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Acest dispozitiv este însoțit de informații importante despre siguranță
Informațiile despre siguranță pentru sistemul de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor V.A.C.ULTA™
(sistemul de terapie V.A.C.ULTA™) conțin Indicații, Contraindicații, Avertizări, Precauții și alte Informații
despre siguranță. Aceasta broșură cu informații despre siguranță este furnizată împreună cu unitatea
de terapie și este, de asemenea, inclusă în cutiile de pansamente V.A.C. VERAFLO™. Vă rugăm să consultați
acest Manual de utilizare al sistemului de terapie V.A.C.ULTA™ și informațiile despre siguranță înainte
de a aplica terapia V.A.C.® sau terapia V.A.C. VERAFLO™. Înainte de a aplica terapia PREVENA™ sau
terapia ABTHERA™, consultați informațiile despre siguranță și instrucțiunile de utilizare furnizate în cutiile
de pansamente PREVENA™ și ABTHERA™. În cazul unor eventuale întrebări sau dacă informațiile despre
siguranță lipsesc, contactați imediat reprezentantul KCI local.
Informații suplimentare despre produs sunt disponibile la adresele www.acelity.com,
www.veraflo.com sau www.vaculta.com (SUA), www.kci-medical.com (în afara SUA).
Ca în cazul oricărui dispozitiv medical eliberat pe bază de prescripție medicală, nerespectarea
instrucțiunilor privitoare la produs și aplicarea terapiei în absența indicației exprese și/sau
a supravegherii de către personalul clinic de îngrijire calificat pot conduce la funcționarea
necorespunzătoare a produsului și la posibile vătămări grave sau fatale. Pentru întrebări de
natură medicală vă rugăm să vă adresați unui medic. În cazul unei urgențe medicale, adresați-vă
imediat furnizorului local de servicii de urgență.
ATENȚIE: Legislația federală (SUA) restricționează vânzarea sau închirierea acestui dispozitiv
numai de către un medic sau la comanda unui medic.
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU GARANȚIE ȘI LIMITAREA REMEDIERII
PRIN PREZENTA, KCI ÎȘI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV PENTRU,
FĂRĂ LIMITARE LA, ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ PRIVIND VANDABILITATEA SAU ADECVAREA LA UN SCOP ANUME, PENTRU PRODUSUL
(PRODUSELE) KCI DESCRIS (DESCRISE) ÎN ACEASTĂ PUBLICAȚIE. ORICE GARANȚIE SCRISĂ OFERITĂ DE KCI VA FI DEFINITĂ ÎN MOD EXPLICIT
ÎN ACEASTĂ PUBLICAȚIE SAU VA FI FURNIZATĂ ÎMPREUNĂ CU PRODUSUL. ÎN NICIO ÎMPREJURARE, KCI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU NICIO DAUNĂ ȘI NICIO CHELTUIALĂ INDIRECTE, OCAZIONALE SAU APĂRUTE PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV PENTRU
DAUNE SAU VĂTĂMĂRI CARE AFECTEAZĂ PERSOANE SAU BUNURI, REZULTATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DINTR-O UTILIZARE A PRODUSULUI
DIFERITĂ DE CELE PENTRU CARE DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU GARANȚIE SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII SUNT INTERZISE
ÎN MOD EXPLICIT DE LEGISLAȚIA SPECIFICĂ APLICABILĂ. NICIO PERSOANĂ NU ARE AUTORITATEA DE A OBLIGA KCI LA VREO
REPREZENTARE SAU GARANȚIE, EXCEPTÂND SITUAȚIILE MENȚIONATE ÎN MOD SPECIFIC ÎN ACEST PARAGRAF.
Descrierile sau specificațiile din materialele tipărite ale KCI, inclusiv din această publicație, sunt destinate strict descrierii generale
a produsului în momentul fabricării și nu constituie garanții exprese, exceptând situațiile specificate în garanția limitată scrisă furnizată
cu acest produs. Informațiile din această publicație pot face obiectul unor modificări în orice moment. Contactați KCI pentru actualizări.
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Avertizări: Informații importante pentru utilizatori
Pentru ca produsele KCI să funcționeze adecvat, KCI vă recomandă următoarele condiții. Nerespectarea acestor condiții va anula orice
garanție aplicabilă.
•

Utilizați acest produs numai în conformitate cu acest manual și cu etichetele de produs aplicabile.

•

Asamblarea, operațiile, extensiile, reajustările, modificările, întreținerea tehnică sau reparațiile trebuie realizate
de personal calificat autorizat de KCI. Pentru acest personal autorizat, KCI va pune la dispoziție, la cerere, scheme
electrice, liste cu părțile componente etc., în funcție de cerințele pentru reparații.

•

Asigurați-vă că instalația electrică a încăperii respectă standardele naționale corespunzătoare privitoare la
instalațiile electrice. Pentru a evita riscul de electrocutare, acest produs trebuie conectat la o priză electrică
cu împământare.

•

Nu utilizați acest produs în cazul în care cablul de alimentare, sursa de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
Dacă aceste componente sunt uzate sau deteriorate, contactați KCI.

•

Nu scăpați pe jos acest produs și nu introduceți niciun obiect în niciun orificiu sau tub al acestui produs.

•

Nu conectați acest produs sau componentele sale la dispozitive nerecomandate de KCI.

•

Utilizați numai pansamente V.A.C.® (pansamente V.A.C.® GRANUFOAM™, pansamente
V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™, pansamente V.A.C. WHITEFOAM™, pansamente V.A.C. VERAFLO™),
pansamente PREVENA™ sau pansamente pentru abdomen deschis ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™
și consumabilele asociate cu acest produs.

•

Feriți acest produs de suprafețele încălzite.

•

Deși acest produs este în conformitate cu intenția standardului IEC 60601-1-2 cu referire la compatibilitatea
electromagnetică, echipamentele electrice pot produce interferențe. În cazul în care se suspectează interferențe,
separați echipamentul și contactați KCI.

•

Evitați vărsarea de lichide pe orice parte a produsului.

•

Nu utilizați acest produs în timp ce faceți baie/duș sau în situațiile în care acesta poate cădea sau poate fi tras
într-o cadă, cabină de duș sau chiuvetă.

•

Nu încercați să recuperați un produs care a căzut în apă. Deconectați unitatea imediat în cazul în care este
conectată la sursa electrică. Deconectați unitatea de la pansament și contactați KCI.

•

Nu utilizați acest produs în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau oxid de azot sau
într-un mediu îmbogățit cu oxigen.

•

Nu duceți acest produs într-un mediu de rezonanță magnetică (RM). Acest produs este nesigur în mediu
de rezonanță magnetică (RM).

Notă – Acest produs a fost configurat de producător pentru a corespunde unor cerințe de tensiune specifice. Consultați eticheta cu
informații despre produs pentru tensiunea specifică.

Culori utilizate în acest manual
Buton ecran/Nume ecran – nume de ecran
și butoane de pe ecran.

Terapia ABTHERA™ – elemente și informații care
se referă în mod specific la terapia ABTHERA™.

Terapia V.A.C.® – elemente și informații care se
referă în mod specific la terapia V.A.C.®.

Terapia PREVENA™ – elemente și informații care
se referă în mod specific la terapia PREVENA™.

Terapia V.A.C. VERAFLO™ – elemente și
informații care se referă în mod specific
la terapia V.A.C. VERAFLO™.

Sistem – elemente și informații care se referă în
mod specific la unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
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Avertisment și informații importante pentru utilizatori

Lichidele rămase pe comenzile electronice pot conduce la coroziune, care poate cauza defectarea
componentelor electronice. Defecțiunile componentelor pot avea drept rezultat funcționarea
inconsecventă a unității, antrenând posibilitatea producerii de potențiale pericole pentru pacient
și personal. În cazul apariției unor scurgeri, deconectați unitatea imediat și curățați-o cu o lavetă
absorbantă. Înainte de reconectarea alimentării, asigurați-vă că nu există umiditate în sau în
apropierea conexiunii de alimentare și a componentelor sursei de alimentare. Dacă produsul
nu funcționează adecvat, contactați KCI.
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Introducere
Sistemul de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor V.A.C.ULTA™ este un sistem integrat de management al plăgilor, care oferă:
•

Terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor V.A.C.® (1)

•

Terapie de instilație V.A.C. VERAFLO™ (2)

•

Terapie pentru managementul inciziilor PREVENA™ (3)

•

Terapie pentru abdomen deschis ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4).

Consultați Informațiile privind siguranța legate de Sistemul de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor V.A.C.ULTA™ (Sistem de
terapie V.A.C.ULTA™) care însoțesc Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™, pentru indicații complete de utilizare pentru fiecare dintre aceste
terapii și pentru informații privind siguranța și utilizarea.
Terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor V.A.C.® (cu două moduri de presiune negativă):

1
Terapie
V.A.C.®
(continuă)

Terapie
DPC
(dinamică)

Presiune
negativă
țintă

25 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Presiune
negativă
țintă

50 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Pansamentele V.A.C.® GRANUFOAM™, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ și V.A.C. WHITEFOAM™ sunt disponibile pentru utilizare
cu opțiunea de terapie V.A.C.® prin sistemul de terapie V.A.C.ULTA™. Sunt, de asemenea, disponibile pansamente suplimentare
specifice terapiei V.A.C. VERAFLO™.
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Terapia de instilație V.A.C. VERAFLO™:

2

Fazele Terapie V.A.C. VERAFLO™
(Fază pornire: Instilare)

Instilare
fluid**

Pompare*

Îmbibare

Terapie
V.A.C.®***

Ciclul se repetă pe toată durata terapiei

* Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™
** Asistare la umplere permite utilizatorului să monitorizeze umplerea inițială a plăgii prin pornirea și oprirea manuală a instilării, pentru
a stabili volumul de instilare corect după aplicarea pansamentului. Odată determinat, acest volum va fi punctul stabilit pentru fiecare
fază de instilare ulterioară a terapiei V.A.C. VERAFLO™.
*** Modurile de presiune negativă pentru terapia continuă și cu control dinamic al presiunii (DPC) sunt disponibile cu terapia V.A.C. VERAFLO™.
Pansamentele V.A.C. VERAFLO™, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ și V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ sunt disponibile pentru
utilizarea cu opțiunea de terapie V.A.C. VERAFLO™ asigurată de sistemul de terapie V.A.C.ULTA™.
Terapie pentru managementul inciziilor PREVENA™:

Terapie PREVENA™
Mod

Profil presiune negativă
125 mmHg

Mod continuu
0 mmHg

Pansamentele PREVENA™ PEEL & PLACE™ și PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ sunt disponibile pentru utilizare cu opțiunea de
terapie PREVENA™ asigurată de sistemul de terapie V.A.C.ULTA™.
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Terapie pentru abdomen deschis ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™:

Terapie ABTHERA™
Mod

Profil presiune negativă
Țintă

100 – 150 mmHg

Mod continuu
0 mmHg

Pansamentul pentru abdomen deschis ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ este disponibil pentru opțiunea de terapie ABTHERA™ asigurată
de sistemul de terapie V.A.C.ULTA™.
Sistem de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor V.A.C.ULTA™ este destinat utilizării de către personal clinic de îngrijire calificat,
în medii de îngrijire acută. Sunt disponibile programe de pregătire la locul de muncă și de instruire pentru utilizarea terapiei V.A.C.®,
a terapiei V.A.C. VERAFLO™, a terapiei PREVENA™ și a terapiei ABTHERA™. Semnalele de informare ale unității de terapie trebuie
monitorizate de către personalul clinic de îngrijire. Pacienții nu trebuie să aplice sau să schimbe pansamentele și nici să regleze setările
unității de terapie.
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Funcții și beneficii importante ale sistemului de terapie V.A.C.ULTA™

Selecție terapie – Permite utilizatorului să selecteze terapiile V.A.C. VERAFLO™, V.A.C.®, PREVENA™ sau ABTHERA™.
Asistare la umplere (terapia V.A.C. VERAFLO™) – Permite utilizatorului să monitorizeze umplerea inițială a plăgii prin pornirea și
oprirea manuală a instilării, pentru a stabili volumul de instilare corect după aplicarea pansamentului. Odată determinat, acest volum
va fi punctul stabilit pentru fiecare fază de instilare ulterioară a terapiei V.A.C. VERAFLO™.
Beneficii:
•

Elimină factorul aleator din setarea volumului

•

Contribuie la reducerea scurgerilor cauzate de umplerea în exces a plăgii

Administrarea volumetrică a lichidului cu menținerea unei durate de contact (terapia V.A.C. VERAFLO™) – Unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ asigură administrarea volumetrică a lichidului printr-o metodă unică, patentată, utilizând o pompă.
Beneficii:
•

Administrează lichidul în mod fiabil și uniform în patul plăgii.

•

Asigură durata necesară solubilizării materialelor infecțioase și a reziduurilor de la nivelul plăgii.

Curățarea automată și ciclică a plăgii (terapia V.A.C. VERAFLO™) – Terapia V.A.C. VERAFLO™ este 100% automată după configurare,
asigurând cicluri de spălare repetate, fără intervenții manuale, prin instilarea de soluții topice pentru plăgi.
Beneficii:
•

Asigură curățarea automată și repetitivă a plăgii cu soluții topice fără îndepărtarea pansamentului.

•

Elimină necesitatea curățării manuale a plăgii între schimbările de pansament.

Funcții și beneficii importante ale sistemului de terapie V.A.C.ULTA™

Caseta V.A.C. VERALINK™ (terapia V.A.C. VERAFLO™) – Această componentă de unică folosință conectează unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ la punga/flaconul cu soluție și la tubul pansamentului.
Beneficii:
•

Asigură păstrarea și administrarea soluției în mod practic.

Îmbibare pansament (terapia V.A.C.® și terapia V.A.C. VERAFLO™) – Acest instrument permite clinicianului să îmbibe pansamentul
și plaga cu soluția de instilare în timpul pregătirii pentru schimbarea pansamentului.
Beneficii:
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•

Contribuie la „plutirea” pansamentului prin mărirea volumului de instilare și a duratei de îmbibare.

•

Umezește și înmoaie pansamentul, pentru îndepărtarea mai ușoară a pansamentului și confortul pacientului.

Funcții suplimentare
Interfața utilizatorului cu ecran tactil: Interfața utilizatorului cu ecran tactil permite navigarea ușoară în meniurile de operațiuni și
de ajutor. Pentru a împiedica modificările neintenționate, este disponibilă o protecție de ecran. Pentru a împiedica accesul pacientului
la setările de terapie, este disponibilă o blocare a setărilor.
Setări reglabile de presiune negativă și moduri de terapie: Setările pot fi selectate dintr-un interval de 25 mmHg - 200 mmHg în
trepte de 25 mmHg, în funcție de setările disponibile pentru terapia selectată. În plus, terapia V.A.C.® și terapia V.A.C. VERAFLO™
pot fi setate pentru terapia cu presiune negativă continuă sau pentru terapia Dynamic Pressure Control™ (DPC).
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™: Acest instrument sprijină utilizatorul în identificarea scurgerilor de presiune negativă în sistem,
prin utilizarea tonurilor sonore și a ajutoarelor vizuale pe ecran, în timpul procesului de depanare.
Rapoarte de istoric: Sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ asigură trei rapoarte posibile: 1. Istoric alarme, 2. Istoric terapie și 3. Istoric pacient.
Aceste rapoarte înregistrate cronologic includ datele și orele pentru pornirea/oprirea terapiei, setările terapiei, apariția alarmelor
și schimbarea componentelor de unică folosință. Acestea pot fi analizate pe ecran sau transferate electronic de la unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ printr-un stick de memorie flash USB nealimentat sau printr-un card de memorie SD.
Sistemul SENSAT.R.A.C.™: Sistemul SENSAT.R.A.C.™ (încorporat de asemenea în electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™, setul de tuburi
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, sistemul de management al inciziilor PREVENA PLUS™ și în sistemul de pansamente pentru
abdomen deschis ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™) monitorizează și menține presiunea țintă la locul plăgii, contribuind la administrarea
unei terapii consecvente. Acest sistem include hardware-ul și software-ul unității de terapie, recipientul pentru colectarea exsudatului din
plagă, metoda de detectare a recipientului, tubul cu lumene multiple, conectorul și electrodul SENSAT.R.A.C.™.
Nu este disponibil cu pansamentul PREVENA™ fără electrod SENSAT.R.A.C.™.
Conectori cu tub în linie: Sistemul încorporează un conector în linie pentru pansament și cleme pentru tuburi, pentru a permite în
mod convenabil deconectarea temporară a pansamentului plăgii de la unitatea de terapie.
Recipiente: Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este optimizată pentru utilizare cu recipiente de 300 ml, 500 ml sau 1000 ml. Acestea
sunt aceleași recipiente utilizate cu unitatea de terapie INFOV.A.C.™. Recipientele sunt de unică folosință, fabricate fără latex din
cauciuc natural, componente sterile.
Buton de deblocare a recipientului: Butonul de deblocare a recipientului este iluminat și va lumina intermitent atunci când
recipientul este plin.
Setarea de intensitate: Intensitatea este corelată cu timpul necesar pentru atingerea nivelului țintă al terapiei cu presiune negativă
după inițierea acesteia. Cu cât setarea pentru intensitate este mai mică, cu atât mai mult va dura până la atingerea presiunii negative țintă.
Analiza imaginii plăgii: Imaginile digitale ale plăgii pot fi încărcate de pe o cameră digitală în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
Atunci când perimetrul plăgii este trasat pe ecran cu stylusul furnizat, suprafața și volumul imaginii plăgii pot fi calculate, iar tendința
acesteia poate fi schițată de unitatea de terapie. Un istoric grafic cronologic al plăgii (cu diagrama de tendințe a suprafeței imaginii plăgii)
poate fi vizualizat pe ecran sau aceste informații pot fi transferate electronic din unitatea de terapie V.A.C.ULTA™. Aceste informații sunt
destinate a fi utilizate de către clinicianul curant ca mecanism pentru asigurarea unei înregistrări a evoluției vindecării plăgii; nu sunt
destinate pentru utilizarea în diagnosticarea și tratamentul plăgilor.
Mecanismul brațului suportului de prindere: Unitatea de terapie poate fi montată în siguranță pe un suport de perfuzie, pe o placă
de picior de pat sau pe un scaun cu rotile.
Funcționarea cu baterii: Pentru a facilita transferul pacienților, unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ poate funcționa cu baterii. În timpul
utilizării tipice, bateria poate asigura până la șase ore de funcționare, înainte de a necesita reîncărcare.
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Identificarea componentelor unității de terapie V.A.C.ULTA™

