej 
jej poziomu. Jeśli przyczynę alertu uda się wyeliminować 
przez zmianę położenia urządzenia, można wznowić jego 
użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 110). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Urządzenie terapeutyczne pozostaje 
włączone, ale wartość podciśnienia 
zastosowanego w obszarze rany może być 
niższa od wartości terapeutycznej.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia PREVENA™ — Alarm pełnego zbiornika

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy zbiornik jest zapełniony i konieczna jest jego wymiana. Temu alertowi 
towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy zbiornik jest zapełniony, porównując poziom 
płynu z oznaczeniami podziałki na zbiorniku.

W zależności od rodzaju, pełny zbiornik zawiera 
około 300 ml lub 500 ml płynu. Przycisk zwolnienia 
zbiornika będzie migać.

3. Jeśli zbiornik nie jest pełny, nacisnąć 
przycisk Resetuj, aby powrócić do  
ekranu głównego.

4. Jeśli zbiornik jest pełny lub prawie pełny, niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem prowadzącym, aby uzyskać 
dodatkowe informacje.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.
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Terapia PREVENA™ — Alarm dot. niepodłączonego zbiornika

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy zbiornik nie został do końca wprowadzony i/lub nie jest poprawnie 
zatrzaśnięty. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć zbiornik, naciskając przycisk 
zwolnienia zbiornika (strona 18)  
na urządzeniu.

3. Obejrzeć zbiornik i urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™, 
aby upewnić się, że żadne ciała obce ani zanieczyszczenia nie 
znajdują się na powierzchniach przylegania zbiornika  
i urządzenia terapeutycznego.

4. Sprawdzić, czy obie uszczelki znajdują się na swoim miejscu  
i czy są prawidłowo umieszczone (strona 19). Jeśli uszczelki 
są uszkodzone lub brakuje uszczelek, należy skontaktować 
się z firmą KCI.

5. Ponownie podłączyć zbiornik do urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ i upewnić się, że został całkowicie zainstalowany 
i zatrzaśnięty (strona 32). O prawidłowym zainstalowaniu 
zbiornika świadczy charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

8. Jeśli alert będzie nadal wyświetlany, powtórzyć czynności od 
2 do 7, używając nowego zbiornika.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia PREVENA™ — Alarm braku aktyw. sys. terap.

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, jeśli terapia (terapia PREVENA™) była wyłączona przez ponad 15 minut 
(przy włączonym urządzeniu). Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

3. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

4. Jeśli terapia nie jest wymagana, wyłączyć 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™  
za pomocą przycisku zasilania 
znajdującego się z przodu urządzenia.

Te
ra

p
ia

 P
R

EV
EN

A
™

 —
 A

la
rm

 b
ra

ku
 a

kt
yw

. s
ys

. t
er

ap
.



119

Terapia PREVENA™ — Alarm nieszczelności

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy urządzenie wykryje znaczną nieszczelność prowadzącą do utraty 
podciśnienia. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu 
zbiornika są właściwie połączone ze sobą i zablokowane.

3. Upewnić się, że zbiornik jest poprawnie zainstalowany  
(patrz część Alarm dot. niepodłączonego zbiornika, 
strona 117).

4. Wybrać opcję SEAL CHECK™, aby uzyskać 
dostęp do detektora nieszczelności 
SEAL CHECK™. Więcej informacji na 
temat korzystania z funkcji detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ i eliminowania 
nieszczelności można znaleźć w części 
Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ 
(strona 145) niniejszego podręcznika.

5. Po usunięciu nieszczelności za pomocą funkcji detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ wybrać opcję Zakończ na 
ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, aby powrócić do 
ekranu alarmu Alert nieszczelności dla terapii PREVENA™.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 110). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Po wyświetleniu tego alertu urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ będzie kontynuować 
próby stosowania terapii.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia PREVENA™ — Alarm nisk. naład. akum.

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że za około dwie godziny poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
nisk. naład. akum. automatycznie zniknie.

LUB

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.
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Terapia PREVENA™ — Alarm kryt. stanu akum.

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że za około 30 minut poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
kryt. stanu akum. automatycznie zniknie.

LUB

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia PREVENA™ będzie kontynuowana, 
ale jeśli przyczyna tego alertu nie zostanie 
usunięta w ciągu około trzydziestu minut, 
nastąpi przerwanie terapii.

4. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 110). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Aby kontynuować terapię, podłączyć 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™  
do gniazda ściennego.

Całkowita utrata zasilania lub włączenie i 
ponowne wyłączenie urządzenia nie powoduje 
utraty ustawień i rejestrów alertów.
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Całkowite wyczerpanie akumulatora

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby 
zasilić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

2. Uruchomić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ i rozpocząć 
terapię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 
Włączanie lub wyłączanie urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ (strona 42) niniejszego podręcznika.
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Terapia PREVENA™ — Alarm temperatury wewnętrznej

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy wewnętrzna temperatura urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ wykracza poza ustalony zakres. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Podczas trwania tego alertu terapia będzie 
kontynuowana. Po pięciu minutach braku 
aktywności ekran dotykowy zostanie wyłączony. 
Po dotknięciu ekranu zostanie on podświetlony. 
Ładowanie akumulatora zostanie wstrzymane.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Umieścić urządzenie terapeutyczne w środowisku, którego 
temperatura mieści się w zakresie temperatury pracy urządzenia 
określonej w części Dane techniczne (strona 194) niniejszego 
podręcznika.

Ponowne osiągnięcie przez urządzenie 
temperatury pracy może zająć do dwóch godzin.

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia PREVENA™ — Alarm błędu systemu (Przerwanie terapii) (po uruchomieniu)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się w razie wystąpienia usterki technicznej w urządzeniu terapeutycznym 
V.A.C.ULTA™. Mogą wystąpić błędy systemu należące do kilku różnych kategorii. Przy pozycji Kod błędu zostanie wyświetlony numer 
oznaczający kod diagnostyczny usterki technicznej. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Zapisać kod błędu.

3. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć 
je ponownie za pomocą przycisku 
zasilania znajdującego się z przodu 
urządzenia (strona 18).

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI. 
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Alert błędu systemu (podczas uruchamiania)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, jeśli w trakcie uruchamiania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ wystąpiła 
usterka techniczna. Kod diagnostyczny usterki technicznej to „00000001”. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Zapisać kod błędu (00000001).

2. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć 
je ponownie za pomocą przycisku 
zasilania znajdującego się z przodu 
urządzenia (strona 18).

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Karta Narzędzia — terapia PREVENA™

Preferencje dotyczące urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ można ustawić na ekranie karty Narzędzia. Niektóre opcje można wybrać 
niezależnie od tego, która terapia jest aktywna. Opcje te omówione zostały w rozdziale Karta Narzędzia. Poniżej przedstawione są opcje 
dostępne tylko dla wybranej terapii.

Na ekranie głównym karty Narzędzia dostępne są następujące opcje:

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 145).

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
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Karta Terapia (strona 110)

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 148)

Więcej informacji na ten  
temat można uzyskać w rozdziale 

Karta Narzędzia (strona 181).

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Karta Narzędzia
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Terapia ABTHERA™ — podstawowe informacje

Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować terapię ABTHERA™. Szczegółowe informacje 
na temat poszczególnych ekranów i opcji można znaleźć na kolejnych stronach.

Powyższe zrzuty ekranu mają wyłącznie charakter demonstracyjny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje, należy zapoznać się z treściami zawartymi na podanych stronach.

Wyświetlane ustawienia mogą się różnić w zależności od ustawień wybranych przez danego użytkownika.
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i przytrzymać 
przycisk zasilania 
do momentu 
zapalenia się 
kontrolki.

Elementy wymagane 
w przypadku terapii 
ABTHERA™:

• Zbiornik

• Opatrunek na 
otwartą jamę 
brzuszną ABTHERA™ 
SENSAT.R.A.C.™

Ekran startowy
Ekran Potwierdzenie 

ustawień
Ekran Detektor nieszczel. 

SEAL CHECK™

Wybrać opcję  
Terapia ABTHERA™  

(strona 42).

Ekran główny —  
terapia ABTHERA™

Wybrać opcję OK,  
aby uruchomić detektor 

nieszczelności SEAL CHECK™ 
(strona 149).

Rozpocznie się zasysanie.
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Ekran Potwierdzenie ustawień — terapia ABTHERA™ 

Ekran ten umożliwia użytkownikowi dostosowanie ciśnienia 
docelowego, jakie urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™  
ma dostarczać podczas terapii ABTHERA™:

• Docelowe ciśnienie (mmHg) — (domyślnie = 125 mm Hg) 
— Przepisany poziom podciśnienia dla terapii ABTHERA™. 
Wartość parametru Docelowe ciśnienie można ustawić na 100, 
125 lub 150 mmHg.

1. Za pomocą przycisków + i - ustawić wymaganą wartość dla 
terapii ABTHERA™.

2. Po wprowadzeniu wymaganej wartości w 
pozycji Docelowe ciśnienie, wybrać opcję 
OK, aby rozpocząć terapię, a następnie 
przejść do ekranu Detektor nieszczel. 
SEAL CHECK™ terapii ABTHERA™. 

3. Wybrać opcję Anuluj, aby powrócić do 
ekranu Wybierz terapię.
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Ekran główny — terapia ABTHERA™

Ekran główny to ekran wyświetlany przez urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ podczas terapii ABTHERA™. Umożliwia on dostęp 
do istotnych informacji o stanie terapii.

Na pasku stanu w górnej części ekranu będzie wyświetlony tryb terapii i jej stan (WŁ. lub WYŁ). Nad ikoną opatrunku zostanie także 
wyświetlona bieżąca wartość ciśnienia terapii.

Na ekranie głównym dostępne są następujące opcje dla terapii ABTHERA™:

Ustawienia terapii — Umożliwia zmianę bieżących ustawień terapii.

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 145).

Informacje — Umożliwia podgląd historii terapii i jej bieżących ustawień (strona 130).

Rozpocznij/Zakończ — Umożliwia rozpoczęcie lub zakończenie terapii.

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Detekcja nieszczelności — Jeśli urządzenie terapeutyczne wykryje nieszczelność tymczasowo wykraczającą poza wartość parametru 
Próg alarmu nieszczelności, na ekranie głównym terapii ABTHERA™ wokół opatrunku wyświetlona zostanie żółta ramka. Informacje 
dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia do uszczelniania opatrunku można znaleźć w instrukcjach obsługi dołączonych 
do poszczególnych opatrunków.

Listę przycisków wspólnych ekranu dotykowego, które nie zostały tu omówione, można znaleźć na stronie 41.
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Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Rozpocznij/Zakończ 

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Pasek stanu

Karta Narzędzia (strona 144)

Tryb nocny (strona 41)

Blokada ekranu/ 
Blokada ustawień (strona 41)

Ustawienia terapii 
(strona 128)

Informacje

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145)

Detekcja nieszczelności 
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Ekrany informacyjne — terapia ABTHERA™

Na ekranach tych wyświetlane jest podsumowanie terapii stosowanej u pacjenta oraz jej bieżących ustawień.

1. Wybrać opcję Informacje na ekranie głównym, aby przejść do karty Podsumowanie terapii. Na tej karcie 
można sprawdzić takie informacje jak Data rozpoczęcia terapii i Czas terapii. Jeśli używana jest funkcja Dziennik, 
wyświetlane będą również czas i data w pozycjach Ostatnia zmiana zbiornika i Ostatnia zmiana opatrunku.

2. Wybrać kartę Bieżące ustawienia, aby przejść do ekranu Bieżące ustawienia. Na karcie tej można 
sprawdzić bieżące ustawienia terapii. 

3. Wybrać opcję Zmień ustawienia, aby przejść do ekranu Potwierdzenie ustawień (strona 128).

4. Na ekranie Potwierdzenie ustawień wybrać opcję Anuluj, aby powrócić do ekranu głównego terapii ABTHERA™.
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Terapia ABTHERA™ — alerty

Podczas terapii ABTHERA™ na ekranie dotykowym mogą pojawić się przedstawione poniżej alerty. 