Butonul Alimentare

Butonul
Deblocare recipient

Ecran tactil

Etichetă număr
de serie unitate

Lampa indicatoare
a încărcării bateriei
Difuzor
Port USB
Fantă card SD

Stylus

Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ – Față

Identificarea componentelor unității de terapie V.A.C.ULTA™

Brațul suportului
de prindere pentru
containerul cu soluție

Butonul suportului
de prindere pentru unitate

Blocarea brațului suportului
de prindere pentru
containerul cu soluție

Brațul suportului
de prindere pentru unitate

Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ – Spate
18

Canelura de retenție
a tubului de instilație
Mâner de transport

Blocarea brațului suportului
de prindere pentru
containerul cu soluție

Pompă de instilare

Fantă pivot casetă
V.A.C. VERALINK™

Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ – Stânga

Tub gofrat al recipientului
(garnituri)

Conectorul de alimentare
al unității de terapie
V.A.C.ULTA™

Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ – Dreapta
19

Simboluri de alertă și alarmă
Alertă/alarmă

Terapia
V.A.C. VERAFLO™

Terapia
V.A.C.®

Terapia
PREVENA™

Terapia
ABTHERA™

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

Terapie V.A.C. VERALINK™
neactivată

ALERTĂ

ALERTĂ

Pungă/flacon cu
soluție golit(ă)

ALERTĂ

ALERTĂ

Asistare la umplere
V.A.C. VERAFLO™ inactivă

ALERTĂ

Deviere de presiune
V.A.C. VERAFLO™

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

Blocare

Blocare
(terapie întreruptă)

Recipient plin

Recipient nefixat

Terapie inactivă

Scurgere

Scurgere
(terapie întreruptă)

Simboluri de alertă și alarmă

Presiune scăzută

Blocare tub instilare
V.A.C. VERAFLO™
(terapie întreruptă)
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Simbol alertă/alarmă

Terapia
V.A.C. VERAFLO™

Terapia
V.A.C.®

Terapia
PREVENA™

Terapia
ABTHERA™

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

ALARMĂ

ALARMĂ

ALERTĂ

ALERTĂ

Nivel scăzut baterie

Nivel critic baterie

Baterie consumată

Temperatură internă
ºC

Eroare sistem
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Pregătirea pentru utilizare
Încărcați bateria
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este prevăzută cu propria sa sursă de alimentare și cu o baterie reîncărcabilă. Bateria nu este accesibilă
și nu poate fi depanată de către utilizator. Sursa de alimentare are un cablu cu două părți; una care se conectează la priza de c.a. din
perete și una care se conectează la unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
Utilizați numai sursa de alimentare furnizată cu unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ (număr de
piesă: 4103730). Utilizarea oricărei alte surse de alimentare poate conduce la defectarea unității
de terapie V.A.C.ULTA™.
În cazul în care condițiile de mediu (în mod specific, umiditatea scăzută) presupun un risc de electricitate
statică, aveți grijă atunci când manevrați unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ cât timp este conectată la
o priză de perete c.a. În cazuri rare, descărcarea de electricitate statică în contact cu unitatea de terapie
poate provoca întunecarea ecranului tactil sau resetarea sau oprirea unității de terapie. Dacă terapia nu
repornește prin oprirea și apoi pornirea alimentării unității, contactați imediat KCI.
Pentru a izola unitatea de terapie de rețeaua de alimentare electrică, deconectați cablul de
alimentare c.a. din priza de perete. Nu blocați accesul la ștecăr sau la priza de perete.

Pregătirea pentru utilizare

Cablurile de alimentare pot prezenta risc de împiedicare. Asigurați-vă că toate cablurile se află în
afara zonelor de deplasare a persoanelor.
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1.

Conectați cablul de alimentare c.a. la sursa de alimentare c.c.

2.

Conectați cablul de alimentare c.a. la o priză de perete c.a.
Sursa de alimentare c.c. trebuie să rămână accesibilă în orice moment, pentru a permite
deconectarea imediată de la rețeaua de alimentare, dacă este necesar.

3.

Localizați săgeata pe conectorul cablului de încărcare. Săgeata trebuie orientată în sus atunci când conectorul
este introdus în conectorul de alimentare de pe unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Conectorul de alimentare
al unității de terapie
V.A.C.ULTA™

Săgeată

Conectorul cablului
de încărcare V.A.C.ULTA™
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4.

În timp ce unitatea este conectată la o priză de perete, pe ecran apare un indicator de conectare.

Indicator de conectare
Baterie în curs de încărcare

Reîncărcarea completă a bateriei trebuie să dureze aproximativ patru ore. Pentru a maximiza durata
de viață a bateriei, mențineți unitatea conectată ori de câte ori este posibil.
Atunci când unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este introdusă corect în sursa de alimentare V.A.C.ULTA™, lampa indicatoare a încărcării
bateriei de pe partea frontală a unității (pagina 18) va lumina în portocaliu în timp ce se încarcă bateria. Atunci când bateria s-a
încărcat complet, lampa indicatoare a încărcării bateriei va lumina în verde.

Poziționarea unității de terapie
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ poate fi atașată la un suport de perfuzie sau la o placă de picior a unui pat de spital. Dacă este
necesar, aceasta poate fi amplasată pe o suprafață plană solidă, într-un loc în care să nu producă obstrucții. Unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ trebuie amplasată într-un loc în care cablurile și tuburile nu pot fi prinse de obiecte care trec.
Cablurile de alimentare și tuburile pot prezenta risc de împiedicare. Asigurați-vă că toate cablurile
și tuburile se află în afara zonelor de deplasare a persoanelor.
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ nu trebuie transportată sau purtată de către un pacient din ambulator.
Adresați-vă medicului și contactați KCI pentru unități de terapie V.A.C.® concepute pentru utilizare la
pacienți din ambulator. Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ poate fi amplasată pe un suport de perfuzie,
pe un cadru de pat sau pe un scaun cu rotile în timpul transportului pacientului.
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Atașarea unității de terapie la un suport de perfuzie

Atașarea unității de terapie la un suport de perfuzie
1.

Țineți unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ de mânerul de transport, prindeți butonul suportului de prindere
și trageți brațul suportului de prindere în exterior (1).

2.

Așezați suportul de prindere în jurul suportului de perfuzie și permiteți închiderea suportului de prindere,
trăgând unitatea pe suportul de perfuzie (2). Asigurați-vă că suportul se află în canelura verticală de cauciuc
(atât în partea superioară, cât și în cea inferioară) de pe partea posterioară a unității de terapie V.A.C.ULTA™.

3.

Rotiți butonul suportului de prindere pentru a fixa brațul suportului de prindere în poziție (3). Atunci când
simbolul săgeată de pe butonul suportului de prindere se aliniază cu simbolul de blocare, brațul suportului
de prindere este blocat.

3
2
4.
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Inversați procedura pentru a scoate unitatea de terapie.

Atașarea unității de terapie la placa de picior a unui pat
1.

Țineți unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ de mânerul de transport, prindeți butonul suportului de prindere
și trageți brațul suportului de prindere în exterior (1).

2.

Plasați suportul de prindere peste placa de picior. Lăsați suportul de prindere să se închidă, trăgând unitatea
de terapie pe placa de picior (2).

3.

Rotiți butonul suportului de prindere pentru a fixa brațul suportului de prindere în poziție (3). Atunci când
simbolul săgeată de pe butonul suportului de prindere se aliniază cu simbolul de blocare, brațul suportului
de prindere este blocat (4).

Atașarea unității de terapie la placa de picior a unui pat

2

4
3

4.

Inversați procedura pentru a scoate unitatea de terapie.
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Atașarea casetei V.A.C. VERALINK™
Pentru utilizare numai cu terapia V.A.C.® atunci când se utilizează funcția Îmbibare pansament sau
terapia V.A.C. VERAFLO™.
Coșul casetei
V.A.C. VERALINK™

Clapeta de deblocare a
casetei V.A.C. VERALINK™
(partea superioară)
Tubul casetei
V.A.C. VERALINK™

Acul tubului

Conexiunea pivot
a casetei V.A.C. VERALINK™
(partea inferioară)

1.

Scoateți caseta V.A.C. VERALINK™ din ambalaj și introduceți conexiunea pivot a casetei V.A.C. VERALINK™ (1)
în fanta pivot a unității de terapie V.A.C.ULTA™.

2.

Pivotați clapeta de deblocare a casetei V.A.C. VERALINK™ către unitate (2) și apăsați ferm până când se fixează
printr-un clic în poziție (3).
Caseta V.A.C. VERALINK™ este concepută să se fixeze etanș pe unitatea de terapie. Aplicați presiune
fermă, pentru a asigura instalarea corespunzătoare a casetei.

1

Conexiunea pivot a casetei V.A.C. VERALINK™

Atașarea casetei V.A.C. VERALINK™

2
2

3
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Atașarea pungii/flaconului cu soluție
Pentru utilizare numai cu terapia V.A.C.® atunci când se utilizează funcția Îmbibare pansament sau
terapia V.A.C. VERAFLO™
Extindeți brațul suportului de prindere pentru recipientul cu soluție:
1.

Ridicați complet blocarea brațului suportului de prindere pentru recipientul cu soluție (1).

2.

Ridicați brațul suportului de prindere pentru recipientul cu soluție (2). În funcție de unitate, fie rotiți mânerul
cu 180 de grade (3A), fie pivotați mânerul în sus (3B).

3.

Împingeți complet în jos blocarea brațului suportului de prindere pentru recipientul cu soluție (4), pentru a bloca
în poziție brațul suportului de prindere pentru recipientul cu soluție.

Atașarea pungii/flaconului cu soluție

2

4
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Suspendați punga/flaconul cu soluție
Pentru utilizare numai cu funcția Îmbibare pansament a terapiei V.A.C.® sau cu terapia V.A.C. VERAFLO™.
1.

Asigurați-vă că tubul casetei este direcționat în canelura de retenție de pe mânerul unității, aplicând presiune
pentru a împinge tubul în canelură.

2.

Introduceți punga/flaconul cu soluție în conformitate cu instrucțiunile producătorului, cu ajutorul acului
tubului casetei V.A.C. VERALINK™ (1).

3.

Agățați punga/flaconul cu soluție de brațul suportului de prindere pentru recipientul cu soluție al unității
de terapie (2).

4.

Reglați brațul suportului de prindere pentru recipientul cu soluție (3) în timp ce manipulați punga/flaconul,
pentru a vă asigura că acul este menținut în interiorul fantei din coșul casetei V.A.C. VERALINK™ (4).

Canelura de retenție a
tubului casetei

4

Suspendați punga/flaconul cu soluție

4

Asigurați-vă că tubul nu
este torsionat sau strâns
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Conectați linia de instilare
Pentru utilizare numai cu funcția Îmbibare pansament a terapiei V.A.C.® sau cu terapia V.A.C. VERAFLO™.
Consultați instrucțiunile de utilizare corespunzătoare pentru pansamente, pentru informații despre
siguranță și pentru proceduri de aplicare și de schimbare a pansamentului.

1.

Scoateți capacul de pe capătul tubului casetei
V.A.C. VERALINK™ (1).

2.

Conectați tubul casetei V.A.C. VERALINK™ la linia de instilare
a electrodului V.A.C. VERAT.R.A.C.™/setului de tuburi
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ prin împingerea conectorilor
unul într-altul (2).

1

2

3
Răsuciți conectorii până când clapetele de blocare sunt fixate
complet (3).

4.

Deschideți toate clemele tubului (4).

4

Conectați linia de instilare

3.
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Instalarea recipientului
Atunci când selectați dimensiunea recipientului (300 ml, 500 ml, 1000 ml), țineți cont de cantitatea
de exsudat al plăgii și de terapia selectată. Dacă se administrează terapie V.A.C. VERAFLO™,
țineți cont și de cantitatea de lichid de instilare din plagă și de frecvența instilării.
Dacă se administrează terapie PREVENA™, luați în considerare utilizarea celui mai mic recipient
disponibil pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
1.

Glisați recipientul în partea laterală a unității de terapie V.A.C.ULTA™ (1).

2.

Împingeți ferm recipientul (ilustrat cel de 500 ml) în poziție pe unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ (2). Un clic sonor
indică faptul că recipientul este instalat adecvat. Asigurați-vă că recipientul este fixat direct pe unitatea de terapie.
Nu răsuciți și nu rotiți recipientul în timpul instalării.

2

3.

Conectați tubul recipientului la tubul pansamentului,
împingând conectorii unul în altul (3).

3

Va fi necesar un conector PREVENA™ V.A.C.® pentru a conecta pansamentul PREVENA™ la recipientul
unității de terapie V.A.C.ULTA™. Acest conector, care este disponibil în pachetul pansamentului PREVENA™,
trebuie utilizat pentru ca terapia cu presiune negativă la nivelul plăgilor să funcționeze eficient
și precis.

Instalarea recipientului

Tubul pansamentului PREVENA™
Tubul recipientului

Conectorul PREVENA™ V.A.C.®
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4
4.

Răsuciți conectorii până când clapetele de blocare sunt fixate
complet (4).

5.

Deschideți toate clemele tubului (5).

5
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Schimbarea recipientului
Un recipient poate fi înlocuit în condiții de rutină sau în condiții de alarmă. În condiții de rutină, butonul de deblocare a recipientului
NU va lumina intermitent. La schimbarea recipientului, NU opriți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™.
În situații de alarmă Recipient plin, butonul de deblocare a recipientului (pagina 18) va lumina intermitent, se va afișa un ecran
de alertă/alarmă (paginile 56, 90, 116 și 134), iar terapia se va opri (alimentarea unității rămâne pornită).
În timpul administrării terapiei PREVENA™ nu ar trebui să fie necesară schimbarea recipientului.
Contactați imediat medicul curant dacă apare o alarmă Recipient plin în timpul terapiei PREVENA™.
Recipientul utilizat pentru terapia V.A.C.®, terapia V.A.C. VERAFLO™ și terapia ABTHERA™ trebuie schimbat
atunci când este plin (când sună alarmă) sau cel puțin o dată pe săptămână, pentru a controla mirosul.

Dacă apare o alarmă Recipient plin, pompa este OPRITĂ. Continuați cu pasul 2.

1.

Terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™, terapia ABTHERA™ – Opriți terapia selectând Pornire/Oprire
pe ecranul tactil. Nu opriți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™.

Terapia V.A.C. VERAFLO™ – Opriți terapia prin selectarea butonului Pauză/Reluare de pe ecranul tactil. Nu
opriți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™.

2.

Glisați ambele cleme ale tubului către conectorul tubului.

3.

Închideți strâns ambele cleme ale tubului (1), pentru a împiedica
vărsarea conținutului în tub. Trebuie să se audă mai multe clicuri.

2

Schimbarea recipientului

4.

Răsuciți conectorii tubului până când clapetele de blocare
sunt desfăcute (2).

3
5.
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Separați conectorul (3) pentru a deconecta tubul
pansamentului de la tubul recipientului.

6.

Apăsați butonul Deblocare recipient.

Dacă se utilizează recipientul ACTIV.A.C.™ de 300 ml, acesta NU este ținut pe poziție de cadrul unității
de terapie V.A.C.ULTA™. Atunci când scoateți recipientul ACTIV.A.C.™ de 300 ml de pe unitatea de
terapie V.A.C.ULTA™, țineți recipientul FERM, înainte de a apăsa butonul de deblocare a recipientului.
7.

Scoateți recipientul din unitatea de terapie, ridicând și trăgând recipientul afară din unitate (4).

4

Eliminați la deșeuri recipientul folosit, în conformitate cu reglementările de mediu ale instituției și/sau
cu reglementările locale de mediu.

8.

Instalați noul recipient și reconectați tubul conform descrierii din secțiunea Instalarea recipientului (pagina 32)
din acest manual de utilizare.

9.

Terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™, terapia ABTHERA™ – Selectați Pornire/Oprire de pe ecranul tactil,
pentru a reporni terapia.