Alertom towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Jeśli po rozpoczęciu terapii nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, gdy wyświetlony zostanie ekran Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, 
a sygnał dźwiękowy uszczelnienia będzie WŁĄCZONY, może to oznaczać, że funkcja alertów nie działa prawidłowo. Aby uzyskać 
więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z firmą KCI. Dźwięki towarzyszące alertom powinny być słyszalne z odległości 
przynajmniej jednego metra przez osobę skierowaną twarzą do urządzenia terapeutycznego. W przypadku wystąpienia co najmniej 
dwóch stanów alertu wyświetlony zostanie wyłączne alert o najwyższym priorytecie.

Stan alertu o niskim priorytecie — Jest on wyświetlany na ekranie dotykowym, gdy urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje sytuację wymagającą uwagi użytkownika. Alertom towarzyszy sygnał 
dźwiękowy powtarzający się co około 20 sekund (dwa krótkie sygnały dźwiękowe).

Aby WŁĄCZYĆ sygnał dźwiękowy, należy wybrać pozycję Dźwięk uszczel.

Więcej informacji na temat eliminowania przyczyn alertów można uzyskać, wybierając opcję Pomoc.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm niedrożności

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran pojawia się, gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje potencjalną niedrożność. 
Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na przewodach podkładki 
SENSAT.R.A.C.™ oraz zaciski przewodu zbiornika są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli alert Alarm niedrożności terapii ABTHERA™ nadal 
jest wyświetlany po wykonaniu czynności 2 i 3, umieścić 
urządzenie terapeutyczne i przewody na wysokości rany 
lub poniżej jej poziomu. Jeśli przyczynę alertu uda się 
wyeliminować przez zmianę położenia urządzenia,  
można wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 129). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Po wyświetleniu tego alertu urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ będzie kontynuować 
próby stosowania terapii.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Te
ra

p
ia

 A
B

TH
ER

A
™

 —
 A

la
rm

 n
ie

d
ro

żn
o

śc
i



133

Terapia ABTHERA™ — Alarm niedrożności (Terapia przerwana)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się w przypadku wystąpienia niedrożności. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Upewnić się, że zaciski na przewodach podkładki 
SENSAT.R.A.C.™ oraz zaciski przewodu zbiornika są otwarte.

3. Upewnić się, że przewody nie są skręcone, ściśnięte ani zatkane.

4. Jeśli alert Alarm niedrożności (Terapia przerwana) dla 
terapii ABTHERA™ nadal jest wyświetlany po wykonaniu 
czynności 2 i 3, umieścić urządzenie terapeutyczne i przewody 
na wysokości rany lub poniżej jej poziomu. Jeśli przyczynę 
alertu uda się wyeliminować przez zmianę położenia 
urządzenia, można wznowić jego użytkowanie.

5. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

6. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 129). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Urządzenie terapeutyczne pozostaje 
włączone, ale wartość podciśnienia 
zastosowanego w obszarze rany może  
być niższa od wartości terapeutycznej.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm pełnego zbiornika

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy zbiornik jest zapełniony i konieczna jest jego wymiana. Temu alertowi 
towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy zbiornik jest zapełniony, porównując poziom 
płynu z oznaczeniami podziałki na zbiorniku.

W zależności od rodzaju pełny zbiornik zawiera 
około 300 ml, 500 ml lub 1000 ml płynu. 
Przycisk zwolnienia zbiornika będzie migać.

3. Jeśli zbiornik nie jest pełny, nacisnąć 
przycisk Resetuj, aby powrócić do  
ekranu głównego.

4. Jeśli zbiornik jest zapełniony, wymienić go, a następnie 
wybrać opcję Resetuj na tym ekranie, aby powrócić do 
ekranu głównego. Więcej informacji na ten temat zawiera 
część Wymiana zbiornika (strona 34) niniejszego 
podręcznika.

5. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm dot. niepodłączonego zbiornika

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy zbiornik nie został do końca wprowadzony i/lub nie jest poprawnie 
zatrzaśnięty. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Wyjąć zbiornik, naciskając przycisk 
zwolnienia zbiornika (strona 18)  
na urządzeniu.

3. Obejrzeć zbiornik i urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™, 
aby upewnić się, że żadne ciała obce ani zanieczyszczenia  
nie znajdują się na powierzchniach przylegania zbiornika  
i urządzenia terapeutycznego.

4. Sprawdzić, czy obie uszczelki znajdują się na swoim miejscu i 
czy są prawidłowo umieszczone (strona 19). Jeśli uszczelki 
są uszkodzone lub brakuje uszczelek, należy skontaktować 
się z firmą KCI.

5. Ponownie podłączyć zbiornik do urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ i upewnić się, że został całkowicie zainstalowany 
i zatrzaśnięty (strona 32). O prawidłowym zainstalowaniu 
zbiornika świadczy charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

8. Jeśli alert będzie nadal wyświetlany, powtórzyć czynności od 
2 do 7, używając nowego zbiornika.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm braku aktyw. sys. terap.

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, jeśli terapia (terapia ABTHERA™) była wyłączona przez ponad 15 minut 
(przy włączonym urządzeniu). Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

3. Wybrać opcję Rozpocznij/Zakończ,  
aby ponownie rozpocząć terapię.

4. Jeśli terapia nie jest wymagana, wyłączyć 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™  
za pomocą przycisku zasilania 
znajdującego się z przodu urządzenia.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm nieszczelności

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy urządzenie wykryje znaczną nieszczelność prowadzącą do utraty 
podciśnienia. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Sprawdzić, czy złącza przewodu opatrunku i przewodu 
zbiornika są właściwie połączone ze sobą i zablokowane.

3. Upewnić się, że zbiornik jest poprawnie zainstalowany (patrz 
część Alarm dot. niepodł. zbiornika, strona 135).

4. Wybrać opcję SEAL CHECK™, 
aby uzyskać dostęp do detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™. Więcej 
informacji na temat korzystania z funkcji 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™ 
i eliminowania nieszczelności można 
znaleźć w części Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 145) niniejszego 
podręcznika.

5. Po usunięciu nieszczelności za pomocą funkcji detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ wybrać opcję Zakończ na 
ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™, aby powrócić do 
ekranu alarmu Alert nieszczelności dla terapii ABTHERA™.

6. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

7. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 129). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Po wyświetleniu tego alertu urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ będzie kontynuować 
próby stosowania terapii.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm nisk. naład. akum.

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że za około dwie godziny poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
nisk. naład. akum. automatycznie zniknie.

LUB

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm kryt. stanu akum.

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że za około 30 minut poziom naładowania akumulatora 
będzie zbyt niski, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Temu alertowi towarzyszy 
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

Po podłączeniu urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego ekran Alarm 
kryt. stanu akum. automatycznie zniknie.

LUB

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia ABTHERA™ będzie kontynuowana, 
ale jeśli przyczyna tego alertu nie zostanie 
usunięta w ciągu około trzydziestu minut, 
nastąpi przerwanie terapii.

4. Sprawdzić na pasku stanu, czy dla 
terapii wyświetlana jest wartość WŁ. 
(strona 129). Jeśli nie, wybrać opcję 
Rozpocznij/Zakończ, aby ponownie 
rozpocząć terapię.

Aby kontynuować terapię, podłączyć urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ do gniazda ściennego.

Całkowita utrata zasilania lub włączenie  
i ponowne wyłączenie urządzenia nie powoduje 
utraty ustawień i rejestrów alertów.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Całkowite wyczerpanie akumulatora

Alert o niskim priorytecie — Wyświetlenie tego ekranu alertu oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby 
zasilić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Podłączyć urządzenie terapeutyczne do gniazda ściennego 
przy użyciu dołączonego zasilacza w celu naładowania 
akumulatora. Pomarańczowa kontrolka u dołu ekranu 
dotykowego oraz ikona ładowania oznaczają, że akumulator 
urządzenia się ładuje. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w części Ładowanie akumulatora (strona 23) 
niniejszego podręcznika.

2. Uruchomić urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ i rozpocząć 
terapię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 
Włączanie lub wyłączanie urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ (strona 42) niniejszego podręcznika.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm temperatury wewnętrznej

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, gdy wewnętrzna temperatura urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™ wykracza poza ustalony zakres. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Podczas trwania tego alertu terapia będzie 
kontynuowana. Po pięciu minutach braku 
aktywności ekran dotykowy zostanie wyłączony. 
Po dotknięciu ekranu zostanie on podświetlony. 
Ładowanie akumulatora zostanie wstrzymane.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alertu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Umieścić urządzenie terapeutyczne w środowisku, którego 
temperatura mieści się w zakresie temperatury pracy urządzenia 
określonej w części Dane techniczne (strona 194) niniejszego 
podręcznika.

Ponowne osiągnięcie przez urządzenie 
temperatury pracy może zająć do dwóch godzin.

3. Nacisnąć przycisk Resetuj, aby powrócić 
do ekranu głównego.

Terapia będzie kontynuowana.

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Terapia ABTHERA™ — Alarm błędu systemu (Przerwanie terapii) (po uruchomieniu)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się w razie wystąpienia usterki technicznej w urządzeniu terapeutycznym 
V.A.C.ULTA™. Mogą wystąpić błędy systemu należące do kilku różnych kategorii. Przy pozycji Kod błędu zostanie wyświetlony numer 
oznaczający kod diagnostyczny usterki technicznej. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Nacisnąć przycisk Pauza dźwięku,  
aby wyciszyć sygnał dźwiękowy alarmu 
na dwie minuty podczas rozwiązywania 
problemu.

2. Zapisać kod błędu.

3. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć je 
ponownie za pomocą przycisku zasilania 
znajdującego się z przodu urządzenia 
(strona 18).

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI. 

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Alert błędu systemu (podczas uruchamiania)

Alert o niskim priorytecie — Ten ekran alertu pojawia się, jeśli w trakcie uruchamiania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ 
wystąpiła usterka techniczna. Kod diagnostyczny usterki technicznej to „00000001”. Temu alertowi towarzyszy powtarzający się  
sygnał dźwiękowy.

Aby usunąć przyczynę tego alertu:

1. Zapisać kod błędu (00000001).

2. Wyłączyć urządzenie, a następnie włączyć 
je ponownie za pomocą przycisku 
zasilania znajdującego się z przodu 
urządzenia (strona 18).

Jeśli przyczyny alertu nie można wyeliminować, 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Niektóre opatrunki firmy KCI należy zmienić, 
jeśli terapia została przerwana lub była 
wyłączona przez dłużej niż dwie godziny. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
karcie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
dołączonej do każdego opatrunku.
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Karta Narzędzia — terapia ABTHERA™

Preferencje dotyczące urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ można ustawić na ekranie karty Narzędzia. Niektóre opcje można 
wybrać niezależnie od tego, która terapia jest aktywna. Opcje te omówione zostały w rozdziale Karta Narzędzia. Poniżej 
przedstawione są opcje dostępne tylko dla wybranej terapii.

Na ekranie głównym karty Narzędzia dostępne są następujące opcje:

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — Jeśli urządzenie wykryje znaczną nieszczelność, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a widoczny 
na ekranie wykres słupkowy będzie wskazywał jej poziom (strona 145).

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
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Pasek stanu

Karta Terapia (strona 129)

Detektor nieszczelności 
SEAL CHECK™ (strona 149)

Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w rozdziale  

Karta Narzędzia (strona 181).

Pomoc

Karta Historia (strona 155)

Karta Narzędzia
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Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — podstawowe informacje

Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty podciśnienia.

Przejść do ekranu Detektor nieszczel. SEAL CHECK™ z ekranu głównego. Funkcja detektora nieszczelności 
SEAL CHECK™ zostanie automatycznie włączona podczas początkowej fazy zasysania po rozpoczęciu terapii.

W większości przypadków nieszczelność występuje:

• w miejscu styku obłożenia ze skórą;

• w miejscu styku podkładki V.A.C. VERAT.R.A.C.™, podkładek zestawu przewodów V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ 
lub podkładki SENSAT.R.A.C.™ z obłożeniem (jeśli dotyczy);

• na złączach przewodów;

• jeśli zbiornik nie jest całkowicie osadzony w urządzeniu terapeutycznym.

Ustawieniem domyślnym w przypadku opcji Dźwięk uszczel. jest WYŁ.
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Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — terapia V.A.C. VERAFLO™

1. Sprawdzić, czy przewód zbiornika V.A.C.® i linia podawania 
płynu do rany są poprawnie podłączone.

2. Upewnić się, że wszystkie zaciski przewodów są otwarte.

3. Upewnić się, że kaseta V.A.C. VERALINK™ została poprawnie 
zainstalowana (strona 28) (jeśli dotyczy).

4. Sprawdzić, czy zbiornik został poprawnie zainstalowany 
(strona 32).

5. Po rozpoczęciu terapii wybrać funkcję 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™.

W celu ułatwienia wykrycia nieszczelności funkcja detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ zapewnia użytkownikowi sygnalizację 
dźwiękową i wykres słupkowy. Częstotliwość emitowania sygnału 
dźwiękowego i wysokość wykresu słupkowego odzwierciedlają 
szybkość rozszczelniania. Po znalezieniu nieszczelności sygnał 
dźwiękowy jest emitowany rzadziej i zmniejsza się wysokość 
wykresu słupkowego.

W przypadku wykrycia znacznej nieszczelności, wykres słupkowy 
będzie żółty. Zielony wykres słupkowy wskazuje, że urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ działa prawidłowo. Linia na wykresie 
słupkowym wskazuje punkt przejścia z koloru żółtego na zielony.

Podczas wstępnego przyciągania opatrunku 
do skóry wykres słupkowy powinien zmienić 
kolor na żółty, a następnie na zielony, jeśli nie 
występują znaczne nieszczelności.

6. Wybrać opcję Dźwięk uszczel., 
aby włączyć lub wyłączyć dźwięk 
uszczelnienia. Ustawieniem domyślnym 
w przypadku opcji Dźwięk uszczel.
jest WYŁ..

7. Przy włączonej terapii lekko naciskać i powoli przesuwać 
ręką oraz palcami wokół krawędzi obłożenia i podkładek 
przewodów. Po odnalezieniu i wyeliminowaniu nieszczelności 
zmniejszy się wysokość wykresu słupkowego i częstotliwość 
emitowania sygnału dźwiękowego, przy włączonej opcji 
Dźwięk uszczelnienia, a kolor wykresu słupkowego zmieni się  
z żółtego na zielony.

8. Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału 
obłożenia do uszczelniania opatrunku można znaleźć 
w instrukcjach obsługi dołączonych do poszczególnych 
opatrunków.

9. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić do 
ekranu głównego.
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Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — terapia V.A.C.®

1. Upewnić się, czy przewód zbiornika V.A.C.® jest prawidłowo 
podłączony.

2. Upewnić się, że oba zaciski przewodów są otwarte.

3. Sprawdzić, czy zbiornik został poprawnie zainstalowany 
(strona 32).

4. Po rozpoczęciu terapii wybrać funkcję 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™.

W celu ułatwienia wykrycia nieszczelności funkcja detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ zapewnia użytkownikowi sygnalizację 
dźwiękową i wykres słupkowy. Częstotliwość emitowania sygnału 
dźwiękowego i wysokość wykresu słupkowego odzwierciedlają 
szybkość rozszczelniania. Po znalezieniu nieszczelności sygnał 
dźwiękowy jest emitowany rzadziej i zmniejsza się wysokość 
wykresu słupkowego.

W przypadku wykrycia znacznej nieszczelności, wykres słupkowy 
będzie żółty. Zielony wykres słupkowy wskazuje, że urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ działa prawidłowo. Linia na wykresie 
słupkowym wskazuje punkt przejścia z koloru żółtego na zielony.

Podczas wstępnego przyciągania opatrunku 
do skóry wykres słupkowy powinien zmienić 
kolor na żółty, a następnie na zielony, jeśli nie 
występują znaczne nieszczelności.

5. Wybrać opcję Dźwięk uszczel.,  
aby włączyć lub wyłączyć dźwięk 
uszczelnienia. Ustawieniem domyślnym 
w przypadku opcji Dźwięk uszczel.
jest WYŁ..

6. Przy włączonej terapii lekko naciskać i powoli przesuwać 
ręką oraz palcami wokół krawędzi obłożenia i podkładki 
przewodów. Po odnalezieniu i wyeliminowaniu nieszczelności 
zmniejszy się wysokość wykresu słupkowego i częstotliwość 
emitowania sygnału dźwiękowego, przy włączonej opcji 
Dźwięk uszczelnienia, a kolor wykresu słupkowego zmieni się  
z żółtego na zielony.

7. Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału 
obłożenia do uszczelniania opatrunku można znaleźć 
w instrukcjach obsługi dołączonych do poszczególnych 
opatrunków.

Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić do 
ekranu głównego.
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Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — terapia PREVENA™

1. Upewnić się, czy przewód zbiornika V.A.C.® jest prawidłowo 
podłączony.

2. Upewnić się, że oba zaciski przewodów są otwarte.

3. Sprawdzić, czy zbiornik został poprawnie zainstalowany 
(strona 32).

4. Po rozpoczęciu terapii wybrać funkcję 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™.

W celu ułatwienia wykrycia nieszczelności funkcja detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ zapewnia użytkownikowi sygnalizację 
dźwiękową i wykres słupkowy. Częstotliwość emitowania sygnału 
dźwiękowego i wysokość wykresu słupkowego odzwierciedlają 
szybkość rozszczelniania. Po zbadaniu nieszczelności sygnał 
dźwiękowy jest emitowany rzadziej i zmniejsza się wysokość 
wykresu słupkowego. 
 
W przypadku wykrycia znacznej nieszczelności, wykres słupkowy 
będzie żółty. Zielony wykres słupkowy wskazuje, że urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ działa prawidłowo. Linia na wykresie 
słupkowym wskazuje punkt przejścia z koloru żółtego na zielony. 
 
Jeśli pacjent zostanie przeniesiony do urządzenia 
terapeutycznego PREVENA™:

Na ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™ zostanie wyświetlony 
symbol X, jeśli poziom szczelności opatrunku nie jest odpowiedni  
dla danego urządzenia terapeutycznego PREVENA™.  
Po podłączeniu urządzenie terapeutyczne PREVENA™  
może uruchomić alarm nieszczelności.

Na ekranie Detektor nieszczel. SEAL CHECK™ zostanie wyświetlony 
symbol odhaczenia, jeśli poziom szczelności opatrunku 
jest odpowiedni dla danego urządzenia terapeutycznego 
PREVENA™. Po podłączeniu urządzenie terapeutyczne 
PREVENA™ nie powinno uruchomić alarmu nieszczelności.

Podczas wstępnego przyciągania opatrunku 
do skóry wykres słupkowy powinien zmienić 
kolor na żółty, a następnie na zielony, jeśli nie 
występują znaczne nieszczelności.

5. Wybrać opcję Dźwięk uszczel.,  
aby włączyć lub wyłączyć dźwięk 
uszczelnienia. Ustawieniem domyślnym 
w przypadku opcji Dźwięk uszczel.  
jest WYŁ..

6. Przy włączonej terapii lekko naciskać i powoli przesuwać ręką oraz palcami wokół krawędzi obłożenia 
i opatrunku. Po odnalezieniu i wyeliminowaniu nieszczelności zmniejszy się wysokość wykresu słupkowego 
i częstotliwość emitowania sygnału dźwiękowego, przy włączonej opcji Dźwięk uszczelnienia, a kolor wykresu 
słupkowego zmieni się z żółtego na zielony.

7. Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału obłożenia do uszczelniania opatrunku można 
znaleźć w instrukcjach obsługi dołączonych do poszczególnych opatrunków.

8. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić do ekranu głównego.
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Detektor nieszczelności SEAL CHECK™ — terapia ABTHERA™

1. Upewnić się, czy przewód zbiornika V.A.C.® jest prawidłowo 
podłączony.

2. Upewnić się, że oba zaciski przewodów są otwarte.

3. Sprawdzić, czy zbiornik został poprawnie zainstalowany 
(strona 32).

4. Po rozpoczęciu terapii wybrać funkcję 
detektora nieszczelności SEAL CHECK™.

W celu ułatwienia wykrycia nieszczelności funkcja detektora 
nieszczelności SEAL CHECK™ zapewnia użytkownikowi sygnalizację 
dźwiękową i wykres słupkowy. Częstotliwość emitowania sygnału 
dźwiękowego i wysokość wykresu słupkowego odzwierciedlają 
szybkość rozszczelniania. Po znalezieniu nieszczelności sygnał 
dźwiękowy jest emitowany rzadziej i zmniejsza się wysokość 
wykresu słupkowego.

W przypadku wykrycia znacznej nieszczelności, wykres słupkowy 
będzie żółty. Zielony wykres słupkowy wskazuje, że urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ działa prawidłowo. Linia na wykresie 
słupkowym wskazuje punkt przejścia z koloru żółtego na zielony.

Podczas wstępnego przyciągania opatrunku 
do skóry wykres słupkowy powinien zmienić 
kolor na żółty, a następnie na zielony, jeśli nie 
występują znaczne nieszczelności.

5. Wybrać opcję Dźwięk uszczel.,  
aby włączyć lub wyłączyć dźwięk 
uszczelnienia. Ustawieniem domyślnym 
w przypadku opcji Dźwięk uszczel. 
jest WYŁ..

6. Przy włączonej terapii lekko naciskać i powoli przesuwać 
ręką oraz palcami wokół krawędzi obłożenia i podkładki 
przewodów. Po odnalezieniu i wyeliminowaniu nieszczelności 
zmniejszy się wysokość wykresu słupkowego i częstotliwość 
emitowania sygnału dźwiękowego, przy włączonej opcji 
Dźwięk uszczelnienia, a kolor wykresu słupkowego zmieni się  
z żółtego na zielony.

7. Informacje dotyczące stosowania dodatkowego materiału 
obłożenia do uszczelniania opatrunku można znaleźć 
w instrukcjach obsługi dołączonych do poszczególnych 
opatrunków.

8. Wybrać opcję Zakończ, aby powrócić do 
ekranu głównego.
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Dziennik — terapia V.A.C. VERAFLO™

Narzędzie to służy do rejestrowania istotnych informacji o opatrunku i stosowaniu/zmianach jego części składowych. Informacje te 
zostaną zapisane w raporcie z przebiegu terapii (strona 177).

Liczba kawałków pianki — Wybrać liczbę kawałków pianki 
stosowanych w obszarze rany podczas zakładania lub zmiany 
opatrunku. Wymaganą wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) 
ustawić za pomocą przycisków + i -.

Wymiana zbiornika (ml) — Wybrać pojemność (300 ml, 500 ml 
lub 1000 ml) zainstalowanego lub wymienionego zbiornika.

Wymiana roztworu (ml) — Wybrać pojemność (od 100 do 
1000 ml) zainstalowanego pojemnika/zainstalowanej butelki na 
roztwór. Wymaganą wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) 
ustawić za pomocą przycisków + i -.

Wymiana V.A.C. VERALINK™ — Wybrać opcję Tak lub Nie,  
aby zaznaczyć, czy kaseta V.A.C. VERALINK™ została zainstalowana 
lub zmieniona.
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Dziennik — terapia V.A.C.®

Narzędzie to służy do rejestrowania istotnych informacji o opatrunku i stosowaniu/zmianach jego części składowych. Informacje te 
zostaną zapisane w raporcie z przebiegu terapii (strona 177).

Liczba kawałków pianki — Wybrać liczbę kawałków pianki 
stosowanych w obszarze rany podczas zakładania lub zmiany 
opatrunku. Wymaganą wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) 
ustawić za pomocą przycisków + i -.