Terapia V.A.C. VERAFLO™ – Selectați Pauză/Reluare de pe ecranul tactil, pentru a reporni terapia.
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Operare
Acest capitol conține instrucțiuni pentru setarea și reglarea funcțiilor unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Analizați toate secțiunile acestui manual înainte de utilizarea produsului. Citiți cu atenție Indicațiile, Contraindicațiile, Avertizările și Precauțiile
furnizate cu unitatea înainte de a utiliza unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Ecranul tactil
Afișajul de pe partea frontală a unității este sensibil la atingere. Ecranele interfeței cu utilizatorul vor apărea pe acest afișaj. Aceste ecrane
vor afișa informații despre operațiunile și setările curente ale sistemului, pe baza filei selectate (Terapie, Istoric sau Utilități).
Modul de operare pentru ecranul tactil este detaliat în paginile următoare.
Ecranul tactil trebuie operat numai prin atingere cu degetul sau cu stylusul furnizat. Utilizarea pixurilor
sau a altor dispozitive de indicare va deteriora ecranul.
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Sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ – opțiuni de terapie
Sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ se poate utiliza pentru patru terapii diferite, în funcție de comenzile medicului:
Terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor V.A.C.® (1):

1
Terapie
V.A.C.®
(continuă)

Terapie
DPC
(dinamică)

Presiune
negativă
țintă

25 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Presiune
negativă
țintă

50 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Terapia de instilație V.A.C. VERAFLO™ (2):

2

Fazele Terapie V.A.C. VERAFLO™
(Fază pornire: Instilare)

Sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ – opțiuni de terapie

Pompare*

Instilare
fluid**

Îmbibare

Terapie
V.A.C.®***

Ciclul se repetă pe toată durata terapiei

* Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™
** Asistare la umplere permite utilizatorului să monitorizeze umplerea inițială a plăgii prin pornirea și oprirea manuală a instilării, pentru
a stabili volumul de instilare corect după aplicarea pansamentului. Odată determinat, acest volum va fi punctul stabilit pentru fiecare
fază de instilare ulterioară a terapiei V.A.C. VERAFLO™.
*** Modurile de presiune negativă pentru terapia continuă și cu control dinamic al presiunii (DPC) sunt disponibile cu terapia V.A.C. VERAFLO™.
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Terapie pentru managementul inciziilor PREVENA™ (3):

Terapie PREVENA™
Mod

Profil presiune negativă
125 mmHg

Mod continuu
0 mmHg

Terapie pentru abdomen deschis ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4):

Terapie ABTHERA™
Mod

Profil presiune negativă
Țintă

100 – 150 mmHg

Mod continuu
0 mmHg
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Ecranul tactil – file
Ecranul tactil este împărțit în trei secțiuni, fiecare marcată de o filă separată. Aceste file permit accesul în diferite zone ale software-ului
unității de terapie V.A.C.ULTA™.

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Fila Utilități
(paginile 74, 106, 126 și 144)

Terapia V.A.C. VERAFLO™ Ecranul Inițial

Ecranul tactil – file

Terapia V.A.C.® Ecranul Inițial

Terapia PREVENA™ Ecranul Inițial

Terapia ABTHERA™ Ecranul Inițial

Fila Terapie – (paginile 50, 85, 110 și 129) Utilizați pentru a accesa ecranul Inițial, setările, funcțiile terapiei și informații despre
rezumatul terapiei active. Utilizați butonul Setări terapie din fila Terapie pentru a selecta terapia prescrisă (terapia V.A.C. VERAFLO™,
terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™ sau terapia ABTHERA™).
Fila Istoric – (pagina 155) Utilizați pentru a accesa tot istoricul terapiei pentru pacient.
Fila Utilități – (paginile 74, 106, 126, 144) Utilizați pentru a accesa funcțiile legate de terapie și pentru a seta preferințele sistemului,
inclusiv limba, unitatea de măsură, data, luminozitatea ecranului etc. De asemenea, pot fi vizualizate informațiile de contact pentru KCI
și versiunea de software.
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Butoanele comune ale ecranului tactil
Majoritatea ecranelor au unul sau mai multe butoane de control comune. Acestea sunt:
Ajutor – Accesați ecranele Ajutor

Protecție ecran/Blocare setări – Activați funcția Protecție ecran pentru a preveni schimbările
neintenționate. Această funcție trebuie folosită în timpul curățării ecranului tactil (pagina 192). Selectați
și țineți apăsat timp de peste cinci secunde, pentru a activa sau a dezactiva Blocare setări. Blocare setări
împiedică accesul pacientului la setările de terapie.

Mod nocturn – Activați funcția Mod nocturn pentru a întuneca ecranul tactil. Atunci când Mod nocturn
este activ, afișajul va porni la cea mai mică setare de luminozitate la atingerea ecranului tactil. Pentru a anula
modul nocturn, selectați Mod nocturn, pentru a reveni la setarea de luminozitate anterioară.

OK – Confirmați selecția

Ieșire – Închideți ecranul pop-up

Anulare – Anulați operarea

Înapoi – Reveniți la ecranul anterior

Înainte – Avansați la ecranul următor

Informații – Selectați pentru a vizualiza ecranele Rezumat terapie și Setări curente pentru terapia activă.

Pornire/Oprire – Selectați pentru a reporni terapia (terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™,
terapia ABTHERA™).

Pauză/Reluare – Selectați pentru a reporni (terapia V.A.C. VERAFLO™).
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Butoanele comune ale ecranului tactil

+ sau - – Utilizați +/- pentru a regla valorile afișate în sens ascendent sau descendent.

Porniți sau opriți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™
Butonul Alimentare este amplasat în colțul din stânga sus de pe partea frontală a unității (pagina 18).
Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până când se aprinde lampa, pentru a porni unitatea de
terapie V.A.C.ULTA™. Unitatea va trece printr-o rutină de autotestare și apoi va prezenta ecranul Pornire.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până când se închide afișajul, pentru a opri unitatea de
terapie V.A.C.ULTA™.
Ecranul Pornire va fi afișat într-unul dintre următoarele două moduri:
La prima utilizare a sistemului de terapie V.A.C.ULTA™ după
inspecția conform listei de verificare a calității și după curățare,
va fi afișat ecranul Pacient nou.
Selectați Terapia j V.A.C.VERAFLO™ pentru a
configura unitatea de terapie pentru utilizarea
cu terapia V.A.C. VERAFLO™ (pagina 44).
Selectați Terapia V.A.C.® pentru a configura
unitatea de terapie pentru utilizarea cu
terapia V.A.C.® (pagina 81).
Selectați Terapia PREVENA™ pentru a configura
unitatea de terapie pentru utilizarea cu
terapia PREVENA™ (pagina 109).
Selectați Terapia ABTHERA™ pentru a configura
unitatea de terapie pentru utilizarea cu
terapia ABTHERA™ (pagina 127).

Porniți sau opriți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™

Un mod de terapie nou poate fi selectat numai înainte de oprirea modului de terapie curent. Butonul
de selectare nu va fi disponibil pentru terapiile inactive.
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Dacă unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ a fost configurată anterior și s-a
efectuat ciclul de alimentare (este oprită și apoi repornită), ecranul
Pornire va afișa Continuare Terapie și Lista de verificare CC.
Continuare Terapie – Selectați pentru
a accepta Avertisment și pentru a reveni
la ecranul Inițial al terapiei utilizate anterior
(paginile 50, 85, 110 și 129).
Listă de verificare CC – Selectați pentru
a accepta Avertisment și continuați cu
procesul de inspecție Listă de verificare CC.
Pentru a utiliza funcțiile Listă de verificare
CC, este necesară documentația de service
însoțitoare. Vă rugăm să contactați KCI pentru
informații suplimentare.

Ecranul Pacient nou
Utilizați acest ecran pentru a introduce informațiile despre pacient în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™. Informațiile despre pacient
sunt criptate.
Este posibil ca în configurarea terapiei să
nu se afișeze acest ecran.
Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce următoarele:
•

Prenumele pacientului

•

Numele de familie al pacientului

•

Departamentul/unitatea pacientului

•

Codul de identificare a pacientului
După ce au fost introduse aceste informații,
selectați OK pentru a continua cu ecranul
Alegere terapie.
În fiecare rând trebuie introdus cel puțin
un caracter.
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Configurarea terapiei V.A.C. VERAFLO™ – prezentare generală a setărilor implicite
Următoarea diagramă de flux indică pașii de bază necesari pentru a configura terapia V.A.C. VERAFLO™ utilizând setările Implicit.
Pentru informații detaliate despre fiecare ecran și opțiune, consultați paginile la care se face trimitere.
Apăsați și mențineți
apăsat butonul
Alimentare până
când se aprinde
lampa.

Necesare pentru terapia
V.A.C. VERAFLO™:
• Recipient
• Pansament
V.A.C. VERAFLO™

Configurarea terapiei V.A.C. VERAFLO™ – prezentare generală a setărilor implicite

• Casetă V.A.C. VERALINK™
pungă/flacon cu soluție
de 100 – 1000 ml

Selectați Terapia V.A.C.
VERAFLO™ (pagina 42).

Selectați OK pentru
Va începe procedura Asistare
a accepta setările implicite. la umplere (pregătirea etanșării
pansamentului poate dura
până la 2 minute și 1/2,
pentru a reduce la minimum
riscul de scurgere a soluției).

Ecranul Inițial –
terapia V.A.C. VERAFLO™.

Selectați OK pentru
Selectați Pornire/Oprire
a accepta setările și
pentru a începe instilarea
pentru a începe
lichidului în pansament.
terapia V.A.C. VERAFLO™. Selectați Pornire/Oprire din
nou pentru a opri instilarea
lichidului în pansament.

Capturile de ecran de mai sus au strict rol de prezentare. Pentru o prezentare mai detaliată
și informații suplimentare, consultați paginile la care se face trimitere.

Setările afișate vor varia în funcție de setările definite de utilizator.
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Configurarea terapiei V.A.C. VERAFLO™ – prezentare generală a setărilor definite de utilizatorul avansat
Următoarea diagramă de flux indică pașii de bază necesari pentru a configura terapia V.A.C. VERAFLO™ cu setările definite de utilizator,
inclusiv OPRIREA Asistare la umplere. Consultați următoarele pagini, pentru informații detaliate despre fiecare ecran și opțiune.
Apăsați și mențineți
apăsat butonul
Alimentare
până când se
aprinde lampa.

Necesare pentru terapia
V.A.C. VERAFLO™:
• Casetă V.A.C. VERALINK™
pungă/flacon cu soluție
de 100 – 1000 ml

Selectați Terapia
V.A.C. VERAFLO™
(pagina 42).

Selectați Setări avansate.

Configurați faza
terapie V.A.C.® a terapiei
V.A.C. VERAFLO™ conform
prescripției (pagina 46).
Selectați Înainte.

Începe pomparea.

Selectați OK pentru
a accepta setările.

Configurați faza Instilare a
terapiei V.A.C. VERAFLO™
conform prescripției
(pagina 46). Selectați OK.

Capturile de ecran de mai sus au strict rol
de prezentare. Pentru o prezentare mai detaliată
și informații suplimentare, consultați paginile la
care se face trimitere.

Ecranul Inițial –
terapia V.A.C.VERAFLO™

Setările afișate vor varia în funcție de setările
definite de utilizator.
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Configurarea terapiei V.A.C. VERAFLO™ – prezentare generală a setărilor definite de utilizatorul avansat

• Recipient

Configurați terapia V.A.C. VERAFLO™ – setări definite de utilizatorul avansat

Configurați terapia V.A.C. VERAFLO™ – setări definite de utilizatorul avansat

Aceste ecrane sunt utilizate pentru a configura unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ pentru administrarea terapiei V.A.C. VERAFLO™:
•

Presiune țintă (mmHg) – (Implicit = 125 mmHg)
Nivelul presiunii negative prescris pentru faza de terapie
V.A.C.®. Presiunea țintă poate fi setată la 50 – 200 mmHg,
în trepte de 25 mmHg.

•

Intensitate - (Implicit = Medie) Corelată cu timpul
necesar pentru atingerea nivelului țintă al terapiei după
inițierea acesteia. Cu cât setarea pentru intensitate este mai
mică, cu atât mai mult va dura până la atingerea presiunii
țintă. Se recomandă ca pacienții noi să înceapă terapia
de la cea mai mică setare a intensității, deoarece acest
lucru permite o creștere mai lentă a presiunii negative
atunci când materialul spongios este comprimat în plagă.
Intensitatea poate rămâne la setarea minimă pe întregul
parcurs al tratamentului, dacă se dorește acest lucru.

•

Mod Terapie V.A.C.® – (Implicit = Continuu)
Modurile disponibile includ Continuu și Control
dinamic al presiunii (DPC). Modul continuu
administrează presiune negativă constantă la Presiune
țintă selectată. DPC administrează presiune negativă cu
o valoare între presiunea scăzută presetată (25 mmHg)
și Presiune țintă selectată.

•

Durată creștere ciclu – (Implicit = 3 minute) Durata
utilizată pentru tranziția de la presiunea scăzută presetată
(25 mmHg) la presiunea țintă selectată în timpul utilizării
DPC. Durată creștere ciclu poate fi setată de la un minut
la 10 minute, în trepte de un minut.

•

Durată scădere ciclu – (Implicit = 3 minute) Durata
utilizată pentru tranziția de la presiunea țintă selectată
la presiunea scăzută presetată (25 mmHg) în timpul
utilizării DPC. Durată scădere ciclu poate fi setată de
la un minut la 10 minute, în trepte de un minut.
1.
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Selectați valoarea dorită prin selectare
sau prin glisarea degetului/stylusului de-a
lungul barei. Utilizați +/- pentru a regla
valorile afișate în sens ascendent sau
descendent.

•

Asistare la umplere – (Implicit = PORNITĂ) Asistare la
umplere permite utilizatorului să monitorizeze umplerea
inițială a plăgii prin pornirea și oprirea manuală a instilării,
pentru a stabili volumul de instilare corect după aplicarea
pansamentului. Odată determinat, acest volum va fi
punctul stabilit pentru fiecare fază de instilare ulterioară
a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (pagina 48).

•

Fază pornire – (Implicit = Instilare) (Implicit = 10 ml
dacă Asistare la umplere este oprită). Setează prima fază
a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (paginile 14 și 38).

•

Durată de îmbibare (minute) – (Implicit = 10 minute)
Durata de timp în care soluția instilată va rămâne în plagă în
timpul fiecărei faze de îmbibare a terapiei V.A.C. VERAFLO™.
Durată de îmbibare poate fi setată de la 1 secundă până la 30
de minute, cu trepte variate.

•

Durata Terapiei V.A.C.® (ore) – (Implicit = 3 ore și 1/2)
Durata de timp în care presiunea negativă va fi aplicată
în timpul fiecărei faze de terapie V.A.C.® a terapiei

V.A.C. VERAFLO™. Durata terapiei V.A.C.® poate fi
setată de la 3 minute la 12 ore, cu trepte variate.
2.

Selectați Înainte pentru a continua
cu ecranul Setări V.A.C. VERAFLO™
(pagina 2 din 2).

Selectați Restabilire Valori implicite pentru
a restabili toate setările terapiei la valorile
lor implicite.
3.

Odată ce au fost introduse toate setările
sau restabilite valorile implicite, selectați
OK pentru a continua cu ecranul
Confirmare setări. Acest ecran permite
utilizatorului să examineze setările terapiei
care au fost selectate în ecranul Setări
V.A.C. VERAFLO™.

4.

Utilizați +/- pentru a regla valorile afișate
în sens ascendent sau descendent.

Selectați Setări avansate pentru a reveni
la ecranul Setări terapie V.A.C. VERAFLO™
pentru a efectua orice reglări necesare.

5.

Selectați OK pentru a iniția terapia
și continuați cu ecranul Detector
de scurgeri SEAL CHECK™.

SAU
6.

Selectați Anulare pentru a reveni la ecranul
Pacient nou.
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Ecranele Asistare la umplere
Aceste ecrane vor afișa starea secvenței Asistare la umplere.

2

3

Pomparea poate dura până la două minute și treizeci de secunde, pentru a pregăti etanșarea
pansamentului, în scopul reducerii la minimum a riscului de scurgere a soluției. În timpul acestei
pompări, observați pansamentul pentru a detecta scurgerile. Durata Detector de scurgeri SEAL CHECK™
este concepută pentru a ajuta la reducerea la minimum a riscului de scurgeri prin apropierea de piele
a foliei autoadezive de sigilare a plăgilor și alocarea unui timp de uscare adezivului.
1.

Asistare la umplere (1) va începe să comprime pansamentul, pentru a pregăti etanșarea pansamentului în
scopul reducerii la minimum a riscului de scurgere a soluției. După ce unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ a atins
presiunea țintă și a stabilit că scurgerile de aer ale pansamentului sunt suficient de reduse pentru a continua
terapia V.A.C. VERAFLO™, unitatea de terapie va continua cu ecranul Asistare la umplere.
Sonor etanșare – (Implicit = OPRIT) Ton sonor utilizat pentru a depista și a remedia scurgerile.
Selectați pentru a porni sau a opri tonul sonor pentru etanșare.

Jurnal – Utilizat pentru a înregistra înlocuirile componentelor de unică folosință (pagina 150).

Ecranele Asistare la umplere

2.

Selectați Pornire/Oprire în ecranul Asistare la umplere, pentru a începe administrarea soluției
la nivelul plăgii (2).

În timpul utilizării Asistare la umplere, este posibil să se depășească durata de îmbibare pentru
o soluție. Atunci când utilizați acest instrument, luați în considerare timpul scurs în raport cu durata
de îmbibare selectată.
3.
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Monitorizați umplerea cu soluție a plăgii.

4.