Wymiana zbiornika (ml) — Wybrać pojemność (300 ml, 500 ml 
lub 1000 ml) zainstalowanego lub wymienionego zbiornika.

Wymiana roztworu (ml) — Wybrać pojemność (od 100 do 
1000 ml) zainstalowanego pojemnika/zainstalowanej butelki na 
roztwór. Wymaganą wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) 
ustawić za pomocą przycisków + i -.

Wymiana V.A.C. VERALINK™ — Wybrać opcję Tak lub Nie,  
aby zaznaczyć, czy kaseta V.A.C. VERALINK™ została zainstalowana 
lub zmieniona.
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Dziennik — terapia PREVENA™

Narzędzie to służy do rejestrowania istotnych informacji o opatrunku i stosowaniu/zmianach jego części składowych. Informacje te 
zostaną zapisane w raporcie z przebiegu terapii (strona 177).

Liczba kawałków pianki — Wybrać liczbę kawałków pianki 
stosowanych w obszarze rany podczas zakładania lub zmiany 
opatrunku. Wymaganą wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) 
ustawić za pomocą przycisków + i -.

Wymiana zbiornika (ml) — Wybrać pojemność (300 ml, 500 ml 
lub 1000 ml) zainstalowanego lub wymienionego zbiornika.
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Dziennik — terapia ABTHERA™

Narzędzie to służy do rejestrowania istotnych informacji o opatrunku i stosowaniu/zmianach jego części składowych. Informacje te 
zostaną zapisane w raporcie z przebiegu terapii (strona 177).

Liczba kawałków pianki — Wybrać liczbę kawałków pianki 
stosowanych w obszarze rany podczas zakładania lub zmiany 
opatrunku. Wymaganą wartość (wyższą lub niższą niż wyświetlana) 
ustawić za pomocą przycisków + i -.

Wymiana zbiornika (ml) — Wybrać pojemność (300 ml, 500 ml 
lub 1000 ml) zainstalowanego lub wymienionego zbiornika.
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Ekran karty Historia

Na ekranie karty Historia można uzyskać dostęp do historii (pacjenta, terapii i alarmów) oraz do narzędzia do obrazowania ran.

Na ekranie karty Historia dostępne są następujące opcje:

Historia pacjenta — Na ekranie tym widoczne są dane pacjenta uporządkowane w kolumnach Data, Godzina i Zdarzenie. Daty są 
wyświetlane od najnowszej, a godziny — w formacie dwudziestoczterogodzinnym.

Obrazy — funkcja obrazowania rany ułatwia rejestrowanie procesu gojenia rany. Narzędzie to umożliwia przesyłanie cyfrowych 
obrazów rany, pozwalając na oglądanie jej na ekranie lub tworzenie trendów jej powierzchni i objętości.

Historia terapii — Na ekranie tym widoczne są dane stosowanej u pacjenta terapii uporządkowane w kolumnach Data, Godzina i Zdarzenie. 
Daty są wyświetlane od najnowszej, a godziny — dwudziestoczterogodzinnym.

Historia alarmów — Na ekranie tym widoczne są informacje o alarmach w urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™ uporządkowane 
w kolumnach Data, Godzina i Zdarzenie. Daty są wyświetlane od najnowszej, a godziny — w formacie dwudziestoczterogodzinnym.

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
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Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Podsumowanie terapii

Historia pacjenta (strona 163)

Obrazy (strona 167)

Pomoc (strona 41)

Karta Narzędzia  
(strony 74, 106, 126 i 144)

Historia terapii (strona 177)

Historia alarmów (strona 178)
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Konfiguracja ekranu Historia pacjenta oraz Obrazy (pierwsze zastosowanie) — podstawowe informacje

Poniższy diagram przedstawia podstawowe kroki, które należy wykonać, aby uzyskać kod dostępu i rozpocząć nowy rejestr historii 
pacjenta. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ekranów i opcji można znaleźć na kolejnych stronach.

Powyższe zrzuty ekranu mają wyłącznie charakter demonstracyjny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje, należy zapoznać się z treściami zawartymi na podanych stronach.
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Ekran  
karty Historia

Ekran Tworz. nowego 
kodu dostępu

Z poziomu karty Historia 
wybrać opcję Historia 
pacjenta (strona 155).

Wprowadzić nowy kod 
dostępu w polu Nowy 

kod dostępu i potwierdzić 
go w polu Potwierdź kod 

dostępu. Wybrać opcję OK 
(strona 158).

Wprowadzić identyfikator 
w polu ID pacjenta.  
Wybrać opcję OK  

(strona 158).

Zostanie wyświetlony 
ekran Historia pacjenta 

(strona 162).

Ekran Tworzenie 
nowego ID pacjenta

Ekran  
Historia pacjenta
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Konfiguracja ekranu Historia pacjenta oraz Obrazy (nowy kod dostępu) — podstawowe informacje
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Ekran karty Historia

Z poziomu karty Historia 
wybrać przycisk Historia 

pacjenta (strona 155).

Zostanie wyświetlony 
ekran Historia pacjenta 

(strona 162).

Wybrać opcję Resetuj  
(strona 160), aby utworzyć 

nowy rejestr Historia pacjenta.

Wprowadzić identyfikator 
w polu ID pacjenta. Wybrać 

opcję OK (strona 161).

Wybrać opcję OK, aby usunąć 
bieżącą historię pacjenta 

(strona 160).

Wprowadzić nowy kod 
dostępu w polu Nowy kod 
dostępu i potwierdzić go w 

polu Potwierdź kod dostępu. 
Wybrać opcję OK  

(strona 161).

Ekran Wprowadz.  
kodu dostępu

Ekran Tworzenie 
nowego ID pacjenta

Ekran Historia pacjenta

Ekran Tworzenie historii 
pacjenta

Ekran Tworz. nowego 
kodu dostępu
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Historia pacjenta

Na ekranie Historia pacjenta można tworzyć nowe kody dostępu, rozpoczynać nowy rejestr historii pacjenta, wyświetlać wykresy 
obszaru obrazu rany, a także przeglądać, usuwać i eksportować historię pacjenta.

Tworzenie nowej historii pacjenta

1. Wybrać kartę Historia (strona 155).

2. Na ekranie karty Historia wybrać opcję Historia pacjenta 
(strona 155), aby przejść do ekranu Tworz. nowego  
kodu dostępu.

3. Wybrać pole Nowy kod dostępu, a następnie za pomocą 
klawiatury ekranowej wprowadzić w nim kod dostępu. Kod 
dostępu musi składać się z co najmniej sześciu znaków.

Zapisać kod dostępu. Będzie on potrzebny przy 
każdym uzyskiwaniu dostępu do historii pacjenta.

4. Wybrać pole Potwierdź kod dostępu i ponownie wprowadzić 
kod dostępu wpisany w polu Nowy kod dostępu.

5. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Tworzenie nowego ID pacjenta.

6. Wybrać pole ID pacjenta, a następnie za pomocą klawiatury 
ekranowej wprowadzić identyfikator (ID) pacjenta. 
Identyfikator pacjenta może składać się z maksymalnie 
30 znaków.

7. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Historia pacjenta (strona 162).

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zezwala,  
aby w danej chwili aktywny był tylko jeden zapis 
danych pacjenta. Po wprowadzeniu nowego 
kodu dostępu bieżący kod zostanie zastąpiony 
i cała związana z nim historia pacjenta zostanie 
usunięta.

Wszystkie informacje zostaną automatycznie 
usunięte po zwróceniu urządzenia firmie KCI.
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Uzyskiwanie dostępu do historii pacjenta

Po utworzeniu kodu dostępu należy go wprowadzić, aby uzyskać dostęp do historii pacjenta.

1. Wybrać kartę Historia (strona 155).

2. Na ekranie karty Historia wybrać opcję Historia pacjenta 
(strona 155), aby przejść do ekranu Wprowadz. kodu dostępu.

3. Wybrać pole Kod dostępu, a następnie za pomocą klawiatury 
ekranowej wprowadzić kod dostępu do historii pacjenta.

4. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Historia pacjenta (strona 162).

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zezwala, aby w danej 
chwili aktywny był tylko jeden zapis danych 
pacjenta. Po wprowadzeniu nowego kodu dostępu 
bieżący kod zostanie zastąpiony i cała związana  
z nim historia pacjenta zostanie usunięta.

Wszystkie informacje zostaną automatycznie 
usunięte po zwróceniu urządzenia firmie KCI.

Ze względów bezpieczeństwa dostęp do historii 
pacjenta zostanie wyłączony, jeśli kod dostępu 
zostanie błędnie wpisany 12 razy. Jeśli tak się 
stanie, należy skontaktować się z firmą KCI.
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Tworzenie nowego kodu dostępu

Do utworzenia drugiego rejestru historii pacjenta wymagane jest utworzenie nowego kodu dostępu. Po utworzeniu kolejnego kodu 
dostępu cała poprzednio zapisana historia pacjenta zostanie usunięta.

1. Wybrać kartę Historia (strona 155).

2. Na ekranie karty Historia wybrać opcję Historia pacjenta 
(strona 155), aby przejść do ekranu Wprowadz. kodu dostępu.

3. Wybrać opcję Resetuj, aby utworzyć 
nowy kod dostępu.

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zezwala, aby w danej 
chwili aktywny był tylko jeden zapis danych 
pacjenta. Po wprowadzeniu nowego kodu dostępu 
bieżący kod zostanie zastąpiony i cała związana  
z nim historia pacjenta zostanie usunięta.

4. Na ekranie ostrzegawczym Tworzenie historii pacjenta wybrać 
opcję OK, aby przejść do ekranu Tworz. nowego kodu dostępu 
i usunąć aktualnie przechowywaną historię.
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5. Wybrać pole Nowy kod dostępu i za pomocą klawiatury 
ekranowej wprowadzić kod dostępu. Kod dostępu musi 
składać się z co najmniej sześciu znaków.

Zapisać kod dostępu. Będzie on potrzebny przy 
każdym uzyskiwaniu dostępu do historii pacjenta.

6. Wybrać pole Potwierdź kod dostępu i ponownie wprowadzić 
kod dostępu wpisany w polu Nowy kod dostępu.

7. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Tworzenie nowego ID pacjenta.

8. Wybrać pole ID pacjenta, a następnie za pomocą klawiatury 
ekranowej wprowadzić identyfikator (ID) pacjenta. 
Identyfikator pacjenta może składać się z maksymalnie 
30 znaków.

9. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Historia pacjenta (strona 162).

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ zezwala, aby w danej 
chwili aktywny był tylko jeden zapis danych 
pacjenta. Po wprowadzeniu nowego kodu dostępu 
bieżący kod zostanie zastąpiony i cała związana  
z nim historia pacjenta zostanie usunięta.

Wszystkie informacje zostaną automatycznie 
usunięte po zwróceniu urządzenia firmie KCI.
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Ekran Historia pacjenta

Na ekranie Historia pacjenta można wyświetlać, eksportować lub usuwać rejestr historii pacjenta (np. dane z obrazowania rany i 
wymiany elementów jednorazowych).

Na ekranie Historia pacjenta dostępne są następujące opcje:

Wyświetl historię — Umożliwia wyświetlanie historii pacjenta i dodawanie krótkich notatek 
dotyczących jego leczenia. W przypadku nowego rejestru historii pacjenta ekran ten nie będzie zawierał 
żadnych wpisów dotyczących wydarzeń.

Eksportuj historię — Umożliwia wyeksportowanie całej historii pacjenta na pamięć USB lub kartę SD.

Wyświetl wykresy — Umożliwia wyświetlenie wykresu dotyczącego danego obszaru rany na 
przestrzeni czasu.

Usuń historię — Umożliwia usunięcie danych historii pacjenta z pamięci urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™.
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Karta Narzędzia  
(strony 74, 106, 126 i 144)

Karta Terapia  
(strony 50, 85, 110 i 129)

Pomoc

Wyśw. wykresu obszaru rany 
(strona 165)

Wyświetlanie historii pacjenta 
(strona 163)

Usuwanie historii pacjenta 
(strona 166)

Eksportowanie historii pacjenta 
(strona 164)

Powrót do ekranu karty Historia 
(strona 155)

Pasek stanu
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Ekran Wyświetl historię pacjenta

Ekran Wyświetl historię pacjenta umożliwia wyświetlanie i dodawanie krótkich notatek dotyczących leczenia pacjenta. W przypadku 
nowego rejestru historii pacjenta ekran ten nie będzie zawierał żadnych wpisów dotyczących wydarzeń.

1. Na ekranie Historia pacjenta wybrać opcję Wyświetl 
historię (strona 162), aby przejść do ekranu Wyświetl 
historię pacjenta.

2. Przejrzeć historię pacjenta za pomocą strzałek w górę i w dół.

3. Wybrać opcję Dodaj not., aby przejść do 
ekranu Dodawanie notatki.

4. Notatki o historii pacjenta dodaje się za pomocą klawiatury 
ekranowej. Notatka może mieć maksymalnie 90 znaków.

5. Wybrać opcję OK, aby dodać notatkę,  
lub opcję Anuluj, aby pominąć 
dodawanie notatki i powrócić do ekranu 
Wyświetl historię pacjenta.

6. Wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu Historia pacjenta.

Nie wszystkie cykle podawania płynu do 
rany zostają zapisane w rejestrze historii. 
Rejestrowane są wyłącznie początkowe 
ustawienia wybrane podczas konfiguracji.
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Ekran Eksport historii pacjenta

Ekran Eksport historii pacjenta umożliwia wyeksportowanie historii pacjenta na pamięć USB lub kartę SD.

1. Na ekranie Historia pacjenta wybrać opcję Eksportuj 
historię (strona 162), aby przejść do ekranu Eksport 
historii pacjenta.

2. Włożyć wymagany nośnik danych (pamięć USB lub 
kartę SD) do odpowiedniego portu z przodu urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ (strona 18).

Należy używać wyłącznie niezasilanych 
urządzeń USB.

3. Na ekranie Eksport historii pacjenta w zależności od 
używanego nośnika danych wybrać opcję USB lub Karta SD.

4. Wybrać opcję OK, aby rozpocząć 
eksportowanie historii pacjenta na 
wybrany nośnik danych, lub wybrać opcję 
Anuluj, aby pominąć eksportowanie 
historii pacjenta i powrócić do ekranu 
Historia pacjenta.

5. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ rozpocznie 
eksportowanie historii pacjenta. Stan przesyłania zostanie 
przedstawiony za pomocą wykresu słupkowego.

Jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ 
wykryje błąd podczas przesyłania, wyświetlony 
zostanie ekran Błąd przesyłu przy eksporcie. 
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania 
tego problemu można znaleźć w części Błędy 
podczas przesyłania danych (strona 180)
niniejszego podręcznika.

6. Po pomyślnym przesłaniu całej historii 
pacjenta na wybrany nośnik danych 
wybrać opcję Zakończ na ekranie 
Eksport pomyślny, aby powrócić  
do ekranu Historia pacjenta.
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Ekran Wyśw. wykresu — obszar rany (cm2)

Ekran Wyśw. wykresu — obszar rany (cm2) umożliwia wyświetlenie wykresu dotyczącego danego obszaru rany na przestrzeni czasu.

1. Na ekranie Historia pacjenta wybrać opcję Wyśw. wykresu 
(strona 162), aby przejść do ekranu Wyśw. wykresu — 
obszar rany (cm2).

Wykresu nie można utworzyć w przypadku 
usunięcia pliku historii pacjenta.

Wykresu nie można utworzyć, jeśli pomiary 
obszaru rany nie zostały wcześniej zapisane 
w historii pacjenta. Do utworzenia wykresu 
potrzebne są co najmniej dwa pomiary 
z różnych dni (obszar obrazu w funkcji 
czasu). Szczegółowe informacje na temat 
wprowadzania tych danych do historii pacjenta 
można znaleźć w części Obrazowanie rany 
(strona 167) niniejszego podręcznika.

2. Wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu Historia pacjenta.
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Ekran Usuwanie historii pacjenta

Ekran Usuwanie historii pacjenta umożliwia usunięcie danych historii pacjenta z pamięci urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

1. Na ekranie Historia pacjenta wybrać opcję Usuń historię 
(strona 162), aby przejść do ekranu Usuwanie historii pacjenta.

2. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
usunięcie, lub wybrać opcję Anuluj,  
aby powrócić do ekranu Historia pacjenta 
bez usuwania historii pacjenta.

3. Po zakończeniu usuwania wybrać 
opcję Zakończ na ekranie Usunięto 
pomyślnie, aby powrócić do ekranu 
Historia pacjenta.
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Obrazowanie rany

Funkcja obrazowania rany ułatwia rejestrowanie procesu gojenia rany.

Funkcje pomiaru powierzchni obszaru i objętości na obrazach ran nie cechują się wysoką dokładnością 
i nie są przeznaczone do stosowania w rozpoznaniu i leczeniu ran.

Akcesoria niezbędne do korzystania z funkcji obrazowania ran:

• Aparat cyfrowy o rozdzielczości co najmniej dwóch megapikseli i z możliwością korzystania z karty pamięci SD.

• Karta pamięci SD.

• Referencyjny kwadrat kalibracyjny — umieszczony na linijce w zestawie opatrunku. Kwadrat referencyjny 
jest wymagany do obliczania wymiarów ran przez urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

• Rysik — umieszczony po wewnętrznej stronie drzwiczek z przodu urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ 
(strona 18).

Ekran dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcem lub dostarczonym rysikiem. Używanie 
długopisów lub innych przyrządów wskazujących może doprowadzić do uszkodzenia ekranu 
i negatywnie wpływać na działanie urządzenia.

W celu zapewnienia optymalnego działania funkcji obrazowania rany zaleca się spełnienie następujących wymagań:

• Nowy, sterylny, referencyjny kwadrat kalibracyjny powinien być umieszczony w tym samym miejscu rany 
przy wykonywaniu każdego zdjęcia.

• Wszystkie zdjęcia należy wykonywać, trzymając aparat bezpośrednio nad raną.

• Rana i referencyjny kwadrat kalibracyjny powinny wypełniać jak największy obszar obrazu.

• Zdjęcie należy wykonywać w warunkach dobrego oświetlenia.

• Obraz musi zostać zapisany w formacie JPEG (.jpg).

Korzystanie z aparatu z funkcją oznaczania daty i godziny ułatwi rozpoznawanie obrazów.
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Ekran Obrazy

Ekran Obrazy umożliwia przesyłanie obrazów w celu oceny obszaru i objętości rany, a także pozwala na usuwanie obrazów z 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Przesyłanie obrazów

1. Na ekranie karty Historia (strona 155) wybrać opcję 
Obrazy, aby przejść do ekranu Obrazy.

2. Wprowadzić kod dostępu do historii pacjenta (strona 159).

Przed skorzystaniem z funkcji obrazowania 
konieczne jest utworzenie rejestru historii 
pacjenta. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się w części Tworzenie nowej historii 
pacjenta (strona 158) niniejszego podręcznika.

3. Włożyć nośnik danych do odpowiedniego gniazda z przodu 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ (strona 18).

Należy używać wyłącznie niezasilanych 
urządzeń USB.

4. Wybrać opcję Wybierz obraz i analizuj, 
aby przejść do ekranu Przesyłanie obrazu.

5. Na ekranie Przesyłanie obrazów wybrać nośnik danych 
zawierający wymagane obrazy. Wybrać opcję USB, Karta SD 
lub Pamięć urz.

Odczyt obrazów z pamięci urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ lub z karty 
pamięci odbywa się z niewielkim opóźnieniem.

Przy wyborze pamięci urządzenia ekran 
Wybieranie obrazu będzie pusty, chyba że 
jakieś obrazy zostały już wcześniej przesłane do 
tej pamięci lub w niej zapisane.

6. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Wybieranie obrazu. Wybrać opcję Anuluj, 
aby powrócić do ekranu Obrazy.
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7. Użyć strzałek w górę i w dół, aby wyświetlić wymagany 
folder lub obraz w oknie.

8. Jeśli wymagany obraz znajduje się  
w folderze, wyświetlić dostępne foldery  
za pomocą strzałek w górę i w dół,  
a następnie wybrać wymagany folder. 
Użyć strzałek w górę i w dół, aby 
wyświetlić wymagany obraz. 
 
Aby wyjść z folderu, wybrać opcję Wstecz.

9. Gdy wymagany obraz zostanie 
wyświetlony, wybrać opcję OK, aby 
przesłać go do pamięci urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

10. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ rozpocznie przesyłanie 
obrazu. Stan przesyłania zostanie przedstawiony za pomocą 
wykresu słupkowego.

Jeśli urządzenie terapeutyczne 
V.A.C.ULTA™ wykryje błąd podczas przesyłania, 
wyświetlony zostanie ekran Błąd przesyłu przy 
wysyłaniu. Szczegółowe informacje na temat 
rozwiązywania tego problemu można znaleźć 
w części Błędy podczas przesyłania danych 
(strona 180) niniejszego podręcznika.
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11. Po przesłaniu obrazu wyjąć nośnik danych z urządzenia.

12. Wybrać opcję Zakończ na ekranie 
Przesłano pomyślnie, aby przejść do 
ekranu Dotknij rogów kwadratu ref.



171

Analizowanie obrazów — Dotknij rogów kwadratu ref.

Korzystając z rysika, dotknąć każdego z rogów kwadratu 
referencyjnego wyświetlanego na obrazie widocznym na ekranie 
Dotknij rogów kwadratu ref. 
 
Po dotknięciu ostatniego rogu kwadratu referencyjnego jego 
punkty narożne zostaną połączone podświetloną linią.

Ekran dotykowy należy obsługiwać wyłącznie 
palcem lub dostarczonym rysikiem. 
Używanie długopisów lub innych przyrządów 
wskazujących może doprowadzić do 
uszkodzenia ekranu i negatywnie wpływać na 
działanie urządzenia.

Istotne jest dotykanie rogów kwadratu albo 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
albo przeciwnie do niego. Nieprawidłowa 
kolejność doprowadzi do błędu kalibracji.

13. Po dotknięciu wszystkich rogów kwadratu 
referencyjnego wybrać opcję OK, aby przejść 
do ekranu Obrys obwodu rany.
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Analizowanie obrazów — Obrys obwodu rany

1. Za pomocą dołączonego rysika narysować linię wokół 
obszaru rany, który ma być analizowany w oknie obrazu na 
ekranie Obrys obwodu rany. 
 
W przypadku niepoprawnego obrysowania należy wybrać opcję 
Resetuj, aby ponownie spróbować obrysować obszar rany.

Ekran dotykowy należy obsługiwać wyłącznie 
palcem lub dostarczonym rysikiem. 
Używanie długopisów lub innych przyrządów 
wskazujących może doprowadzić do 
uszkodzenia ekranu i negatywnie wpływać na 
działanie urządzenia.

W punkcie początkowym obrysu wyświetlony 
zostanie kwadrat. Obrys będzie gotowy, 
gdy koniec linii zetknie się z jej punktem 
początkowym.
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2. Po obrysowaniu obszaru rany wybrać 
opcję OK, aby przejść do ekranu 
Dodawanie obszaru obrazowania.

3. Wybrać opcję Dodaj obszar i powrócić do ekranu  
Obrys obwodu rany, aby obrysować kolejny obszar rany. 
 
LUB

4. Wybrać opcję Kontynuuj, jeśli wszystkie obszary rany 
zostały już obrysowane.

5. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Głęb. obszaru na obrazie.
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Analizowanie obrazów — Głęb. obszaru na obrazie

1. Wybrać przybliżoną głębokość każdego obrysowanego 
obszaru rany. Wymaganą wartość (wyższą lub niższą niż 
wyświetlana) ustawić za pomocą przycisków + i -.

2. Wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu Dodawanie obszaru obrazowania.

3. Wybrać opcję OK, aby zapisać dane 
obrazowania rany w historii pacjenta.

4. Wybrać opcję Anuluj, aby powrócić  
do ekranu Przesyłanie obrazu.
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Usuwanie obrazów

1. Na ekranie karty Historia (strona 155) wybrać opcję Obrazy, 
aby przejść do ekranu Obrazy.

2. Wprowadzić kod dostępu do historii pacjenta.

Przed skorzystaniem z funkcji obrazowania 
konieczne jest utworzenie rejestru historii 
pacjenta. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się w części Tworzenie nowej historii 
pacjenta (strona 158) niniejszego podręcznika.

3. Wybrać opcję Zarządzaj zapis. 
obrazami, aby przejść do ekranu 
Wybieranie obr. do usunięcia.

Odczyt obrazów z pamięci urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ odbywa się  
z niewielkim opóźnieniem.

4. Użyć strzałek w górę i w dół, aby wyświetlić wymagany 
obraz w oknie.

5. Gdy wymagany obraz zostanie 
wyświetlony, wybrać opcję OK, aby przejść 
do ekranu Potwierdzenie usunięcia.

LUB

6. Wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu Obrazy.
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7. Wybrać opcję OK, aby usunąć obraz z 
pamięci urządzenia terapeutycznego 
V.A.C.ULTA™.

LUB

8. Wybrać opcję Anuluj, aby powrócić do 
ekranu Wybieranie obr. do usunięcia.

9. Po usunięciu obrazu zostanie wyświetlony 
ekran Wybieranie obr. do usunięcia. 
Wybrać kolejny obraz do usunięcia lub 
wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu Obrazy.

10. Wybrać zakładkę Historia, aby powrócić do ekranu  
karty Historia.
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Ekran historii terapii

Na ekranie Wyświetl. historii terapii widoczne są dane stosowanej u pacjenta terapii uporządkowane w kolumnach Data, Godzina  
i Zdarzenie (np. rozpoczęcie/zakończenie terapii, ustawienia terapii oraz wymiany elementów jednorazowych). Daty są wyświetlane 
od najnowszej, a godziny — w formacie 24-godzinnym.

1. Na ekranie karty Historia (strona 155) wybrać opcję 
Historia terapii, aby przejść do ekranu Wyświetl.  
historii terapii.

2. Przejrzeć historię terapii za pomocą strzałek w górę i w dół.

3. Wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu karty Historia.

4. Wybrać opcję Eksport historii terapii, 
aby przejść do ekranu Eksport historii 
(strona 179).
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Ekran historii alarmów

Na ekranie Wyświetl. historii alarmów widoczne są informacje o alarmach w urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™ 
uporządkowane w kolumnach Data, Godzina i Zdarzenie (np. alarmy i wymiany elementów jednorazowych). Daty są wyświetlane od 
najnowszej, a godziny — w formacie dwudziestoczterogodzinnym.

1. Na ekranie karty Historia (strona 155) wybrać opcję 
Historia alarmów, aby przejść do ekranu Wyświetl.  
historii alarmów.

2. Przejrzeć historię alarmów za pomocą strzałek w górę i w dół.

3. Wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu karty Historia.

4. Wybrać opcję Eksport historii alarmów, 
aby przejść do ekranu Eksport historii 
(strona 179).
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Ekran Eksport historii

Ekran Eksport historii umożliwia eksportowanie historii terapii i alarmów na nośnik danych (pamięć USB lub kartę SD).

1. Włożyć wymagany nośnik danych (pamięć USB lub 
kartę SD) do odpowiedniego portu z przodu urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™ (strona 18).

Należy używać wyłącznie niezasilanych 
urządzeń USB.

2. Na ekranie karty Historia (strona 155) wybrać opcję Historia 
terapii, aby przejść do ekranu Wyświetl. historii terapii.

3. Wybrać opcję Eksport historii terapii, 
aby przejść do ekranu Eksport historii.

4. Na ekranie Eksport historii w zależności od używanego 
nośnika danych wybrać opcję USB lub Karta SD.

5. Wybrać opcję OK, aby rozpocząć 
eksportowanie historii na wybrany 
nośnik danych, lub wybrać opcję Anuluj, 
aby pominąć eksportowanie historii i 
powrócić do ekranu Wyświetl. terapii 
lub Historia alarmów.

6. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ rozpocznie 
eksportowanie historii. Stan przesyłania zostanie 
przedstawiony za pomocą wykresu słupkowego.

Jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ 
wykryje błąd podczas przesyłania, wyświetlony 
zostanie ekran Błąd przesyłu przy eksporcie. 
Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania 
tego problemu można znaleźć w części Błędy 
podczas przesyłania danych (strona 180) 
niniejszego podręcznika.

7. Po pomyślnym przesłaniu całej historii 
na wybrany nośnik danych wybrać opcję 
Zakończ na ekranie Eksport pomyślny, 
aby powrócić do ekranu karty Historia.
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Błędy podczas przesyłania danych

Jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykryje błąd podczas przesyłania danych, wyświetlony zostanie ekran Błąd przesyłu.

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ nie jest zgodne z pamięciami USB lub kartami SD, na 
których wstępnie zainstalowano oprogramowanie U3. Przed ich użyciem należy odinstalować 
oprogramowanie U3.

W przypadku pojawienia się ekranu Błąd przesyłu przy 
eksporcie błąd mógł wystąpić z następujących powodów:

• Niepoprawnie włożono kartę SD / pamięć USB.

• Karta SD / pamięć USB ma niewłaściwy format.

• Podłączono urządzenie niewłaściwego typu.

1. Wybrać opcję Resetuj, aby ponownie 
spróbować wyeksportować pliki.

2. Wybrać opcję Zakończ, aby anulować 
eksportowanie lub wybrać inne 
urządzenie docelowe.

W przypadku pojawienia się ekranu Błąd przesyłu przy 
wysyłaniu błąd mógł wystąpić z następujących powodów:

• Niepoprawnie włożono kartę SD / pamięć USB.

• Karta SD / pamięć USB ma niewłaściwy format.

• Podłączono urządzenie niewłaściwego typu.

• Pamięć urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ jest pełna.

Jeśli pamięć urządzenia terapeutycznego jest 
pełna, należy usunąć wszystkie nieużywane 
obrazy, aby zwolnić miejsce. Szczegółowe 
informacje na temat usuwania obrazów 
można znaleźć w części Usuwanie obrazów 
(strona 175 niniejszego podręcznika).

1. Wybrać opcję Resetuj, aby ponownie 
spróbować przesłać pliki.

2. Wybrać opcję Zakończ, aby wybrać 
inny obraz (strona 168) lub zakończyć 
obrazowanie.
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Karta Narzędzia

Preferencje dotyczące urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ można ustawić na ekranie karty Narzędzia.

Na ekranie głównym karty Narzędzia dostępne są następujące opcje dla wszystkich rodzajów terapii:

Ustawienia regionalne — Umożliwia ustawienie języka, jednostek miary oraz formatu zapisu liczb i daty wyświetlanych  
w urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™.

Kalibracja ekranu — Umożliwia kalibrowanie ekranu dotykowego urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Informacje i dane kontaktowe — Umożliwia dostęp do danych kontaktowych firmy KCI oraz do informacji na temat urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™, w tym informacji na temat wersji oprogramowania.

Data i godzina — Umożliwia ustawianie aktualnej daty i godziny.

Jasność ekranu — Umożliwia dostosowanie jasności ekranu dotykowego urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Próg alarmu nieszczelności — Umożliwia ustawienie poziomu rozszczelniania, przy którym uruchamia się alarm nieszczelności 
(dotyczy tylko terapii V.A.C.® i V.A.C. VERAFLO™).

Pomoc — Umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji pomocy na ekranie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
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Terapia V.A.C. VERAFLO™ Terapia V.A.C.® Terapia PREVENA™ Terapia ABTHERA™

Szczegółowe informacje na temat tych funkcji 
znajdują się na stronach 74, 106, 126 i 144.
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Ekran Ustawienia regionalne

Ekran Ustawienia regionalne umożliwia ustawienie języka, jednostek miary oraz formatu zapisu liczb i daty wyświetlanych w 
urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™.

1. Wybrać kartę Narzędzia (strona 181).

2. Na ekranie karty Narzędzia wybrać opcję Ustawienia 
regionalne (strona 181), aby przejść do ekranu  
Ustawienia regionalne.

3. Ustawić następujące opcje:

• Jednostki ciśnienia — Wybrać mmHg (milimetry słupa 
rtęci) lub kPa (kilopaskale).

• Jednostki długości — Wybrać cm lub cale.

• Jednostki obj. podawanej — Wybrać ml lub cm3.

• Format liczb — Wybrać preferowany separator 
dziesiętny: „.” lub „,” (123.4 lub 123,4).

• Format daty — Wybrać DD/MM/YYYY lub 
MM/DD/YYYY.

• Język — Wybrać język wyświetlania w urządzeniu 
terapeutycznym V.A.C.ULTA™.

4. Po wybraniu wszystkich opcji nacisnąć 
przycisk OK, aby przejść do ekranu 
Potwierdzenie ust. regionalnych.

5. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu  
karty Narzędzia. Wybrać opcję Anuluj, 
aby powrócić do ekranu Ustawienia 
regionalne i dokonać wszelkich 
niezbędnych zmian.
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Ekran Informacje/Dane kontaktowe

Ekran Informacje/Dane kontaktowe umożliwia dostęp do danych kontaktowych firmy KCI oraz do informacji na temat urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™, w tym informacji na temat wersji oprogramowania.

1. Wybrać kartę Narzędzia (strona 181).

2. Na ekranie karty Narzędzia wybrać opcję Informacje  
i dane kontaktowe (strona 181), aby przejść do ekranu 
Informacje/Dane kontaktowe.

• Informacje — Zawiera informacje dotyczące aktualnej 
wersji oprogramowania

• Dane kontaktowe — Zawiera dane kontaktowe firmy KCI

3. Wybrać opcję Wstecz, aby powrócić do 
ekranu karty Narzędzia.
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Ekran Kalibracja ekranu

Ekran Kalibracja ekranu umożliwia kalibrowanie ekranu dotykowego urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Jeśli wprowadzenia 
dotykowe nie działają poprawnie, może być konieczne skalibrowanie ekranu dotykowego.

1. Wybrać kartę Narzędzia (strona 181).

2. Na ekranie karty Narzędzia wybrać opcję Kalibracja ekranu 
(strona 181), aby przejść do ekranu Kalibracja ekranu.

3. Wybrać opcję OK, aby rozpocząć 
kalibrację ekranu dotykowego.

4. Korzystając z dołączonego rysika, dotknąć i przytrzymać 
środek każdego z krzyżyków wyświetlanych na ekranie 
dotykowym.

Ekran dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcem lub dostarczonym rysikiem. Używanie długopisów 
lub innych przyrządów wskazujących może doprowadzić do uszkodzenia ekranu i negatywnie wpływać 
na działanie urządzenia.
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5. Po zakończeniu kroku 4 kalibracji ekranu 
zostanie wyświetlony ekran Kalibracja 
ekranu zakończona. W razie potrzeby 
wybrać opcję Resetuj na ekranie 
Kalibracja ekranu zakończona, aby 
ponownie przeprowadzić kalibrację.

6. Wybrać opcję OK, aby powrócić do 
ekranu karty Narzędzia.
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Ekran Ustawienia daty i godziny

Ekran Ustawienia daty i godziny umożliwia ustawienie bieżącej daty i godziny.

1. Wybrać kartę Narzędzia (strona 181).

2. Na ekranie karty Narzędzia (strona 181) wybrać opcję Data  
i godzina, aby przejść do ekranu Ustawienia daty i godziny.

3. Ustawić następujące opcje:

• Dzień — Wybrać bieżący dzień. Wartość (wyższą lub niższą 
niż wyświetlana) ustawić za pomocą przycisków + i -.