Selectați Pornire/Oprire din nou, pentru a opri administrarea soluției imediat ce volumul de umplere
adecvat a fost administrat în patul plăgii.

Supraumplerea plăgii poate compromite etanșeitatea pansamentelor.

5.

Utilizați +/- pentru a regla volumul de lichid, dacă este necesar.

6.

Selectați OK (3) pentru a confirma volumul stabilit al lichidului care este afișat pe ecranul Asistare la umplere
și pentru a reveni la ecranul Inițial (pagina 50). Unitatea de terapie va începe apoi faza de îmbibare.

Dacă nu selectați OK într-un interval de 15 minute de la pornirea Asistare la umplere sau într-un
interval de 15 minute de la oprirea Asistare la umplere, unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va trece
la faza terapie V.A.C.® și volumul Asistare la umplere nu va fi înregistrat.
7.

Dacă s-a produs supraumplerea plăgii, dacă trebuie eliminată soluția sau dacă trebuie repornit Asistare la umplere,
selectați Resetare pentru a elimina soluția din plagă și pentru a reveni la ecranul Asistare la umplere.
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Ecranul Inițial – terapia V.A.C. VERAFLO™
Acest ecran Inițial este principalul ecran afișat de unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ în timpul terapiei V.A.C. VERAFLO™. Acesta este utilizat
pentru a accesa informații importante privind starea terapiei.

Bara de stare
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități (pagina 74)
Informații

Configurarea unității de terapie
și faza terapiei
Detectarea scurgerilor

Îmbibare pansament
Pauză/Reluare terapie
Pornire/Oprire terapie

Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 145)
Setări terapie (pagina 46)

Mod nocturn (pagina 41)
Ajutor

Protecție ecran/Blocare setări
(pagina 41)

Faza și starea terapiei (PORNITĂ, OPRITĂ sau OPRITĂ TEMPORAR) vor fi afișate în bara de stare din partea superioară a ecranului. Faza
curentă a terapiei va fi afișată, de asemenea, sub pictograma unității de terapie sau deasupra pictogramei pansamentului.
Din ecranul Inițial sunt disponibile următoarele opțiuni:
Setări terapie – Utilizați pentru a schimba setările curente ale terapiei.
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 145).

Ecranul Inițial – terapia V.A.C. VERAFLO™

Informații – Utilizați pentru a vizualiza un rezumat al istoricului terapiei și setările curente ale terapiei (pagina 51).
Pornire/Oprire – Utilizați pentru a porni sau a opri terapia.
Pauză/Reluare – Utilizați pentru a opri temporar sau pentru a relua terapia.
Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Detectare scurgere – Dacă unitatea de terapie detectează o scurgere în sistem aflată temporar peste pragul Alarmă scurgere,
ecranul Inițial pentru terapia V.A.C. VERAFLO™ va afișa o casetă galbenă în jurul pansamentului. Consultați instrucțiunile de
utilizare furnizate cu pansamentele, pentru informații referitoare la utilizarea materialului în exces al foliei autoadezive de sigilare
a plăgilor pentru a etanșa orice zonă cu scurgeri.
Consultați pagina 41 pentru o listă de butoane comune ale ecranului tactil care nu sunt descrise aici.
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Ecranele Informații – terapia V.A.C. VERAFLO™

1.

Selectați Informații din ecranul Inițial, pentru a continua cu fila Rezumat terapie. Utilizați această filă pentru a
examina Dată începere terapie, Durată terapie, Durată V.A.C.®, Durată de îmbibare, Cicluri terapie și Volum instilare.
Dacă se utilizează funcția Jurnal, vor fi afișate, de asemenea, data și ora pentru Ultima schimbare a vasului,
Ultima schimbare a casetei, Ultima înlocuire a pansamentului și Ultima schimbare a soluției.

2.

Selectați Setări curente pentru a continua cu ecranul Setări curente. Utilizați această filă pentru a analiza
setările curente ale terapiei.

3.

Selectați Modificare setări pentru a continua cu ecranul Confirmare setări (pagina 47).

4.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul Inițial pentru terapia V.A.C. VERAFLO™.

51

Ecranele Informații – terapia V.A.C. VERAFLO™

Aceste ecrane vor afișa setările curente ale terapiei și un rezumat al terapiei aplicate pacientului.

Opriți confirmarea terapiei V.A.C. VERAFLO™
1.

Dacă se administrează terapia,
selectați Pornire/Oprire din ecranul
Inițial pentru a continua cu ecranul
Confirmare oprire terapie.

2.

Selectați OK pentru a opri terapia.
Selectați Anulare pentru a reveni la
ecranul Inițial fără a opri terapia.

Lichidul instilat va fi eliminat; asigurați-vă
că recipientul poate suporta întregul volum.
Asigurați-vă că clemele tubului sunt deschise
și tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat.

Opriți confirmarea terapiei V.A.C. VERAFLO™ și terapia V.A.C. VERAFLO™ Pauză

Terapie V.A.C. VERAFLO™ Pauză
1.

Dacă se administrează terapia, selectați
Pauză/Reluare din ecranul Inițial
pentru a continua cu ecranul Terapie
V.A.C. VERAFLO™ Pauză.

2.

Selectați OK pentru a opri temporar terapia.
Selectați Anulare pentru a reveni la ecranul
Inițial pentru terapia V.A.C. VERAFLO™
fără a opri temporar terapia.

Terapia poate fi oprită temporar timp de până
la 15 minute. Această durată poate depăși
durata de îmbibare. Înainte de a opri temporar
terapia, luați în considerare această durată
de oprire temporară și durata de îmbibare
selectată.

52

Alertele și alarmele terapiei V.A.C. VERAFLO™
În timpul terapiei V.A.C. VERAFLO™ este posibil să apară pe ecran următoarele alerte și alarme.
Alertele și alarmele sunt însoțite de un ton sonor repetitiv.
După inițierea terapiei, dacă atunci când este afișat detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ și este PORNIT tonul Sonor etanșare nu se
aude un ton sonor, este posibil ca alarmele să nu funcționeze corect. Contactați KCI pentru informații suplimentare. Alarmele sunt
concepute pentru a fi auzite dacă stați cu fața la unitatea de terapie, la cel mult un metru depărtare de aceasta. Dacă sunt prezente
două sau mai multe situații de alarmă, este afișată doar alarmă cu prioritate ridicată.
Situație de alertă de prioritate scăzută – Afișată pe ecranul tactil atunci când unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ detectează o situație care necesită atenție. Alertele vor fi însoțite de un ton sonor repetitiv
la intervale de aproximativ 20 de secunde (două semnale sonore).
Situație de alarmă de prioritate medie – Afișată pe ecranul tactil atunci când unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ detectează o situație care necesită atenție imediată, pentru a vă asigura că terapia prescrisă
este administrată. Alarmele vor fi însoțite de un ton sonor repetitiv la intervale de aproximativ două
secunde (trei semnale sonore) și de un titlu care luminează intermitent pe ecran.

Selectați Sonor etanșare pentru a PORNI tonul sonor.

Selectați Ajutor pentru mai multe informații privind soluționarea alarmelor.

Alertele și alarmele terapiei V.A.C. VERAFLO™

Dacă situațiile de alertă sau de alarmă nu pot fi soluționate, contactați KCI.
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Alertă de blocaj terapie V.A.C. VERAFLO™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ a detectat un potențial blocaj
în linia de terapie V.A.C.®. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului terapiei V.A.C.® de pe electrodul
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ sau setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alertă de blocaj terapie V.A.C.® persistă după
parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți unitatea de terapie și
tubul, pentru a fi la același nivel sau mai jos față de poziția
plăgii. Dacă alertă este soluționată prin coborârea unității,
poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încerca
în continuare să aplice terapia în timpul
acestei alerte.

Alertă de blocaj terapie V.A.C. VERAFLO™

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alarmă de blocaj terapie V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când în unitatea de terapie V.A.C.® este prezent un blocaj. Această
alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului terapiei V.A.C.® de pe electrodul
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ sau setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alarmă de blocaj terapie V.A.C.® (terapie întreruptă)
persistă după parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți unitatea de
terapie și tubul pentru a fi la același nivel sau mai jos față de
poziția plăgii. Dacă alarmă este soluționată prin coborârea
unității, poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate
acestea, este posibil ca presiunea negativă
de la nivelul plăgii să fie sub valoarea
terapeutică.
Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de blocaj terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)

1.

Alarmă recipient plin a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când recipientul este plin și trebuie înlocuit. Această alarmă va fi
însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

Verificați dacă recipientul este plin, comparând nivelul de
lichid cu marcajele gradate de pe recipient.

Marcaje
Graduated
Marks
gradate

Un recipient plin are aproximativ 300 ml,
500 ml sau 1000 ml, în funcție de recipientul
utilizat. Butonul de deblocare a recipientului
va lumina intermitent.

Alarmă recipient plin a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)

3.

4.

Dacă recipientul nu este plin, selectați
Resetare pentru a reveni la ecranul Inițial.

Dacă recipientul este plin, înlocuiți-l și selectați Resetare
în acest ecran, pentru a reveni la ecranul Inițial. Consultați
secțiunea Schimbarea recipientului din acest manual
(pagina 34) pentru informații suplimentare.
5.

Selectați Pauză/Reluare pentru a reporni
terapia.

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă recipient nefixat a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când recipientul nu este introdus complet și/sau blocat corespunzător.
Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți recipientul apăsând butonul
Deblocare recipient (pagina 18)
de pe unitate.

3.

Inspectați recipientul și unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
pentru a vă asigura că nu există obiecte străine sau reziduuri
care să interfereze cu suprafețele de potrivire ale recipientului
și unității de terapie.

4.

Asigurați-vă că ambele garnituri sunt prezente și fixate în
întregime (pagina 19). Dacă garniturile lipsesc sau sunt
deteriorate, contactați KCI.

5.

Reatașați recipientul la unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
asigurându-vă că recipientul este fixat complet și blocat
(pagina 32). Un declic sonor indică faptul că recipientul
este instalat corect.
Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Selectați Pauză/Reluare pentru a reporni
terapia.

Dacă această alarmă continuă să apară, repetați pașii 2-7 cu
un recipient nou.
Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.

57

Alarmă recipient nefixat a terapiei V.A.C. VERAFLO™

8.

6.

Alarmă terapie inactivă a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când terapia (terapia V.A.C. VERAFLO™) a fost oprită sau întreruptă
temporar timp de peste 15 minute (cu unitatea având alimentarea pornită). Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a opri
alarmă timp de două minute în timpul
depanării.

2.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

3.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

4.

Dacă nu se dorește efectuarea terapiei,
opriți unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
utilizând butonul Alimentare de pe
partea anterioară a unității.

Alarmă terapie inactivă a terapiei V.A.C. VERAFLO™

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.

58

Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când unitatea de terapie detectează o scurgere semnificativă
a presiunii negative. Dacă această alarmă nu este soluționată în trei minute, terapia va fi întreruptă. Această alarmă va fi însoțită de un
ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între
tubul pansamentului și cel al recipientului.

3.

Asigurați-vă că recipientul este introdus complet. (Consultați
secțiunea Alarmă de recipient nefixat, pagina 57).
4.

După ce scurgerea este soluționată utilizând detectorul
de scurgeri SEAL CHECK™, selectați Ieșire în ecranul
Detector de scurgeri SEAL CHECK™, pentru a reveni la
ecranul Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C. VERAFLO™.
6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Dacă această alarmă nu este soluționată în
trei minute, va fi emisă Alarmă de scurgere a
terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă),
iar terapia se va opri.
Consultați secțiunea Alarmă de scurgere a
terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)
din acest manual (pagina 60) pentru
proceduri privind repornirea terapiei.
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Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C. VERAFLO™

5.

Selectați SEAL CHECK™ pentru a accesa
detectorul de scurgeri SEAL CHECK™.
Consultați secțiunea Detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™ (pagina 145)
din acest manual pentru detalii referitoare
la modul de utilizare a detectorului de
scurgeri SEAL CHECK™ și la modul de
remediere a scurgerilor.

Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când o scurgere de presiune negativă nu a fost soluționată,
iar terapia a fost întreruptă. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Pentru a soluționa această alarmă:

Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)

1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între
tubul pansamentului și cel al recipientului.

3.

Asigurați-vă că recipientul este introdus complet. (Consultați
secțiunea Alarmă de recipient nefixat, pagina 57).

7.

4.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

5.

Reporniți terapia prin selectarea
Pornire/Oprire.

6.

Selectați SEAL CHECK™ pentru a accesa
detectorul de scurgeri SEAL CHECK™.
Consultați secțiunea Detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™ (pagina 145)
din acest manual pentru detalii referitoare
la modul de utilizare a detectorului
de scurgeri SEAL CHECK™ și la modul de
remediere a scurgerilor.

După ce scurgerea este soluționată utilizând detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™, selectați Ieșire în ecranul Detector
de scurgeri SEAL CHECK™, pentru a reveni la ecranul Inițial.
Dacă situația de scurgere nu este soluționată,
după câteva minute va fi afișat din nou un ecran
de alarmă.
Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de presiune scăzută a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ nu a atins setarea de presiune
negativă țintă a terapiei și este posibil ca presiunea negativă de la nivelul plăgii să fie sub presiunea setată, ceea ce ar putea compromite
beneficiile terapeutice. Această alarmă este însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului terapiei V.A.C.® de pe
electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™ sau setul de tuburi
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alarmă de presiune scăzută a terapiei V.A.C.®
(terapie întreruptă) persistă după parcurgerea pașilor 2
și 3, coborâți unitatea de terapie și tubul pentru a fi la același
nivel sau mai jos față de poziția plăgii. Dacă alarmă este
soluționată prin coborârea unității, poate fi reluată
utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate
acestea, este posibil ca presiunea negativă
de la nivelul plăgii să fie sub valoarea
terapeutică.
Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de presiune scăzută a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)

1.

Alertă nefixare V.A.C. VERALINK™ a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când caseta V.A.C. VERALINK™ nu este fixată complet și/sau blocată
corespunzător. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
În timpul terapiei V.A.C. VERAFLO™, unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va trece la Faza de îmbibare l
a inițierea acestei alerte și va continua cu Faza de terapie V.A.C.® înainte de a repeta ciclul. În cazul în
care caseta V.A.C. VERALINK™ este fixată corect înainte de încheierea fazei terapiei V.A.C.®,
ciclul terapiei V.A.C. VERAFLO™ nu va fi întrerupt.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți caseta V.A.C. VERALINK™ din unitate, apăsând în jos
pe clapeta de deblocare a casetei (pagina 28).

3.

Inspectați caseta V.A.C. VERALINK™ și unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ pentru a vă asigura că nu există obiecte străine
sau reziduuri care să interfereze cu suprafețele de potrivire
ale casetei și ale unității de terapie.

4.

În legătură cu conexiunea pivot (de la capătul prevăzut cu
acul tubului), asigurați-vă că aceasta este fixată în siguranță în
fanta pivot a unității de terapie (pagina 28).

5.

Reatașați caseta V.A.C. VERALINK™ la unitatea de terapie,
asigurându-vă că aceasta este fixată complet și blocată (pagina
28). Un declic sonor indică instalarea corectă a casetei.

Alertă nefixare V.A.C. VERALINK™ a terapiei V.A.C. VERAFLO™

După instalarea corectă a casetei V.A.C. VERALINK™,
ecranul Alertă nefixare V.A.C. VERALINK™
dispare automat.
SAU

6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

8.

Dacă această situație de alertă persistă,
repetați pașii 2-7 cu o nouă casetă
V.A.C. VERALINK™.

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă pungă/sticlă soluție goală a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când nu există lichid de instilare în punga/flaconul cu soluție.
Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
În timpul terapiei V.A.C. VERAFLO™, unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va trece la Faza de îmbibare
la inițierea acestei alerte și va continua cu Faza de terapie V.A.C.® înainte de a repeta ciclul. În cazul
în care punga/flaconul cu soluție este schimbat(ă) înainte de încheierea fazei terapiei V.A.C.®, ciclul
terapiei V.A.C. VERAFLO™ nu va fi întrerupt.
Pentru a soluționa această alertă:
Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți punga/flaconul cu soluție golit(ă) din caseta
V.A.C. VERALINK™.

3.

Introduceți o nouă pungă/un nou flacon cu soluție. Consultați
secțiunea Suspendați punga/flaconul cu soluție din acest
manual (pagina 30) pentru mai multe informații.

4.

Fixați noua pungă/noul flacon pe brațul ajustabil al suportului
de prindere pentru recipientul cu soluție (pagina 30).
5.

Selectați Jurnal pentru a introduce
schimbarea pungii/flaconului cu soluție.
Consultați secțiunea privind ecranul Jurnal
(pagina 150) pentru mai multe informații.

6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.
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Alertă pungă/sticlă soluție goală a terapiei V.A.C. VERAFLO™

1.

Alertă asistare la umplere inactivă a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare dacă volumul Asistare la umplere nu a fost acceptat într-un interval de 15 minute
de la începerea utilizării Asistare la umplere. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

3.

Selectați Setări terapie în ecranul Inițial (pagina 50).

4.

Reconfigurați terapia (pagina 46).

Alertă asistare la umplere inactivă a terapiei V.A.C. VERAFLO™

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alarmă abatere presiune a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când presiunea pozitivă de la nivelul plăgii a depășit limitele
permise. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
În timpul terapiei V.A.C. VERAFLO™, unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va trece la Faza de îmbibare
la inițierea acestei alarme și va continua cu Faza de terapie V.A.C.® înainte de a repeta ciclul.
Dacă situația de deviere de presiune este soluționată înainte de încheierea fazei de terapie V.A.C.®,
ciclul terapiei V.A.C. VERAFLO™ nu va fi întrerupt.
Pentru a soluționa această alarmă:
Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele de pe electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™
sau setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ și tubul casetei
V.A.C. VERALINK™ sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă alarmă abatere presiune a terapiei V.A.C. VERAFLO™
(terapie întreruptă) persistă după parcurgerea pașilor 2 și 3,
verificați poziția pacientului sau orice dispozitive externe
de compresie care ar putea împiedica debitul. Îndepărtați
dispozitivul extern de compresie.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă abatere presiune a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)

1.

Alertă de blocaj tub de instilare a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când este prezent un blocaj în linia de instilare a electrodului
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ sau în setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
În timpul terapiei V.A.C. VERAFLO™, unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va trece la Faza de îmbibare la inițierea
acestei alerte și va continua cu Faza de terapie V.A.C.® înainte de a repeta ciclul. Dacă blocajul este
soluționat înainte de încheierea fazei de terapie V.A.C.®, ciclul terapiei V.A.C. VERAFLO™ nu va fi întrerupt.
Pentru a soluționa această alertă:

Alertă de blocaj tub de instilare a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă)

1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele de pe electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™
sau setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ și caseta
V.A.C. VERALINK™ sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Caseta V.A.C. VERALINK™ trebuie să fie complet fixată și blocată.
Consultați secțiunea Atașarea casetei V.A.C. VERALINK™
la unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ (pagina 28) din acest
manual pentru mai multe informații.

5.

Asigurați-vă că soluția de instilare din tubul casetei
V.A.C. VERALINK™ este încă în stare lichidă și curge liber.
Dacă soluția s-a degradat și căpătat o consistență mai
vâscoasă, schimbați parțial sau în totalitate următoarele:

6.

•

Caseta V.A.C. VERALINK™

•

Electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™ sau setul de tuburi
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™

•

Punga/flaconul cu soluție

Dacă alertă de blocaj tub de instilare a terapiei V.A.C. VERAFLO™
persistă după parcurgerea pașilor 2-5, verificați poziția
pacientului sau orice dispozitive externe de compresie care
ar putea împiedica debitul. Dacă este cazul, îndepărtați
dispozitivul extern de compresie.
7.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Odată cu remedierea blocajului, ecranul de
alertă dispare.
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8.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire
pentru a reporni terapia.

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alertă baterie descărcată a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare cu aproximativ două ore înainte ca nivelul de încărcare al bateriei să fie prea
scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alertă baterie descărcată dispare automat
imediat ce unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este
conectată la o priză de perete.

SAU
3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Alertă baterie descărcată a terapiei V.A.C. VERAFLO™

Terapia continuă.
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Alarmă de nivel critic al bateriei a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare cu aproximativ 30 de minute înainte ca nivelul de încărcare a bateriei să fie
prea scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și
o pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea
se încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alarmă de nivel critic al bateriei
dispare automat imediat ce unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ este conectată la o priză de perete.
3.

Dacă ecranul Alarmă de nivel critic
al bateriei nu dispare automat, selectați
Resetare pentru a reveni la ecranul Inițial.

Terapia V.A.C.® continuă, iar terapia
V.A.C. VERAFLO™ trece la faza de terapie V.A.C.®
după aproximativ cinci minute; însă dacă această
alarmă nu este soluționată într-un interval
de aproximativ treizeci de minute, terapia va
fi întreruptă.
4.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 50).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Pentru a continua tratamentul,
terapia V.A.C.ULTA™ trebuie să fie conectată
la o priză de perete.
Jurnalele și setările pentru alarmă nu se pierd
în cazul opririi totale a alimentării sau în cazul
în care unitatea efectuează ciclul de alimentare
(este oprită și apoi repornită).
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de nivel critic al bateriei a terapiei V.A.C. VERAFLO™

2.

Selectați Pauză audio pentru
a dezactiva sunetul alarmei timp de două
minute în timpul depanării.

Alarmă de baterie consumată
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut pentru a
alimenta unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Alarmă de baterie consumată

Pentru a soluționa această alarmă:
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1.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și
o pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea
se încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.

2.

Porniți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ și începeți
terapia. Consultați secțiunea Porniți sau opriți alimentarea
unității de terapie V.A.C.ULTA™ din acest manual (pagina
42) pentru mai multe informații.

Alertă temperatură internă a terapiei V.A.C. VERAFLO™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când temperatura internă a unității de terapie V.A.C.ULTA™ este în
afara limitelor sale specificate. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Terapia continuă în timp ce această alertă este
activă. Ecranul tactil va fi dezactivat după cinci
minute de inactivitate. Ecranul devine luminos
atunci când este atins. Încărcarea bateriei
este oprită.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Mutați unitatea de terapie într-un mediu în care intervalul de
temperatură de funcționare este cel specificat în secțiunea
Specificații din acest manual (pagina 194).
Este posibil să dureze până la două ore până
când unitatea de terapie revine la temperatura
de funcționare.

3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Terapia continuă.

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alertă temperatură internă a terapiei V.A.C. VERAFLO™

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Alarmă eroare sistem a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
după ce alimentarea acesteia a fost pornită. Pot surveni câteva tipuri diferite de erori de sistem. Lângă Cod eroare va apărea un număr:
acesta reprezintă codul de diagnostic al defecțiunii de sistem. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

Înregistrați numărul codului de eroare.
3.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.

Alarmă eroare sistem a terapiei V.A.C. VERAFLO™ (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
în timp ce alimentarea acesteia este pornită. Codul de diagnostic al acestei defecțiuni de sistem este „00000001”. Această alarmă va fi
însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
Înregistrați numărul codului de eroare (00000001).
2.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.

Alarmă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)

1.
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Fila Utilități – terapia V.A.C. VERAFLO™
Utilizați ecranul filei Utilități pentru a seta preferințele pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™. Anumite selecții sunt disponibile
indiferent ce terapie este activă. Aceste selecții sunt discutate în capitolul Fila Utilități. Selecțiile care sunt unice pentru terapia
selectată sunt detaliate mai jos.

Bara de stare
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități
Îmbibare pansament
(pagina 75)

Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 146)
Ciclul test (pagina 79)

Consultați capitolul Fila Utilități
pentru mai multe informații
(pagina 181).

Ajutor

Din fila Utilități a ecranului Inițial sunt disponibile următoarele opțiuni:
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 146).
Îmbibare pansament – Utilizați pentru a îmbiba pansamentul cu soluție în timpul pregătirii pentru o schimbare a pansamentului
(pagina 75).
Ciclu test – Utilizați pentru a încheia un ciclu scurtat de terapie V.A.C. VERAFLO™. Fiecare fază a ciclului va fi testată, pentru a se asigura
faptul că sistemul este configurat și funcționează corect (pagina 79).

Fila Utilități – terapia V.A.C. VERAFLO™

Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
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Îmbibare pansament
Utilizați pentru a îmbiba pansamentul cu soluție în timpul pregătirii pentru o schimbare a pansamentului.
Dacă instrumentul Îmbibare pansament este disponibil pentru selectare, pictograma de îmbibare a
pansamentului din ecranul Inițial sau fila Utilități (numai pentru terapia V.A.C. VERAFLO™ și terapia V.A.C.®)
este marcată cu albastru.
Îmbibare pansament selectată în timp ce terapia este în repaus:
1.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® și linia de instilare
sunt conectate corect.

2.

Asigurați-vă că toate cele patru cleme ale tubului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a casetei
V.A.C. VERALINK™ (pagina 28).

4.

Recipientul trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare,
care să fie suficientă pentru schimbarea pansamentului.
5.

Selectați Îmbibare pansament din ecranul
Inițial sau fila Utilități pentru a continua
cu ecranul Îmbibare pansament.

6.

Selectați ținta Volum îmbibare pansament (ml).

7.

Selectați ținta Durată îmbibare pansament (minute).
8.

10.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încheia fazele Instilare,
Îmbibare și de eliminare a lichidului. Faza terapiei va fi afișată
în bara de stare (pagina 50) din partea superioară a ecranului.
Starea curentă a terapiei va apărea, de asemenea, sub pictograma
unității de terapie împreună cu durata rămasă sau cu
cantitatea de lichid rămas (în timpul fazei Instilare).
Pansamentul poate fi îndepărtat imediat după încheierea
fazei de eliminare a lichidului a instrumentului Îmbibare
pansament.
11.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial sau fila Utilități.

Pentru informații despre siguranță și pentru
proceduri de schimbare a pansamentului,
consultați instrucțiunile de utilizare
corespunzătoare pentru pansament.
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Îmbibare pansament

9.

Selectați OK pentru a confirma setările
și pentru a reveni la ecranul Inițial sau
fila Utilități.

Îmbibare pansament selectată în timpul fazei Instilare:
1.

Selectați Îmbibare pansament din ecranul
Inițial sau fila Utilități pentru a continua
cu ecranul Îmbibare pansament.

2.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® și linia de instilare
sunt conectate corect.

3.

Asigurați-vă că toate cele patru cleme ale tubului sunt deschise.

4.

Recipientul trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare,
care să fie suficientă pentru schimbarea pansamentului.

5.

Selectați ținta Durată îmbibare pansament (minute).
6.

Selectați OK pentru a confirma setările
și pentru a reveni la ecranul Inițial sau
fila Utilități.

7.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încheia fazele Instilare,
Îmbibare și de eliminare a lichidului. Terapia va fi afișată în
bara de stare (pagina 50) din partea superioară a ecranului.
Starea curentă a terapiei va apărea, de asemenea, sub pictograma
unității de terapie împreună cu durata rămasă sau cu
cantitatea de lichid rămas (în timpul fazei Instilare).

8.

Pansamentul poate fi îndepărtat imediat după încheierea
fazei de eliminare a lichidului a instrumentului Îmbibare
pansament.
9.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial sau fila Utilități.

Pentru informații despre siguranță și pentru
proceduri de schimbare a pansamentului,
consultați instrucțiunile de utilizare
corespunzătoare pentru pansament.
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Îmbibare pansament selectată în timpul fazei Îmbibare:
1.

Selectați Îmbibare pansament din
ecranul Inițial sau fila Utilități pentru
a începe Îmbibare pansament.

2.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® și linia de instilare
sunt conectate corect.

3.

Asigurați-vă că toate cele patru cleme ale tubului sunt deschise.

4.

Recipientul trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare,
care să fie suficientă pentru schimbarea pansamentului.

5.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încheia fazele Îmbibare
și de eliminare a lichidului. Terapia va fi afișată în bara de stare
(pagina 50) din partea superioară a ecranului. Starea curentă
a terapiei va apărea, de asemenea, sub pictograma unității de
terapie împreună cu durata rămasă sau cu cantitatea de lichid
rămas (în timpul fazei Instilare).

6.

Pansamentul poate fi îndepărtat imediat după încheierea
fazei de eliminare a lichidului a instrumentului Îmbibare
pansament.
7.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial sau fila Utilități.

Pentru informații despre siguranță și pentru
proceduri de schimbare a pansamentului,
consultați instrucțiunile de utilizare
corespunzătoare pentru pansament.
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Îmbibare pansament selectată în timpul fazei
de terapie V.A.C.®:
1.

Asigurați-vă că linia de instilare este conectată corespunzător.

2.

Asigurați-vă că toate cele patru cleme ale tubului sunt
deschise.

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a casetei
V.A.C. VERALINK™ (pagina 28).

4.

Recipientul trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare,
care să fie suficientă pentru schimbarea pansamentului.
5.

Selectați Îmbibare pansament din ecranul
Inițial sau fila Utilități pentru a continua cu
ecranul Îmbibare pansament.

6.

Selectați ținta Volum îmbibare pansament (ml).

7.

Selectați ținta Durată îmbibare pansament (minute).
8.

9.

10.

Selectați OK pentru a confirma setările
și pentru a reveni la ecranul Inițial sau
fila Utilități.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încheia fazele Instilare,
Îmbibare și de eliminare a lichidului. Faza terapiei va fi afișată
în bara de stare (pagina 50) din partea superioară a ecranului.
Starea curentă a terapiei va apărea, de asemenea, sub pictograma
unității de terapie împreună cu durata rămasă sau cu
cantitatea de lichid rămas (în timpul fazei Instilare).
Pansamentul poate fi îndepărtat imediat după încheierea
fazei de eliminare a lichidului a instrumentului Îmbibare
pansament.
11.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial sau fila Utilități.

Pentru informații despre siguranță și pentru
proceduri de schimbare a pansamentului,
consultați instrucțiunile de utilizare
corespunzătoare pentru pansament.
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Ciclul de test
Utilizați pentru a încheia un ciclu scurtat de terapie V.A.C. VERAFLO™. Fiecare fază a ciclului va fi testată, pentru a se asigura faptul că
sistemul este configurat și funcționează corect.
1.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® și linia de instilare
sunt conectate corect (pagina 31).

2.

Asigurați-vă că toate cele patru cleme ale tubului sunt deschise
(paginile 31 și 33).

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a casetei
V.A.C. VERALINK™ (pagina 28).

4.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare
a recipientului (pagina 32).

5.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a pungii/
flaconului cu soluție (pagina 29).

6.

Dacă unitatea nu a fost configurată pentru terapia
V.A.C. VERAFLO™, configurați unitatea după cum este descris
în secțiunea Configurarea terapiei V.A.C. VERAFLO™ –
prezentare generală (paginile 44-47).
Ciclul de test este disponibil numai atunci
când unitatea este configurată pentru terapia
V.A.C. VERAFLO™.
Dacă utilizatorul nu selectează nicio setare
pentru terapie, unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
va funcționa la setările implicite din fabricație.
Selectați Ciclu test din ecranul Utilități
(pagina 74).

8.

Imediat ce se încheie ciclul de test,
selectați Ieșire pentru a accesa faza de
terapie V.A.C.®.

Ciclul de test

7.
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Configurarea terapiei V.A.C.® – prezentare generală a setărilor implicite
Următoarea diagramă de flux indică pașii de bază necesari pentru a configura terapia V.A.C.® utilizând setările implicite.
Consultați următoarele pagini, pentru informații detaliate despre fiecare ecran și opțiune.
Apăsați și
mențineți
apăsat butonul
Alimentare
până când se
aprinde lampa.

Ecranul
Pacient nou

Ecranul
Confirmare setări

Ecranul Detector de scurgeri
SEAL CHECK™

Selectați Terapia V.A.C.®
(pagina 42).

Selectați OK pentru a accepta
setările implicite.

Începe pomparea.

Necesare pentru
terapia V.A.C.®:
• Recipient
• Pansament V.A.C.®

Ecranul Inițial –
terapia V.A.C.®

Configurarea terapiei V.A.C.® – prezentare generală a setărilor implicite

Pentru a utiliza
instrumentul Îmbibare
pansament, trebuie să
fie instalată o casetă
V.A.C. VERALINK™
(pagina 28).

Capturile de ecran de mai sus au strict rol de prezentare. Pentru o prezentare mai detaliată și
informații suplimentare, consultați paginile la care se face trimitere.

Setările afișate vor varia în funcție de setările definite de utilizator.
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Configurarea terapiei V.A.C.® – prezentare generală a setărilor definite de utilizatorul avansat
Următoarea diagramă de flux indică pașii de bază necesari pentru a configura terapia V.A.C.® utilizând setările definite de utilizator.
Consultați următoarele pagini pentru informații detaliate despre fiecare ecran și opțiune.
Apăsați și
mențineți
apăsat butonul
Alimentare
până când se
aprinde lampa.

Necesare pentru terapia
V.A.C.®:
• Recipient

Configurarea terapiei V.A.C.® – prezentare generală a setărilor definite de utilizatorul avansat

• Pansament V.A.C.®

Selectați Terapia V.A.C.®
(pagina 42).

Selectați Setări avansate.

Configurați Terapia V.A.C.®
conform descrierii (pagina 83).
Selectați OK pentru a continua
cu ecranul Confirmare setări.

Pentru a utiliza
instrumentul
Îmbibare
pansament,
trebuie să fie
instalată o casetă
V.A.C. VERALINK™
(pagina 28).
Începe pomparea.

Selectați OK pentru
a accepta setările.

Capturile de ecran de mai sus au strict rol de
prezentare. Pentru o prezentare mai detaliată
și informații suplimentare, consultați paginile la
care se face trimitere.

Ecranul Inițial –
terapia V.A.C.®
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Setările afișate vor varia în funcție de setările
definite de utilizator.

Ecranul Setări al terapiei V.A.C.®
Aceste ecran permite utilizatorului să configureze unitatea
de terapie V.A.C.ULTA™ pentru a administra terapia V.A.C.®:
•

Presiune țintă (mmHg) – (Implicit = 125 mmHg) Nivelul
presiunii negative prescris pentru terapia V.A.C.®. Presiunea
țintă poate fi setată la 25 – 200 mmHg, în trepte de 25 mmHg.

•

Intensitate - (Implicit = Redusă) Corelată cu timpul necesar
pentru atingerea nivelului țintă al terapiei după inițierea
acesteia. Cu cât setarea pentru intensitate este mai mică,
cu atât mai mult va dura până la atingerea presiunii țintă.
Se recomandă ca pacienții noi să înceapă terapia de la cea
mai mică setare a intensității, deoarece acest lucru permite o
creștere mai lentă a presiunii negative atunci când materialul
spongios este comprimat în plagă. Intensitatea poate rămâne
la setarea minimă pe întregul parcurs al tratamentului, dacă se
dorește acest lucru.