• Miesiąć — Wybrać bieżący miesiąc. Wartość (wyższą lub 
niższą niż wyświetlana) ustawić za pomocą przycisków + i -.

• Rok — Wybrać bieżący rok. Wartość (wyższą lub niższą 
niż wyświetlana) ustawić za pomocą przycisków + i -.

• Godziny — Wybrać aktualną godzinę. Wartość 
(wyższą lub niższą niż wyświetlana) ustawić za pomocą 
przycisków + i -.

• Minuty — Wybrać minutę aktualnej godziny. Wartość 
(wyższą lub niższą niż wyświetlana) ustawić za pomocą 
przycisków + i -.

4. Po wybraniu wszystkich opcji nacisnąć 
przycisk OK, aby przejść do ekranu 
Potwierdzenie ust. daty i godziny. 

5. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu karty 
Narzędzia. Wybrać opcję Anuluj, aby 
pominąć ustawianie daty i godziny  
i powrócić do ekranu karty Narzędzia.
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Ekran Jasność ekranu

Ekran Jasność ekranu umożliwia dostosowanie jasności ekranu dotykowego urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

1. Wybrać kartę Narzędzia (strona 181).

2. Na ekranie karty Narzędzia wybrać opcję Jasność ekranu 
(strona 181), aby przejść do ekranu Jasność ekranu.

3. Wybrać wymaganą jasność ekranu spośród następujących 
opcji: Nisk., Śred. i Wys..

4. Po ustawieniu wymaganej jasności ekranu 
wybrać opcję OK, aby przejść do ekranu 
Potwierdzenie ust. jasności ekranu. 

5. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu karty 
Narzędzia. Wybrać opcję Anuluj,  
aby pominąć ustawianie jasności ekranu  
i powrócić do ekranu karty Narzędzia.
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Ekran Próg alarmu nieszczelności

Ekran Próg alarmu nieszczelności umożliwia ustawienie poziomu rozszczelnienia, przy którym uruchamia się alarm nieszczelności. 
Opcja ta dostępna jest wyłącznie w przypadku terapii V.A.C. VERAFLO™ i V.A.C.®.

1. Wybrać kartę Narzędzia (strona 181).

2. Na ekranie karty Narzędzia wybrać opcję Próg alarmu 
nieszczelności (strona 181), aby przejść do ekranu Próg 
alarmu nieszczelności.

3. Wybrać wymagany próg nieszczelności prowadzącej 
do utraty podciśnienia w przypadku terapii V.A.C.® i 
V.A.C. VERAFLO™. Dostępne opcje to Nisk. i Wys.. Niski próg 
odnosi się do około litra na minutę. Wysoki próg odnosi się 
do około dwóch litrów na minutę.

4. Po wybraniu progów alarmu 
nieszczelności prowadzącej do utraty 
podciśnienia wybrać opcję OK, aby 
przejść do ekranu Potwierdzenie ust. 
alarmu nieszczelności. 

5. Wybrać opcję OK, aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do ekranu karty 
Narzędzia. Wybrać opcję Anuluj, aby 
pominąć ustawianie progu alarmu 
nieszczelności prowadzącej do utraty 
podciśnienia i powrócić do ekranu karty 
Narzędzia.
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Ekran Potwierdzenie nr. ser.

Ekran ten pojawia się wtedy, gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest włączone, a numer seryjny przechowywany w jego 
pamięci jest uszkodzony lub go brakuje.

Aby rozwiązać ten problem:

1. Porównać numer seryjny znajdujący się na etykiecie 
urządzenia (strona 18) z wyświetlanym numerem seryjnym.

2. Jeśli numer seryjny jest niepoprawny, skorzystać z klawiatury 
ekranowej, aby ponownie wpisać numer seryjny znajdujący 
się na etykiecie urządzenia

3. Wybrać opcję OK, aby przejść do ekran początkowy.
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Czyszczenie i konserwacja

Standardowe środki ostrożności

Poniżej opisano zalecane przez firmę KCI codzienne i cotygodniowe procedury czyszczenia urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ 
oraz kontroli zakażeń.

Należy zawsze stosować standardowe środki ostrożności.

Standardowe środki ostrożności mają na celu ograniczenie ryzyka przenoszenia drobnoustrojów ze znanych 
i nieznanych źródeł zakażenia. Można je stosować w odniesieniu do wszystkich pacjentów, niezależnie od 
rozpoznania czy domniemanego stanu zakażenia. Należy je bezwzględnie stosować, gdy dochodzi do kontaktu 
z krwią i wszelkimi płynami ustrojowymi. Dotyczy to również wydzielin i wydalin (oprócz potu), niezależnie od 
tego, czy widoczna jest w nich krew, a także uszkodzonej skóry (tj. ran otwartych) i błon śluzowych.

Usuwanie odpadów

Wszystkie elementy do jednorazowego użytku (wszystkie przewody, złącza, zaciski, zużyty zbiornik, zużyte opatrunki 
itp.) należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów medycznych. Niewłaściwe 
usuwanie odpadów może naruszać wymagania tych przepisów.

Czyszczenie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ obejmuje przetarcie wszystkich elementów 
o twardej powierzchni. Podczas czyszczenia i dezynfekcji innych elektronicznych urządzeń medycznych 
długotrwałego użytku o twardej powierzchni należy przestrzegać procedur obowiązujących w danej placówce. 
Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ należy czyścić i dezynfekować:

• w razie zanieczyszczenia przy stosowaniu u pacjenta,

• co najmniej raz w tygodniu.

W przypadku stosowania jakichkolwiek płynów czyszczących urządzenie terapeutyczne 
V.A.C.ULTA™ musi być wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego.

Należy stosować się do następujących zaleceń firmy KCI dotyczących czyszczenia i odkażania urządzeń 
terapeutycznych V.A.C.®:

• Aby ograniczyć ryzyko zakażenia oraz kontaktu z krwią i płynami ustrojowymi, należy stosować środki 
ochrony osobistej, takie jak medyczne rękawiczki zabiegowe.

• Przed odkażaniem należy usunąć z urządzenia terapeutycznego wszelkie substancje organiczne (widoczne 
zanieczyszczenia lub wydzieliny ustrojowe).

• Należy stosować środki czyszczące i odkażające klasy szpitalnej.

• Nie wolno zanurzać urządzenia terapeutycznego w płynach ani dopuszczać do przedostania się płynów do 
jego wnętrza, aby uniknąć uszkodzenia układów elektronicznych.

• Nie wolno stosować roztworów na bazie alkoholu na brzegach ekranu dotykowego ani w pobliżu uszczelek 
i przycisków, ponieważ roztwory tego typu łatwo wnikają do wnętrza urządzeń i mogą powodować 
wadliwe działanie sprzętu.
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Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Wybrać opcję Blokada na ekranie głównym (strony 50, 
85, 110 i 129), aby włączyć blokadę ekranu. Pojawi się 
zamknięta ikona blokady.

2. Używając miękkiej, nierysującej powierzchni ściereczki, 
ostrożnie przetrzeć ekran dotykowy.

Do czyszczenia ekranu dotykowego nie należy 
używać żadnych płynów.

Przy czyszczeniu ekranu dotykowego nie należy 
używać zbyt dużej siły. Zbyt silny nacisk może 
spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego.

3. W celu odblokowania ekranu dotykowego dotknąć go,  
aby wyświetlić ekran Blokada ekranu.

4. Nacisnąć przycisk 1, a następnie przycisk 
2 na ekranie Blokada ekranu, aby 
powrócić do ekranu głównego.
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Znaczenie użytych symboli

Ostrzeżenie lub przestroga 
informujące o potencjalnym 
zagrożeniu dla urządzenia, 
pacjenta lub personelu 

Ważne informacje dotyczące 
użytkowania

Patrz Podręcznik użytkownika

Brak ochrony przed  
wnikaniem cząstek stałych. 
Ochrona przed pionowo 
padającymi kroplami wody.

Produkt ten spełnia wymagania 
dyrektywy dotyczącej  
zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (WEEE) 
(2002/96/WE). Po zakończeniu 
okresu użytkowania należy 
zutylizować urządzenie zgodnie 
z lokalnymi przepisami lub 
skontaktować się z filią lub 
agentem firmy KCI w celu 
uzyskania potrzebnych informacji 
Niniejszy produkt należy przekazać 
do odpowiedniego punktu zbiórki 
odpadów tego typu. Nie należy 
usuwać go razem z odpadami 
komunalnymi.

Część aplikacyjna typu BF

MR niebezpieczne — Urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ należy 
utrzymywać z dala od sprzętu do 
obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI)

PRZESTROGA: Na mocy prawa 
federalnego (USA) sprzedaż lub 
wypożyczanie tego urządzenia 
może odbywać się wyłącznie za 
pośrednictwem lekarza lub na 
jego zlecenie.

Producent

Numer katalogowy

Autoryzowany przedstawiciel  
na terenie Unii Europejskiej

Produkt posiada oznaczenie 
ETL i jest zgodny z wymogami 
norm AAMI ES60601-1 (wyd. 1), 
CSA C22.2 nr 60601-1 (wyd. 3)  
i IEC 60601-1 (wyd. 3)
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Dane techniczne

Dane techniczne mogą zmienić się bez uprzedniego poinformowania.

Klasyfikacja

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obecności łatwopalnych mieszanin środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub 
podtlenkiem azotu ani w środowisku wzbogaconym w tlen.

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™

Działanie w trybie ciągłym
Część aplikacyjna typu BF
Urządzenie klasy I
IPX1

Zasilacz

Urządzenie klasy I
Urządzenie standardowe

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™

Wymiary ..............................................................................................................................................217 mm X 260 mm X 191 mm (8,55 cala X 10,25 cala X 7,5 cala)
Masa ..............................................................................................................................................................................................................................................................3,35 kg (7,4 funta)

Dane dotyczące zasilania elektrycznego (zasilacz)

Wejście zasilania zewnętrznego: ...................................................................................................................................................................... 100–240 VAC, 1,6 A, 50–60 Hz
Wyjście zasilania zewnętrznego ................................................................................................................................................................................................................... 15 V, 4,8 A

Głośność alarmu

Minimum 72 dBA z odległości 1 metra przy maksymalnym poziomie głośności.

Warunki środowiskowe

Zakres temperatur podczas przechowywania i transportu .............................................................................................. od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatur pracy...........................................................................................................................................................................od -10°C do 30°C (od 50°F do 86°F)
Zakres wilgotności względnej ................................................................................................................................................................... od 10% do 85%, bez kondensacji
Zakres ciśnienia atmosferycznego..............................................................................................................................................................................od 700 hPa do 1060 hPa

Dokładność objętościowa pompy podającej płyn

6–10 ml ±2 ml
12–50 ml ±20%
55–500 ml ±15%

Test dokładności przeprowadzono w przedstawionych poniżej warunkach

Temperatura pomieszczenia ...................................................................................................................................................................................................................... 22,5°C ±2°C
Roztwór ...................................................................................................................Pojemnik o pojemności 1000 ml zawierający 0,9% roztwór soli fizjologicznej 

i umieszczony na ramieniu uchwytu mocującego
Ciśnienie wylotowe ...........................................................................................................................0 psi przy wysokości wylotu w linii środkowej wirnika pompy
Czas trwania testu ........................................................................................................... Korzystanie z kasety V.A.C. VERALINK™ maksymalnie przez 72 godziny

Zgodnie z trzecim wydaniem normy IEC 60601-1 jednorazowe elementy systemu terapeutycznego V.A.C.ULTA™ sklasyfikowano jako 
części aplikacyjne.
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Zgodność elektromagnetyczna

Zakłócenia elektromagnetyczne — mimo że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej zgodności 
elektromagnetycznej (ang. Electromagnetic Compatibility, EMC), podobnie jak każde urządzenie medyczne może powodować 
zakłócenia elektromagnetyczne. W przypadku podejrzeń co do występowania zakłóceń umieścić sprzęt z dala od urządzeń 
wrażliwych na zakłócenia lub skontaktować się z producentem.