•

Mod Terapie V.A.C.® – (Implicit = Continuu)
Modurile disponibile includ Continuu și Control dinamic
al presiunii (DPC). Modul continuu administrează presiune
negativă constantă la Presiune țintă selectată. DPC administrează
presiune negativă cu o valoare între presiunea scăzută presetată
(25 mmHg) și Presiune țintă selectată.

•

Durată creștere ciclu – (Implicit = 3 minute) Durata
utilizată pentru tranziția de la presiunea scăzută presetată
(25 mmHg) la presiunea țintă selectată în timpul utilizării
DPC. Durată creștere ciclu poate fi setată de la un minut
la 10 minute, în trepte de un minut.

•

Durată scădere ciclu – (Implicit = 3 minute) Durata
utilizată pentru tranziția de la presiunea țintă selectată la
presiunea scăzută presetată (25 mmHg) în timpul utilizării
DPC. Durată scădere ciclu poate fi setată de la un minut
la 10 minute, în trepte de un minut.
1.

Selectați valoarea dorită prin selectare
sau prin glisarea degetului/stylusului de-a
lungul barei. Utilizați +/- pentru a regla
valorile afișate în sens ascendent
sau descendent.

Ecranul Setări al terapiei V.A.C.®

Selectați Restabilire Valori implicite pentru
a restabili toate setările terapiei la valorile lor
implicite.
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2.

Odată ce au fost introduse toate setările,
selectați OK pentru a continua cu ecranul
Confirmare setări. Acest ecran permite
utilizatorului să examineze setările terapiei
care au fost selectate în ecranul Setări
terapie V.A.C.®.

3.

Utilizați +/- pentru a regla valorile afișate
în sens ascendent sau descendent.

Selectați Setări avansate pentru a reveni la
ecranul Setări terapie V.A.C.® pentru
a efectua orice reglări necesare.
.
4.

Selectați OK pentru a iniția terapia și
continuați cu ecranul Detector de
scurgeri SEAL CHECK™ pentru
terapia V.A.C.®.

SAU
5.

.
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Selectați Anulare pentru a reveni la
ecranul Alegere terapie.

Ecranul Inițial – terapia V.A.C.®
Acest ecran Inițial este ecranul principal afișat de unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ în timpul terapiei V.A.C.®. Acesta este utilizat pentru
a accesa informații importante privind starea terapiei.

Bara de stare
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități (pagina 106)
Informații

Detectarea scurgerilor

Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 145)
Pornire/Oprire terapie

Setări terapie (pagina 83)

Mod nocturn (pagina 41)
Ajutor

Protecție ecran/Blocare setări
(pagina 41)

Modul de terapie și starea terapiei (PORNITĂ sau OPRITĂ) vor fi afișate în bara de stare din partea superioară a ecranului. Presiunea
curentă a terapiei va fi afișată, de asemenea, deasupra pictogramei pansamentului.
Din ecranul Inițial, pentru terapia V.A.C.® sunt disponibile următoarele opțiuni:
Setări terapie – Utilizați pentru a schimba setările curente ale terapiei.
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 145).
Informații – Utilizați pentru a vizualiza un rezumat al istoricului terapiei și setările curente ale terapiei (pagina 86).

Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Detectare scurgere – Dacă unitatea de terapie detectează o scurgere în sistem aflată temporar peste pragul Alarmă scurgere,
ecranul Inițial pentru terapia V.A.C.® va afișa o casetă galbenă în jurul pansamentului. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate
cu pansamentele, pentru informații referitoare la utilizarea materialului în exces al foliei autoadezive de sigilare a plăgilor pentru
a etanșa orice zonă cu scurgeri.
Consultați pagina 41 pentru o listă de butoane comune ale ecranului tactil care nu sunt descrise aici.
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Ecranul Inițial – terapia V.A.C.®

Pornire/Oprire – Utilizați pentru a porni sau a opri terapia.

Ecranele Informații – terapia V.A.C.®

Ecranele Informații – terapia V.A.C.®

Aceste ecrane vor afișa setările curente ale terapiei și un rezumat al terapiei aplicate pacientului.
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1.

Selectați Informații din ecranul Inițial pentru a continua cu fila Rezumat terapie. Utilizați această filă pentru
a analiza Dată începere terapie și Durată terapie. Dacă se utilizează funcția Jurnal, vor fi afișate,
de asemenea, data și ora pentru Ultima schimbare a vasului, Ultima schimbare a casetei, Ultima schimbare
a pansamentului și Ultima schimbare a soluției.

2.

Selectați Setări curente pentru a continua cu ecranul Setări curente. Utilizați această filă pentru a analiza
setările curente ale terapiei.

3.

Selectați Modificare setări pentru a continua cu ecranul Confirmare setări (pagina 84).

4.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul Inițial pentru terapia V.A.C.®.

Alertele și alarmele terapiei V.A.C.®
În timpul terapiei V.A.C.®, este posibil să apară pe ecran următoarele alerte și alarme.
Alertele și alarmele sunt însoțite de un ton sonor repetitiv.
După inițierea terapiei, dacă atunci când este afișat detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ și este PORNIT tonul Sonor etanșare nu se
aude un ton sonor, este posibil ca alarmele să nu funcționeze corect. Contactați KCI pentru informații suplimentare. Alarmele sunt
concepute pentru a fi auzite dacă stați cu fața la unitatea de terapie, la cel mult un metru depărtare de aceasta. Dacă sunt prezente
două sau mai multe situații de alarmă, este afișată doar alarmă cu prioritate ridicată.
Situație de alertă de prioritate scăzută – Afișată pe ecranul tactil atunci când unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ detectează o situație care necesită atenție. Alertele vor fi însoțite de un ton sonor repetitiv
la intervale de aproximativ 20 de secunde (două semnale sonore).
Situație de alarmă de prioritate medie – Afișată pe ecranul tactil atunci când unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ detectează o situație care necesită atenție imediată, pentru a vă asigura că terapia prescrisă
este administrată. Alarmele vor fi însoțite de un ton sonor repetitiv la intervale de aproximativ două
secunde (trei semnale sonore) și de un titlu care luminează intermitent pe ecran.

Selectați Sonor etanșare pentru a PORNI tonul sonor.

Selectați Ajutor pentru mai multe informații privind soluționarea alarmelor.

Alertele și alarmele terapiei V.A.C.®

Dacă situațiile de alarmă nu pot fi soluționate, contactați KCI.
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Alertă de blocaj terapie V.A.C.®
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ a detectat un potențial
blocaj. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru
a dezactiva sunetul alertei timp de două
minute în timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului terapiei V.A.C.® de pe electrodul
SENSAT.R.A.C.™ și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alertă de blocaj terapie V.A.C.® persistă după
parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți unitatea de terapie și
tubul, pentru a fi la același nivel sau mai jos față de poziția
plăgii. Dacă alertă este soluționată prin coborârea unității,
poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina
85). Dacă nu, selectați Pornire/Oprire
pentru a reporni terapia.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încerca
în continuare să aplice terapia în timpul
acestei alerte.

Alertă de blocaj terapie V.A.C.®

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alarmă de blocaj terapie V.A.C.® (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când în linia de terapie V.A.C.® este prezent un blocaj. Această alarmă
va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului terapiei V.A.C.® de pe electrodul
SENSAT.R.A.C.™ și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alarmă de blocaj terapie V.A.C.® (terapie întreruptă)
persistă după parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți unitatea de
terapie și tubul pentru a fi la același nivel sau mai jos față de
poziția plăgii. Dacă alarmă este soluționată prin coborârea
unității, poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 85).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate
acestea, este posibil ca presiunea negativă de
la nivelul plăgii să fie sub valoarea terapeutică.

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de blocaj terapie V.A.C.® (terapie întreruptă)

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.

Alarmă recipient plin a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când recipientul este plin și trebuie înlocuit. Această alarmă va fi
însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

Verificați dacă recipientul este plin, comparând nivelul
de lichid cu marcajele gradate de pe recipient.

Marcaje
Graduated
gradate
Marks

Un recipient plin are aproximativ 300 ml, 500 ml
sau 1000 ml, în funcție de recipientul utilizat.
Butonul de deblocare a recipientului va lumina
intermitent.
3.

Alarmă recipient plin a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)

4.

Dacă recipientul nu este plin, selectați
Resetare pentru a reveni la ecranul Inițial.

Dacă recipientul este plin, înlocuiți-l și selectați Resetare
în acest ecran, pentru a reveni la ecranul Inițial. Consultați
secțiunea Schimbarea recipientului din acest manual
(pagina 34) pentru informații suplimentare.
5.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă recipient nefixat a terapiei V.A.C.®
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când recipientul nu este introdus complet și/sau blocat
corespunzător. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți recipientul apăsând butonul
Deblocare recipient (pagina 18)
de pe unitate.

3.

Inspectați recipientul și unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
pentru a vă asigura că nu există obiecte străine sau reziduuri
care să interfereze cu suprafețele de potrivire ale recipientului
și ale unității de terapie.

4.

Asigurați-vă că ambele garnituri sunt prezente și fixate în
întregime (pagina 19). Dacă garniturile lipsesc sau sunt
deteriorate, contactați KCI.

5.

Reatașați recipientul la unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
asigurându-vă că recipientul este fixat complet și blocat
(pagina 32). Un declic sonor indică faptul că recipientul
este instalat corect.
Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

Dacă această alarmă continuă să apară, repetați pașii 2-7 cu
un recipient nou.
Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alarmă recipient nefixat a terapiei V.A.C.®

8.

6.

Alarmă terapie inactivă a terapiei V.A.C.®
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când terapia (terapia V.A.C.®) a fost oprită sau întreruptă
temporar timp de peste 15 minute (cu unitatea având alimentarea pornită). Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

3.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

4.

Dacă nu se dorește efectuarea terapiei,
opriți unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
utilizând butonul Alimentare de pe
partea anterioară a unității.

Alarmă terapie inactivă a terapiei V.A.C.®

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.

92

Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C.®
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când unitatea de terapie detectează o scurgere semnificativă a presiunii
negative. Dacă această alarmă nu este soluționată în trei minute, terapia va fi întreruptă. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între
tubul pansamentului și cel al recipientului.

3.

Asigurați-vă că recipientul este introdus complet. (Consultați
secțiunea Alarmă de recipient nefixat, pagina 91).
4.

După ce scurgerea este soluționată utilizând detectorul
de scurgeri SEAL CHECK™, selectați Ieșire în ecranul
Detector de scurgeri SEAL CHECK™, pentru a reveni la
ecranul Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C.®.
6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 85).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Dacă această alarmă nu este soluționată în trei
minute, va fi emisă alarmă Alarmă de scurgere
a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă), iar terapia
se va opri.
Consultați secțiunea Alarmă de scurgere
a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă) din acest
manual (pagina 94) pentru proceduri privind
repornirea terapiei.
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Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C.®

5.

Selectați SEAL CHECK™ pentru a accesa
detectorul de scurgeri SEAL CHECK™.
Consultați secțiunea Detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™ (pagina 145)
din acest manual pentru detalii referitoare
la modul de utilizare a detectorului
de scurgeri SEAL CHECK™ și la modul
de remediere a scurgerilor.

Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când o scurgere de presiune negativă nu a fost soluționată, iar terapia
a fost întreruptă. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Pentru a soluționa această alarmă:
1.

2.

Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între
tubul pansamentului și cel al recipientului.

3.

Asigurați-vă că recipientul este introdus complet. (Consultați
secțiunea Alarmă de recipient nefixat, pagina 91).

7.
Alarmă de scurgere a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

4.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

5.

Reporniți terapia prin selectarea Pornire/
Oprire.

6.

Selectați SEAL CHECK™ pentru a accesa
detectorul de scurgeri SEAL CHECK™.
Consultați secțiunea Detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™ (pagina 145)
din acest manual pentru detalii referitoare
la modul de utilizare a detectorului de
scurgeri SEAL CHECK™ și la modul de
remediere a scurgerilor.

După ce scurgerea este soluționată utilizând detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™, selectați Ieșire în ecranul Detector
de scurgeri SEAL CHECK™, pentru a reveni la ecranul Inițial.
Dacă situația de scurgere nu este soluționată,
după câteva minute va fi afișat din nou un ecran
de alarmă.
Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de presiune scăzută a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ nu a atins setarea de presiune
negativă țintă a terapiei și este posibil ca presiunea negativă de la nivelul plăgii să fie sub presiunea setată, ceea ce ar putea
compromite beneficiile terapeutice. Această alarmă este însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului terapiei V.A.C.® de pe electrodul
SENSAT.R.A.C.™ și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alarmă de presiune scăzută a terapiei V.A.C.®
(terapie întreruptă) persistă după parcurgerea pașilor 2 și 3,
coborâți unitatea de terapie și tubul pentru a fi la același nivel
sau mai jos față de poziția plăgii. Dacă alarmă este soluționată
prin coborârea unității, poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 85).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate
acestea, este posibil ca presiunea negativă
de la nivelul plăgii să fie sub valoarea
terapeutică.
Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de presiune scăzută a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)

1.

Alertă nefixare V.A.C. VERALINK™ a terapiei V.A.C.®
Alertă de prioritate scăzută - Acest ecran de alertă apare atunci când caseta V.A.C. VERALINK™ nu este fixată complet și/sau blocată
corespunzător. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încerca în continuare să aplice terapia în timpul acestei alerte.
Pentru a rezolva această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți caseta V.A.C. VERALINK™ din unitate apăsând în jos
pe clapeta de deblocare a casetei (pagina 28).

3.

Inspectați caseta V.A.C. VERALINK™ și unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™, pentru a vă asigura că nu există obiecte străine
sau reziduuri care să interfereze cu punctele de conectare ale
casetei și ale unității de terapie.

4.

În legătură cu conexiunea pivot (de la capătul prevăzut cu
acul tubului), asigurați-vă că aceasta este fixată în siguranță în
fanta pivot a unității de terapie (pagina 28).

5.

Reatașați caseta V.A.C. VERALINK™ la unitatea de terapie,
asigurându-vă că aceasta este fixată complet și blocată
(pagina 28). Un declic sonor indică instalarea corectă a casetei.
După instalarea corectă a casetei
V.A.C. VERALINK™, ecranul (Alertă nefixare
V.A.C. VERALINK™) dispare automat.

Alertă nefixare V.A.C. VERALINK™ a terapiei V.A.C.®

SAU
6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ, prin
verificarea barei de stare (pagina85).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

8.

Dacă această situație de alertă persistă,
repetați pașii 2 - 7 cu o nouă casetă
V.A.C. VERALINK™.

Dacă situația de alertă nu poate fi rezolvată,
contactați KCI.
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Alertă pungă/sticlă soluție goală a terapiei V.A.C.®
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când nu există lichid de instilație în punga/flaconul cu soluție.
Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a rezolva această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți punga/flaconul cu soluție golit(ă) din caseta
V.A.C. VERALINK™.

3.

Introduceți o nouă pungă/un nou flacon cu soluție.
Consultați secțiunea Suspendați punga/flaconul cu soluție
din acest manual (pagina 30) pentru mai multe informații.

4.

Fixați noua pungă/noul flacon pe brațul ajustabil al suportului
de prindere pentru recipientul cu soluție (pagina 30).
Selectați Jurnal, pentru a introduce
schimbarea pungii/flaconului cu soluție.
Consultați secțiunea privind ecranul
Jurnal (pagina 151) pentru mai multe
informații.

6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ
prin verificarea barei de stare (pagina 85).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Alertă pungă/sticlă soluție goală a terapiei V.A.C.®

5.
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Alarmă abatere presiune a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)
Alarmă de prioritate medie - Acest ecran de alarmă apare atunci când presiunea pozitivă de la locul plăgii a depășit limitele
permise. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a rezolva această alarmă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele de pe electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™
sau setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ și tubul casetei
V.A.C. VERALINK™ sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă alarmă abatere presiune a terapiei V.A.C.®
(terapie întreruptă) persistă după parcurgerea pașilor 2 și 3,
verificați poziția pacientului sau orice dispozitive externe
de compresie care ar putea împiedica debitul. Îndepărtați
dispozitivul extern de compresie.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 85).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire
pentru a reporni terapia.

Alarmă abatere presiune a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)

Dacă situația de alarmă nu poate fi rezolvată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alertă de blocaj tub de instilare a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când este prezent un blocaj în linia de instilație a electrodului
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ sau în setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a rezolva această alertă:
Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele de pe electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™
sau setul de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ și caseta
V.A.C. VERALINK™ sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Asigurați-vă în legătură cu fixarea și cu blocarea complete
ale casetei V.A.C. VERALINK™. Consultați secțiunea Atașarea
casetei V.A.C. VERALINK™ la unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ (pagina 28) din acest manual, pentru mai
multe informații.

5.

Asigurați-vă că soluția de instilație din tubul casetei
V.A.C. VERALINK™ este încă în stare lichidă și curge liber. Dacă
soluția s-a degradat și a căpătat o consistență mai vâscoasă,
schimbați parțial sau în totalitate următoarele:

6.

•

Caseta V.A.C. VERALINK™

•

Electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™ sau setul de tuburi V.A.C.
VERAT.R.A.C. DUO™

•

Punga/flaconul cu soluție

Dacă alertă de blocaj tub de instilare a terapiei V.A.C.® persistă
după parcurgerea pașilor 2 - 5, verificați poziția pacientului
sau orice dispozitive externe de compresie care ar putea
împiedica debitul. Dacă este cazul, îndepărtați dispozitivul
extern de compresie.
7.

Selectați Resetare, pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Odată cu remedierea blocajului, ecranul de
alertă dispare.
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Alertă de blocaj tub de instilare a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă)

1.

Alertă baterie descărcată a terapiei V.A.C.®
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare cu aproximativ două ore înainte ca nivelul de încărcare al bateriei să fie prea
scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alertă baterie descărcată dispare
automat imediat ce unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ este conectată la o priză de perete.

SAU

3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Alertă baterie descărcată a terapiei V.A.C.®

Terapia continuă.

100

Alarmă de nivel critic al bateriei a terapiei V.A.C.®
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare cu aproximativ 30 de minute înainte ca nivelul de încărcare a bateriei să fie
prea scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alarmă de nivel critic al bateriei
dispare automat imediat ce unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ este conectată la o priză de perete.
3.

Dacă ecranul Alarmă de nivel critic
al bateriei nu dispare automat, selectați
Resetare pentru a reveni la ecranul Inițial.

Terapia V.A.C.® continuă; cu toate acestea, dacă
această alarmă nu este soluționată în interval
de aproximativ treizeci de minute, terapia va fi
întreruptă.
4.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 85).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Pentru a continua tratamentul, terapia
V.A.C.ULTA™ trebuie să fie conectată
la o priză de perete.
Jurnalele și setările pentru alarmă nu se pierd
în cazul opririi totale a alimentării sau în cazul
în care unitatea efectuează ciclul de alimentare
(este oprită și apoi repornită).
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de nivel critic al bateriei a terapiei V.A.C.®

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

Baterie consumată
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut pentru a alimenta
unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Baterie consumată

Pentru a soluționa această alarmă:
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1.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.

2.

Porniți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ și
începeți terapia. Consultați secțiunea Porniți sau opriți
alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ din acest
manual (pagina 42) pentru mai multe informații.

Alertă temperatură internă a terapiei V.A.C.®
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când temperatura internă a unității de terapie V.A.C.ULTA™ este în
afara limitelor sale specificate. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Terapia continuă în timp ce această alertă este
activă. Ecranul tactil va fi dezactivat după cinci
minute de inactivitate. Ecranul devine luminos
atunci când este atins. Încărcarea bateriei
este oprită.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Mutați unitatea de terapie într-un mediu în care intervalul de
temperatură de funcționare este cel specificat în secțiunea
Specificații din acest manual (pagina 194).
Este posibil să dureze până la două ore până
când unitatea de terapie revine la temperatura
de funcționare.
3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Terapia continuă.

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alertă temperatură internă a terapiei V.A.C.®

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Alarmă eroare sistem a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
după ce alimentarea acesteia a fost pornită. Pot surveni câteva tipuri diferite de erori de sistem. Lângă Cod eroare va apărea un număr:
acesta reprezintă codul de diagnostic al defecțiunii de sistem. Această alarmă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

Înregistrați numărul codului de eroare.
3.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.

Alarmă eroare sistem a terapiei V.A.C.® (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)
Alarmă de prioritate medie – Acest ecran de alarmă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
în timp ce alimentarea acesteia este pornită. Codul de diagnostic al acestei defecțiuni de sistem este „00000001”. Această alarmă va fi
însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alarmă:
Înregistrați numărul codului de eroare (00000001).
2.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Dacă situația de alarmă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.

Alarmă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)

1.
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Fila Utilități – terapia V.A.C.®
Utilizați ecranul filei Utilități pentru a seta preferințele pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™. Anumite selecții sunt disponibile
indiferent ce terapie este activă. Aceste selecții sunt discutate în capitolul Fila Utilități. Selecțiile care sunt unice pentru terapia
selectată sunt detaliate mai jos.

Bara de stare
Fila Terapie (pagina 85)

Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 147)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități
Îmbibare pansament
(pagina 107) Disponibilă
numai dacă este atașată caseta
V.A.C. VERALINK™.

Consultați capitolul Fila Utilități
pentru mai multe informații
(pagina 181).

Ajutor

Din fila Utilități a ecranului Inițial sunt disponibile următoarele opțiuni:
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 145).
Îmbibare pansament – Utilizați pentru a îmbiba pansamentul cu soluție în timpul pregătirii pentru o schimbare a pansamentului
(pagina 107).
Pentru ca instrumentul Îmbibare pansament să fie disponibil, trebuie să fie instalată caseta
V.A.C. VERALINK™ (pagina 28).

Fila Utilități – terapia V.A.C.®

Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
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Îmbibare pansament
Utilizați Îmbibare pansament pentru a îmbiba pansamentul cu soluție în timpul pregătirii pentru o schimbare a pansamentului.
Pentru ca instrumentul Îmbibare pansament să fie disponibil, trebuie să fie instalată caseta
V.A.C. VERALINK™ (pagina 28).
1.

Asigurați-vă că linia de instilare este conectată corespunzător.

2.

Asigurați-vă că toate cele patru cleme ale tubului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a casetei
V.A.C. VERALINK™ (pagina 28).

4.

Recipientul trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare,
care să fie suficientă pentru schimbarea pansamentului.
5.

Selectați Îmbibare pansament din
ecranul Inițial pentru a continua cu
ecranul Îmbibare pansament.

6.

Selectați ținta Volum îmbibare pansament (ml).

7.

Selectați ținta Durată îmbibare pansament (minute).
8.

10.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încheia fazele Instilare,
Îmbibare și de eliminare a lichidului. Faza terapiei va fi afișată în
bara de stare (pagina 85) din partea superioară a ecranului.
Starea curentă a terapiei va apărea, de asemenea,
sub pictograma unității de terapie împreună cu durata rămasă
sau cu cantitatea de lichid rămas (în timpul fazei Instilare).
Pansamentul poate fi îndepărtat imediat după încheierea
fazei de eliminare a lichidului a instrumentului Îmbibare
pansament.
11.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial.

Pentru informații despre siguranță și pentru
proceduri de schimbare a pansamentului,
consultați instrucțiunile de utilizare
corespunzătoare pentru pansament.

Îmbibare pansament

9.

Selectați OK pentru a confirma setările și
pentru a reveni la ecranul Inițial.
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Configurarea terapiei PREVENA™ – prezentare generală
Următoarea diagramă de flux indică pașii de bază necesari pentru a configura terapia PREVENA™. Consultați următoarele pagini
pentru informații detaliate despre fiecare ecran și opțiune.
Apăsați și
mențineți
apăsat butonul
Alimentare
până când se
aprinde lampa.

Ecranul
Pacient nou

Ecranul
Confirmare setări

Ecranul Detector de scurgeri
SEAL CHECK™

Selectați Terapia PREVENA™
(pagina 42).

Selectați OK pentru a porni
detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 148).

Începe pomparea.

Necesare pentru
terapia PREVENA™:
• Recipient

Configurarea terapiei PREVENA™ – prezentare generală

• Pansament
PREVENA™

Ecranul Inițial –
terapia PREVENA™

Capturile de ecran de mai sus au strict rol de prezentare. Pentru o prezentare mai detaliată și
informații suplimentare, consultați paginile la care se face trimitere.

Setările afișate vor varia în funcție de setările definite de utilizator.
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Ecranul Inițial – terapia PREVENA™
Acest ecran Inițial este ecranul principal afișat de unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ în timpul terapiei PREVENA™. Acesta este utilizat
pentru a accesa informații importante privind starea terapiei.

Bara de stare
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități (pagina 126)
Informații

Detectarea scurgerilor

Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 145)

Pornire/Oprire terapie

Setări terapie (pagina 109)

Mod nocturn (pagina 41)
Ajutor

Protecție ecran/Blocare setări
(pagina 41)

Faza și starea terapiei (PORNITĂ sau OPRITĂ) vor fi afișate în bara de stare din partea superioară a ecranului. Presiunea curentă a
terapiei va fi afișată, de asemenea, deasupra pictogramei pansamentului.
Din ecranul Inițial pentru terapia PREVENA™ sunt disponibile următoarele opțiuni:
Setări terapie – Utilizați pentru a vizualiza setările curente ale terapiei.
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 145).
Informații – Utilizați pentru a vizualiza un rezumat al istoricului terapiei și setările curente ale terapiei (pagina 111).

Ecranul Inițial – terapia PREVENA™

Pornire/Oprire – Utilizați pentru a porni sau a opri terapia.
Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Detectare scurgere – Dacă unitatea de terapie detectează o scurgere în sistem aflată temporar peste pragul Alarmă scurgere,
ecranul Inițial pentru terapia PREVENA™ va afișa o casetă galbenă în jurul pansamentului. Consultați instrucțiunile de utilizare
furnizate cu pansamentele, pentru informații referitoare la utilizarea materialului în exces al foliei autoadezive de sigilare a plăgilor
pentru a etanșa orice zonă cu scurgeri.
Consultați pagina 41 pentru o listă de butoane comune ale ecranului tactil care nu sunt descrise aici.
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Ecranele Informații – terapia PREVENA™

1.

Selectați Informații din ecranul Inițial pentru a continua cu fila Rezumat terapie. Utilizați această filă pentru
a analiza Dată începere terapie și Durată terapie. Dacă se utilizează funcția Jurnal, vor fi afișate, de asemenea,
data și ora pentru Ultima schimbare a vasului și Ultima schimbare a pansamentului.

2.

Selectați Setări curente pentru a continua cu ecranul Setări curente. Utilizați această filă pentru a analiza
setările curente ale terapiei.

3.

Selectați Modificare setări pentru a continua cu ecranul Confirmare setări (pagina 109).

4.

Selectați Anulare pentru a reveni la ecranul Inițial pentru terapia PREVENA™.
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Ecranele Informații – terapia PREVENA™

Aceste ecrane vor afișa setările curente ale terapiei și un rezumat al terapiei aplicate pacientului.
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Alertele terapiei PREVENA™
În timpul terapiei PREVENA™ este posibil să apară pe ecran următoarele alerte.
Alertele sunt însoțite de un ton sonor repetitiv.
După inițierea terapiei, dacă atunci când este afișat detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ și este PORNIT tonul Sonor etanșare nu
se aude un ton sonor, este posibil ca alertele să nu funcționeze corect. Contactați KCI pentru informații suplimentare. Alertele sunt
concepute pentru a fi auzite dacă stați cu fața la unitatea de terapie, la cel mult un metru depărtare de aceasta. Dacă sunt prezente
două sau mai multe situații de alertă, este afișată doar alertă cu prioritate ridicată.
Situație de alertă de prioritate scăzută – Afișată pe ecranul tactil atunci când unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ detectează o situație care necesită atenție. Alertele vor fi însoțite de un ton sonor repetitiv la
intervale de aproximativ 20 de secunde (două semnale sonore).

Selectați Sonor etanșare pentru a PORNI tonul sonor.

Selectați Ajutor pentru mai multe informații privind soluționarea alertelor.

Alertele terapiei PREVENA™

Dacă situațiile de alertă nu pot fi soluționate, contactați KCI.
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Alertă de blocaj terapie PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ a detectat un potențial
blocaj. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că ambele cleme, de pe tubul pansamentului și
de pe cel al recipientului, sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alertă de blocaj terapie PREVENA™ persistă după
parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți unitatea de terapie și
tubul, pentru a fi la același nivel sau mai jos față de poziția
plăgii. Dacă alertă este soluționată prin coborârea unității,
poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 110).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încerca în
continuare să aplice terapia în timpul
acestei alerte.

Alertă de blocaj terapie PREVENA™

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă de blocaj terapie PREVENA™ (terapie întreruptă)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când este prezent un blocaj. Această alertă va fi însoțită de un ton
sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că ambele cleme, de pe tubul pansamentului și
de pe cel al recipientului, sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alertă de blocaj terapie PREVENA™ (terapie întreruptă)
persistă după parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți unitatea de
terapie și tubul pentru a fi la același nivel sau mai jos față de
poziția plăgii. Dacă alertă este soluționată prin coborârea unității,
poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 110).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă de blocaj terapie PREVENA™ (terapie întreruptă)

Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate
acestea, este posibil ca presiunea negativă
de la nivelul plăgii să fie sub valoarea
terapeutică.

Alertă pentru recipient plin a terapiei PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când recipientul este plin și trebuie înlocuit. Această alertă va fi
însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Verificați dacă recipientul este plin, comparând nivelul de
lichid cu marcajele gradate de pe recipient.

Marcaje gradate

Un recipient plin are aproximativ 300 ml
sau 500 ml, în funcție de recipientul utilizat.
Butonul de deblocare a recipientului va lumina
intermitent.
3.

Alertă pentru recipient plin a terapiei PREVENA™

4.
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Dacă recipientul nu este plin, selectați
Resetare pentru a reveni la ecranul Inițial.

Dacă recipientul este plin sau aproape plin, adresați-vă
imediat medicului curant pentru instrucțiuni suplimentare.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

Alertă recipient nefixat a terapiei PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când recipientul nu este introdus complet și/sau blocat
corespunzător. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți recipientul apăsând butonul
Deblocare recipient (pagina 18) de
pe unitate.

3.

Inspectați recipientul și unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
pentru a vă asigura că nu există obiecte străine sau reziduuri
care să interfereze cu suprafețele de potrivire ale recipientului
și ale unității de terapie.

4.

Asigurați-vă că ambele garnituri sunt prezente și fixate în
întregime (pagina 19). Dacă garniturile lipsesc sau sunt
deteriorate, contactați KCI.

5.

Reatașați recipientul la unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
asigurându-vă că recipientul este fixat complet și blocat
(pagina 32). Un declic sonor indică faptul că recipientul
este instalat corect.
Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

Dacă această alertă continuă să apară, repetați pașii 2-7 cu un
recipient nou.
Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă recipient nefixat a terapiei PREVENA™

8.

6.

Alertă terapie inactivă a terapiei PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când terapia (terapia PREVENA™) a fost oprită sau întreruptă
temporar timp de peste 15 minute (cu unitatea având alimentarea pornită). Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.

Alertă terapie inactivă a terapiei PREVENA™

Pentru a soluționa această alertă:
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1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

3.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

4.

Dacă nu se dorește efectuarea terapiei,
opriți unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
utilizând butonul Alimentare de pe
partea anterioară a unității.

Alertă de scurgeri a terapiei PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie detectează o scurgere semnificativă
de presiune negativă. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între
tubul pansamentului și cel al recipientului.

3.

Asigurați-vă că recipientul este introdus complet. (Consultați
secțiunea Alertă de recipient nefixat, pagina 117).
4.

După ce scurgerea este soluționată utilizând detectorul
de scurgeri SEAL CHECK™, selectați Ieșire în ecranul
Detector de scurgeri SEAL CHECK™, pentru a reveni la
ecranul Alertă de scurgeri a terapiei PREVENA™.
6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 110).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încerca în
continuare să aplice terapia în timpul acestei
alerte.
Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă de scurgeri a terapiei PREVENA™

5.

Selectați SEAL CHECK™ pentru a accesa
detectorul de scurgeri SEAL CHECK™.
Consultați secțiunea Detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™ (pagina 145)
din acest manual pentru detalii referitoare
la modul de utilizare a detectorului de
scurgeri SEAL CHECK™ și la modul de
remediere a scurgerilor.

Alertă baterie descărcată a terapiei PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare cu aproximativ două ore înainte ca nivelul de încărcare al bateriei să fie prea
scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alertă baterie descărcată dispare automat
imediat ce unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este
conectată la o priză de perete.

SAU
3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Alertă baterie descărcată a terapiei PREVENA™

Terapia continuă.
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Alertă de nivel critic al bateriei a terapiei PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare cu aproximativ 30 de minute înainte ca nivelul de încărcare al bateriei să fie
prea scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alertă de nivel critic al bateriei dispare
automat imediat ce unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ este conectată la o priză de perete.

SAU
3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Terapia PREVENA™ continuă; cu toate acestea,
dacă această alertă nu este soluționată în
interval de aproximativ treizeci de minute,
terapia va fi întreruptă.
Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 110).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Pentru a continua tratamentul, terapia
V.A.C.ULTA™ trebuie să fie conectată la o priză
de perete.
Jurnalele și setările pentru alertă nu se pierd în
cazul opririi totale a alimentării sau în cazul în
care unitatea efectuează ciclul de alimentare
(este oprită și apoi repornită).
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Alertă de nivel critic al bateriei a terapiei PREVENA™

4.

Baterie consumată
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut pentru a
alimenta unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Baterie consumată

Pentru a soluționa această alertă:
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1.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.

2.

Porniți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ și
începeți terapia. Consultați secțiunea Porniți sau opriți
alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ din acest
manual (pagina 42) pentru mai multe informații.

Alertă temperatură internă a terapiei PREVENA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când temperatura internă a unității de terapie V.A.C.ULTA™ este în
afara limitelor sale specificate. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Terapia continuă în timp ce această alertă este
activă. Ecranul tactil va fi dezactivat după cinci
minute de inactivitate. Ecranul devine luminos
atunci când este atins. Încărcarea bateriei
este oprită.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Mutați unitatea de terapie într-un mediu în care intervalul de
temperatură de funcționare este cel specificat în secțiunea
Specificații din acest manual (pagina 194).
Este posibil să dureze până la două ore până
când unitatea de terapie revine la temperatura
de funcționare.
3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Terapia continuă.