Przenośna aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości radiowe (RF) może mieć wpływ na działanie elektrycznego 
sprzętu medycznego.

Na działanie tego typu sprzętu mogą wpływać odbiorniki radiowe, telefony komórkowe i podobne urządzenia, dlatego należy je 
trzymać w odległości co najmniej 2 metrów (6,5 stopy) od sprzętu.

Elektryczny sprzęt medyczny wymaga zachowania specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej 
(EMC) i musi być instalowany oraz użytkowany zgodnie z informacjami EMC zawartymi w przedstawionych poniżej tabelach.

Inne urządzenia lub systemy medyczne mogą wytwarzać promieniowanie elektromagnetyczne i zakłócać działanie urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Należy zachować ostrożność, gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest ustawione obok lub 
na innym urządzeniu. W razie takiej konieczności należy początkowo obserwować urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ w celu 
zweryfikowania jego prawidłowego działania w planowanej konfiguracji.

Poniższe tabele zawierają informacje o poziomach zgodności i zaleceniach zgodnych ze standardem IEC 60601-1-2 2007 i 
dotyczących środowiska elektromagnetycznego, w którym powinno być używane urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

Zalecenia i deklaracja producenta — emisje promieniowania elektromagnetycznego

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest przeznaczone do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ powinien zadbać o to, aby było ono stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne

Emisja zakłóceń o częstotliwości radiowej — CISPR 11 Grupa 1
Klasa A

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykorzystuje 
energię fal radiowych (RF) wyłącznie na potrzeby swoich 
wewnętrznych funkcji. W związku z tym jego poziom emisji 
zakłóceń o częstotliwości radiowej jest bardzo niski i jest mało 
prawdopodobne, aby był on przyczyną zakłóceń odbieranych przez 
znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne

Emisje przewodzone — CISPR 11 Grupa 1
Klasa A

Emisje harmoniczne — IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia / emisje migotania — IEC 61000-3-3 Tak
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Zgodność elektromagnetyczna

Zakłócenia elektromagnetyczne — mimo że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej zgodności 
elektromagnetycznej (ang. Electromagnetic Compatibility, EMC), podobnie jak każde urządzenie medyczne może powodować 
zakłócenia elektromagnetyczne. W przypadku podejrzeń co do występowania zakłóceń umieścić sprzęt z dala od urządzeń 
wrażliwych na zakłócenia lub skontaktować się z producentem.

Przenośna aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości radiowe (RF) może mieć wpływ na działanie elektrycznego 
sprzętu medycznego.

Na działanie tego typu sprzętu mogą wpływać odbiorniki radiowe, telefony komórkowe i podobne urządzenia, dlatego należy je 
trzymać w odległości co najmniej 2 metrów (6,5 stopy) od sprzętu.

Elektryczny sprzęt medyczny wymaga zachowania specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej 
(EMC) i musi być instalowany oraz użytkowany zgodnie z informacjami EMC zawartymi w przedstawionych poniżej tabelach.

Inne urządzenia lub systemy medyczne mogą wytwarzać promieniowanie elektromagnetyczne i zakłócać działanie urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Należy zachować ostrożność, gdy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest ustawione obok lub 
na innym urządzeniu. W razie takiej konieczności należy początkowo obserwować urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ w celu 
zweryfikowania jego prawidłowego działania w planowanej konfiguracji.

Poniższe tabele zawierają informacje o poziomach zgodności i zaleceniach zgodnych ze standardem IEC 60601-1-2 2007 i 
dotyczących środowiska elektromagnetycznego, w którym powinno być używane urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

Zalecenia i deklaracja producenta — emisje promieniowania elektromagnetycznego

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest przeznaczone do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ powinien zadbać o to, aby było ono stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne

Emisja zakłóceń o częstotliwości radiowej — CISPR 11 Grupa 1
Klasa A

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ wykorzystuje 
energię fal radiowych (RF) wyłącznie na potrzeby swoich 
wewnętrznych funkcji. W związku z tym jego poziom emisji 
zakłóceń o częstotliwości radiowej jest bardzo niski i jest mało 
prawdopodobne, aby był on przyczyną zakłóceń odbieranych przez 
znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne

Emisje przewodzone — CISPR 11 Grupa 1
Klasa A

Emisje harmoniczne — IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia / emisje migotania — IEC 61000-3-3 Tak
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Zalecenia i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest przeznaczone do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ powinien zadbać o to, aby było ono stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.

Test odporności Poziom testowy wg 
normy IEC 60601

Poziom zgodności Zalecenia dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) — 
IEC 61000-4-2

±6 kV stykowo
±8 kV w powietrzu

±6 kV stykowo
±8 kV w powietrzu

Zgodnie z normą IEC 60601-1-2: 2007, 
jeżeli podłoga pokryta jest tworzywem 
syntetycznym, wilgotność względna powinna 
wynosić co najmniej 30%.

Szybkie elektryczne stany przejściowe / 
przepięcia — IEC 61000-4-4

±1 kV przewody
±2 kV zasilanie

±1 kV przewody
±2 kV zasilanie

Udary — IEC 61000-4-5 1 kV linia/linia
2 kV linia/ziemia

1 kV linia/linia
2 kV linia/ziemia

Spadki napięcia, krótkie rozłączenia i 
wahania napięcia wejściowych linii zasilania 
— IEC 61000-4-11

5%, pół cyklu
40%, 5 cykli
70%, 25 cykli

5% przez 5 sekund

5%, pół cyklu
40%, 5 cykli
70%, 25 cykli

5% przez 5 sekund

Pole magnetyczne o częstotliwości prądu 
zasilania (50 Hz / 60 Hz) — IEC 61000-4-8

3A/M 3A/M Pola magnetyczne o częstotliwości 
prądu zasilania powinny być na poziomie 
określonym dla typowej lokalizacji  
w typowym środowisku szpitalnym lub 
komercyjnym.

UWAGA: U
r
 jest napięciem sieci zasilania prądem przemiennym (AC) przed zastosowaniem poziomu testowego.

Zalecany odstęp separujący między przenośną i mobilną aparaturą nadawczo-odbiorczą wykorzystującą częstotliwości radiowe (RF) 
a urządzeniem terapeutycznym V.A.C.ULTA™

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym wypromieniowane zakłócenia 
o częstotliwościach radiowych są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ może przyczynić się do zapobiegania 
zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez utrzymywanie minimalnego zalecanego odstępu pomiędzy przenośną i mobilną aparaturą nadawczo-
odbiorczą wykorzystującą częstotliwości radiowe (nadajniki) a urządzeniem, przestrzegając poniższych zaleceń, stosownie do maksymalnej mocy 
wyjściowej aparatury nadawczo-odbiorczej.

Znamionowa 
maksymalna moc 
wyjściowa nadajnika

W

Odstęp separujący zależnie od częstotliwości nadajnika

(w metrach)

od 150 kHz do 80 MHz

d = 1,2 √P

od 80 MHz do 800 MHz

d = 1,2 √P

od 800 MHz do 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

W przypadku nadajników o maksymalnej wyjściowej mocy znamionowej, której nie podano powyżej, zalecany odstęp d w metrach (m) można 
oszacować, stosując równanie odpowiednie do częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach 
(W), zgodnie z deklaracją producenta nadajnika.
UWAGA 1: W przypadku pasm 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odstęp separujący przewidziany dla wyższych częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ ich pochłanianie  
i odbicie od powierzchni, przedmiotów i ludzi.
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Zalecenia i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ jest przeznaczone do użytku w otoczeniu elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ powinien zadbać o to, aby było ono stosowane w środowisku spełniającym te wymagania.

Test odporności Poziom testowy wg 
normy IEC 60601

Poziom zgodności Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego

Przewodzone RF
IEC 61000-4-6

Wypromieniowane 
RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
od 150 kHz do 
80 MHz

3 V/metr
od 80 MHz do 
2,5 GHz

3 Vrms
od 150 kHz do 
80 MHz

3 V/metr
od 80 MHz do 
2,5 GHz

Przenośna i mobilna aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości 
radiowe (RF) powinna być stosowana w odległości nie mniejszej względem 
którejkolwiek z części urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™, łącznie z przewodami, 
niż zalecany odstęp separujący, obliczony na podstawie równania mającego 
zastosowanie dla danej częstotliwości nadajnika.

Zalecany odstęp separujący

Urządzenie zasilane akumulatorem

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3 √P od 800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w watach 
(W), podaną przez jego producenta, natomiast d jest zalecanym odstępem 
separującym w metrach (m).
Natężenia pola generowanego przez nadajniki radiowe o stałych częstotliwościach 
radiowych, określone metodą inspekcji lokalnej1, powinny być niższe od poziomu 
zgodności dla każdego z zakresów częstotliwości2.
Zakłócenia mogą występować w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń  
oznaczonych symbolem:

UWAGA 1: W przypadku pasm 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ ich pochłanianie  
i odbicie od powierzchni, przedmiotów i ludzi.

1 Natężeń pól generowanych przez nadajniki o stałych częstotliwościach, takie jak stacje bazowe lub radiotelefony (komórkowe/bezprzewodowe)  
i radia stosowane w komunikacji lądowej, radiostacje amatorskie oraz radiostacje krótkofalowe i FM, a także stacje telewizyjne, nie można dokładnie 
przewidzieć. W celu oceny środowiska elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki o stałej częstotliwości radiowej należy wziąć pod uwagę 
przeprowadzenie badania na miejscu. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu stosowania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ przekracza 
określony powyżej poziom zgodności RF, działanie urządzenia należy monitorować w celu potwierdzenia prawidłowości jego funkcjonowania.  
W przypadku wykrycia nieprawidłowości konieczne może być przedsięwzięcie dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub położenia 
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
2 W zakresie częstotliwości powyżej 150 kHz natężenie pola powinno wynosić poniżej 3 V/m.
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Przewód zasilania Opis Dane techniczne przewodu Długość maksymalna (cale)

350084 Przewód, zasilanie VAC Ulta 3 x 18 AWG, SJT, 10 A / 125 V 78,74

360080 Przewód, zasilanie VAC Via, IT (220 V) H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00

360074 Przewód, zasilanie VAC Via, EU (220 V) H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00

350753 Przewód, zasilanie VAC Ulta, UK (240 V) H05VVF-3G, 10 A / 250 V 78,74

350758 Przewód, zasilanie VAC Ulta, DK (220 V) H05VVF-3G, 10 A / 250 V 78,74

360081 Przewód, zasilanie VAC Via, CH (220 V) H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00

360122 Przewód, zasilanie VAC Via, RPA/Indie H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00

360076 Przewód, zasilanie VAC Via, AU/NZ (240 V) H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00

4103887 Przewód, zasilanie, Brazylia H05VVF-3G, 10 A / 250 V 79,00

Użycie przewodów elektrycznych i akcesoriów innych niż wymienione w niniejszym podręczniku lub 
we wspomnianych w nim dokumentach może powodować podwyższenie emisji promieniowania 
elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ lub obniżenie 
odporności urządzenia V.A.C.ULTA™ na zakłócenia elektromagnetyczne.

Dane kontaktowe dla klientów

W przypadku pytań dotyczących niniejszego produktu, materiałów eksploatacyjnych lub konserwacji, a także w celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat produktów i usług firmy KCI należy skontaktować się z firmą KCI, jej autoryzowanym 
przedstawicielem lub:

Na terenie USA: dzwonić pod numer 1-800-275-4524 lub odwiedzić witrynę internetową www.acelity.com, 
www.veraflo.com lub www.vaculta.com KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249

Spoza USA: odwiedzić witrynę internetową www.kci-medical.com
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Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym podręczniku są własnością firmy KCI Licensing, 
Inc., jej podmiotów stowarzyszonych i/lub licencjodawców.  
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