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.

Alertă temperatură internă a terapiei PREVENA™

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.
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Alertă eroare sistem a terapiei PREVENA™ (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
după ce alimentarea acesteia a fost pornită. Pot surveni câteva tipuri diferite de erori de sistem. Lângă Cod eroare va apărea un număr:
acesta reprezintă codul de diagnostic al defecțiunii de sistem. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Înregistrați numărul codului de eroare.
3.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Alertă eroare sistem a terapiei PREVENA™ (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™, în timp ce alimentarea acesteia este pornită. Codul de diagnostic al acestei defecțiuni de sistem este „00000001”.
Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
Înregistrați numărul codului de eroare (00000001).
2.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.

Alertă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)

1.
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Fila Utilități – terapia PREVENA™
Utilizați ecranul filei Utilități pentru a seta preferințele pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™. Anumite selecții sunt disponibile
indiferent ce terapie este activă. Aceste selecții sunt discutate în capitolul Fila Utilități. Selecțiile care sunt unice pentru terapia
selectată sunt detaliate mai jos.

Bara de stare
Fila Terapie (pagina 110)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități

Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 148)

Consultați capitolul Fila Utilități
pentru mai multe informații
(pagina 181).

Ajutor

Din fila Utilități a ecranului Inițial sunt disponibile următoarele opțiuni:
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 145).

Fila Utilități – terapia PREVENA™

Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
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Prezentare generală a terapiei ABTHERA™
Următoarea diagramă de flux indică pașii de bază necesari pentru a configura terapia ABTHERA™. Consultați următoarele pagini
pentru informații detaliate despre fiecare ecran și opțiune.
Apăsați și
mențineți
apăsat butonul
Alimentare
până când se
aprinde lampa.

Ecranul
Pornire

Ecranul
Confirmare setări

Ecranul Detector de scurgeri
SEAL CHECK™

Selectați Terapia ABTHERA™
(pagina 42).

Selectați OK pentru a porni
detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 149).

Începe pomparea.

Necesare pentru
terapia ABTHERA™:
• Recipient
• Pansament
pentru abdomen
deschis ABTHERA™
SENSAT.R.A.C.™

Prezentare generală a terapiei ABTHERA™

Ecranul Inițial –
terapia ABTHERA™

Capturile de ecran de mai sus au strict rol de prezentare. Pentru o prezentare mai detaliată și
informații suplimentare, consultați paginile la care se face trimitere.

Setările afișate vor varia în funcție de setările definite de utilizator.
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Ecranul Confirmare setări – terapia ABTHERA™
Acest ecran permite utilizatorului să regleze Presiunea țintă pe
care unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ o va administra în timpul
terapiei ABTHERA™:
•

Ecranul Confirmare setări – terapia ABTHERA™

1.
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Presiune țintă (mmHg) – (Implicit = 125 mmHg)
Nivelul presiunii negative prescris pentru terapia ABTHERA™.
Presiunea țintă poate fi setată la 100, 125 sau 150 mmHg.
Utilizați +/- pentru a selecta valoarea dorită pentru
terapia ABTHERA™.
2.

Selectați OK pentru a iniția terapia și
continuați cu ecranul Detector de scurgeri
SEAL CHECK™ pentru terapia ABTHERA™.

3.

Selectați Anulare pentru a reveni la
ecranul Alegere terapie.

Ecranul Inițial – terapia ABTHERA™
Acest ecran Inițial este ecranul principal afișat de unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ în timpul terapiei ABTHERA™. Acesta este utilizat
pentru a accesa informații importante privind starea terapiei.

Bara de stare
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități (pagina 144)

Detectare scurgere
Informații
Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 145)
Pornire/Oprire terapie

Setări terapie (pagina 128)

Mod nocturn (pagina 41)
Ajutor

Protecție ecran/Blocare setări
(pagina 41)

Modul de terapie și starea terapiei (PORNITĂ sau OPRITĂ) vor fi afișate în bara de stare din partea superioară a ecranului. Presiunea
curentă a terapiei va fi afișată, de asemenea, deasupra pictogramei pansamentului.
Din ecranul Inițial pentru terapia ABTHERA™ sunt disponibile următoarele opțiuni:
Setări terapie – Utilizați pentru a schimba setările curente ale terapiei.
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 145).
Informații – Utilizați pentru a vizualiza un rezumat al istoricului terapiei și setările curente ale terapiei (pagina 130).

Ecranul Inițial – terapia ABTHERA™

Pornire/Oprire – Utilizați pentru a porni sau a opri terapia.
Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Detectare scurgere – Dacă unitatea de terapie detectează o scurgere în sistem aflată temporar peste pragul Alarmă scurgere,
ecranul Inițial pentru terapia ABTHERA™ va afișa o casetă galbenă în jurul pansamentului. Consultați instrucțiunile de utilizare
furnizate cu pansamentele, pentru informații referitoare la utilizarea materialului în exces al foliei autoadezive de sigilare a plăgilor
pentru a etanșa orice zonă cu scurgeri.
Consultați pagina 41 pentru o listă de butoane comune ale ecranului tactil care nu sunt descrise aici.
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Ecranele Informații – terapia ABTHERA™

Ecranele Informații – terapia ABTHERA™

Aceste ecrane vor afișa setările curente ale terapiei și un rezumat al terapiei aplicate pacientului.
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1.

Selectați Informații din ecranul Inițial pentru a continua cu fila Rezumat terapie. Utilizați această filă
pentru a analiza Dată începere terapie și Durată terapie. Dacă se utilizează funcția Jurnal, vor fi afișate,
de asemenea, data și ora pentru Ultima schimbare a vasului și Ultima schimbare a pansamentului.

2.

Selectați Setări curente pentru a continua cu ecranul Setări curente. Utilizați această filă pentru a analiza
setările curente ale terapiei.

3.

Selectați Modificare setări pentru a continua cu ecranul Confirmare setări (pagina 128).

4.

Selectați Anulare în ecranul Confirmare setări pentru a reveni la ecranul Inițial pentru terapia ABTHERA™.

Alertele terapiei ABTHERA™
În timpul terapiei ABTHERA™ este posibil să apară pe ecran următoarele alerte.
Alertele sunt însoțite de un ton sonor repetitiv.
După inițierea terapiei, dacă atunci când este afișat detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ și este PORNIT tonul Sonor etanșare nu
se aude un ton sonor, este posibil ca alertele să nu funcționeze corect. Contactați KCI pentru informații suplimentare. Alertele sunt
concepute pentru a fi auzite dacă stați cu fața la unitatea de terapie, la cel mult un metru depărtare de aceasta. Dacă sunt prezente
două sau mai multe situații de alertă, este afișată doar alertă cu prioritate ridicată.
Situație de alertă de prioritate scăzută – Afișată pe ecranul tactil atunci când unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ detectează o situație care necesită atenție. Alertele vor fi însoțite de un ton sonor repetitiv la
intervale de aproximativ 20 de secunde (două semnale sonore).

Selectați Sonor etanșare pentru a PORNI tonul sonor.

Selectați Ajutor pentru mai multe informații privind soluționarea alertelor.

Alertele terapiei ABTHERA™

Dacă situațiile de alertă nu pot fi soluționate, contactați KCI.
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Alertă de blocaj terapie ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ a detectat un potențial
blocaj. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului de pe electrodul
SENSAT.R.A.C.™ și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alertă de blocaj terapie ABTHERA™ persistă după
parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți unitatea de terapie și
tubul, pentru a fi la același nivel sau mai jos față de poziția
plăgii. Dacă alertă este soluționată prin coborârea unității,
poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 129).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încerca în
continuare să aplice terapia în timpul acestei
alerte.

Alertă de blocaj terapie ABTHERA™

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă de blocaj terapie ABTHERA™ (terapie întreruptă)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când este prezent un blocaj. Această alertă va fi însoțită de un ton
sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă că clemele tubului de pe electrodul
SENSAT.R.A.C.™ și tubul rezervorului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă că tubul nu este răsucit, comprimat sau blocat
în niciun fel.

4.

Dacă Alertă de blocaj terapie ABTHERA™ (terapie
întreruptă) persistă după parcurgerea pașilor 2 și 3, coborâți
unitatea de terapie și tubul pentru a fi la același nivel sau mai
jos față de poziția plăgii. Dacă alertă este soluționată prin
coborârea unității, poate fi reluată utilizarea normală.
5.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

6.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 129).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alertă de blocaj terapie ABTHERA™ (terapie întreruptă)

Unitatea de terapie rămâne pornită; cu toate
acestea, este posibil ca presiunea negativă
de la nivelul plăgii să fie sub valoarea
terapeutică.

Alertă pentru recipient plin a terapiei ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când recipientul este plin și trebuie înlocuit. Această alertă va fi
însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Verificați dacă recipientul este plin, comparând nivelul de
lichid cu marcajele gradate de pe recipient.

Marcaje
Graduated
Marks
gradate

Un recipient plin are aproximativ 300 ml, 500
ml sau 1000 ml, în funcție de recipientul utilizat.
Butonul de deblocare a recipientului va lumina
intermitent.
3.

Alertă pentru recipient plin a terapiei ABTHERA™

4.

Dacă recipientul nu este plin, selectați
Resetare pentru a reveni la ecranul Inițial.

Dacă recipientul este plin, înlocuiți-l și selectați Resetare
în acest ecran, pentru a reveni la ecranul Inițial. Consultați
secțiunea Schimbarea recipientului din acest manual
(pagina 34) pentru informații suplimentare.
5.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alarmă recipient nefixat a terapiei ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când recipientul nu este introdus complet și/sau blocat corespunzător.
Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Scoateți recipientul apăsând butonul
Deblocare recipient (pagina 18)
de pe unitate.

3.

Inspectați recipientul și unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
pentru a vă asigura că nu există obiecte străine sau reziduuri
care să interfereze cu suprafețele de potrivire ale recipientului
și ale unității de terapie.

4.

Asigurați-vă că ambele garnituri sunt prezente și fixate în
întregime (pagina 19). Dacă garniturile lipsesc sau sunt
deteriorate, contactați KCI.

5.

Reatașați recipientul la unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
asigurându-vă că recipientul este fixat complet și blocat
(pagina 32). Un declic sonor indică faptul că recipientul
este instalat corect.
Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

Dacă această alertă continuă să apară, repetați pașii 2-7 cu un
recipient nou.
Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alarmă recipient nefixat a terapiei ABTHERA™

8.

6.

Alertă terapie inactivă a terapiei ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când terapia (terapia ABTHERA™) a fost oprită sau întreruptă
temporar timp de peste 15 minute (cu unitatea având alimentarea pornită). Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

3.

Selectați Pornire/Oprire pentru a reporni
terapia.

4.

Dacă nu se dorește efectuarea terapiei,
opriți unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
utilizând butonul Alimentare de pe
partea anterioară a unității.

Alertă terapie inactivă a terapiei ABTHERA™

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alertă de scurgeri a terapiei ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când unitatea de terapie detectează o scurgere semnificativă de
presiune negativă. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

2.

Asigurați-vă cu privire la fixarea corectă a conectorului între
tubul pansamentului și cel al recipientului.

3.

Asigurați-vă că recipientul este introdus complet. (Consultați
secțiunea Alertă de recipient nefixat, pagina 135).
4.

După ce scurgerea este soluționată utilizând detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™, selectați Ieșire în ecranul Detector
de scurgeri SEAL CHECK™, pentru a reveni la ecranul Alertă
de scurgeri a terapiei ABTHERA™.
6.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

7.

Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 129).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va încerca în
continuare să aplice terapia în timpul acestei
alerte.
Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
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Alertă de scurgeri a terapiei ABTHERA™

5.

Selectați SEAL CHECK™ pentru a accesa
detectorul de scurgeri SEAL CHECK™.
Consultați secțiunea Detectorul de
scurgeri SEAL CHECK™ (pagina 145)
din acest manual pentru detalii referitoare
la modul de utilizare a detectorului de
scurgeri SEAL CHECK™ și la modul de
remediere a scurgerilor.

Alertă baterie descărcată a terapiei ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare cu aproximativ două ore înainte ca nivelul de încărcare al bateriei să fie prea
scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alertă baterie descărcată dispare
automat imediat ce unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ este conectată la o priză de perete.

SAU

3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Alertă baterie descărcată a terapiei ABTHERA™

Terapia continuă.
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Alertă de nivel critic al bateriei a terapiei ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare cu aproximativ 30 de minute înainte ca nivelul de încărcare al bateriei să fie
prea scăzut pentru a susține funcționarea continuă a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.
Ecranul Alertă de nivel critic al bateriei dispare
automat imediat ce unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ este conectată la o priză de perete.

SAU

3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Terapia ABTHERA™ continuă; cu toate acestea,
dacă această alertă nu este soluționată în
interval de aproximativ treizeci de minute,
terapia va fi întreruptă.
Asigurați-vă că terapia este PORNITĂ prin
verificarea barei de stare (pagina 129).
Dacă nu, selectați Pornire/Oprire pentru
a reporni terapia.

Pentru a continua tratamentul,
terapia V.A.C.ULTA™ trebuie să fie conectată la
o priză de perete.
Jurnalele și setările pentru alertă nu se pierd în
cazul opririi totale a alimentării sau în cazul în
care unitatea efectuează ciclul de alimentare
(este oprită și apoi repornită).
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.
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Alertă de nivel critic al bateriei a terapiei ABTHERA™

4.

Baterie consumată
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut pentru a alimenta
unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Baterie consumată

Pentru a soluționa această alertă:
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1.

Conectați unitatea de terapie la o priză de perete utilizând
sursa de alimentare furnizată de KCI, pentru a reîncărca bateria.
O lampă portocalie în partea de jos a ecranului tactil și o
pictogramă de încărcare a bateriei indică faptul că unitatea se
încarcă. Consultați secțiunea Încărcarea bateriei din acest
manual (pagina 23) pentru mai multe informații.

2.

Porniți alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ și începeți
terapia. Consultați secțiunea Porniți sau opriți alimentarea
unității de terapie V.A.C.ULTA™ din acest manual (pagina 42)
pentru mai multe informații.

Alertă temperatură internă a terapiei ABTHERA™
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când temperatura internă a unității de terapie V.A.C.ULTA™ este în
afara limitelor sale specificate. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Terapia continuă în timp ce această alertă este
activă. Ecranul tactil va fi dezactivat după cinci
minute de inactivitate. Ecranul devine luminos
atunci când este atins. Încărcarea bateriei
este oprită.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

Mutați unitatea de terapie într-un mediu în care intervalul de
temperatură de funcționare este cel specificat în secțiunea
Specificații din acest manual (pagina 194).
Este posibil să dureze până la două ore până
când unitatea de terapie revine la temperatura
de funcționare.
3.

Selectați Resetare pentru a reveni la
ecranul Inițial.

Terapia continuă.

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.

141

Alertă temperatură internă a terapiei ABTHERA™

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alertei timp de două minute în
timpul depanării.

Alertă eroare sistem a terapiei ABTHERA™ (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
după ce alimentarea acesteia a fost pornită. Pot surveni câteva tipuri diferite de erori de sistem. Lângă Cod eroare va apărea un număr:
acesta reprezintă codul de diagnostic al defecțiunii de sistem. Această alertă va fi însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
1.

2.

Selectați Pauză audio pentru a dezactiva
sunetul alarmei timp de două minute în
timpul depanării.

Înregistrați numărul codului de eroare.
3.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.

Alertă eroare sistem a terapiei ABTHERA™ (terapie întreruptă) (după pornirea alimentării)

Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.

142

Alertă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)
Alertă de prioritate scăzută – Acest ecran de alertă apare atunci când există o defecțiune de sistem în unitatea de terapie V.A.C.ULTA™,
în timp ce alimentarea acesteia este pornită. Codul de diagnostic al acestei defecțiuni de sistem este „00000001”. Această alertă va fi
însoțită de un ton sonor repetitiv.
Pentru a soluționa această alertă:
Înregistrați numărul codului de eroare (00000001).
2.

Opriți și apoi reporniți unitatea utilizând
butonul Alimentare de pe fața anterioară
a unității (pagina 18).

Dacă situația de alertă nu poate fi soluționată,
contactați KCI.
Dacă terapia este întreruptă sau oprită timp
de peste două ore, anumite pansamente KCI
trebuie înlocuite cu un pansament alternativ.
Pentru informații suplimentare, consultați
Fișa de informații de siguranță furnizată cu
pansamentul respectiv.

Alertă de eroare de sistem (la pornirea alimentării)

1.
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Fila Utilități – terapia ABTHERA™
Utilizați ecranul filei Utilități pentru a seta preferințele pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™. Anumite selecții sunt disponibile
indiferent ce terapie este activă. Aceste selecții sunt discutate în capitolul Fila Utilități. Selecțiile care sunt unice pentru terapia
selectată sunt detaliate mai jos.

Bara de stare
Fila Terapie (pagina 129)

Fila Istoric (pagina 155)
Fila Utilități

Detectorul de scurgeri
SEAL CHECK™ (pagina 149)

Consultați capitolul Fila Utilități
pentru mai multe informații
(pagina 181).

Ajutor

Din fila Utilități a ecranului Inițial sunt disponibile următoarele opțiuni:
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ – O histogramă afișată pe ecran va indica nivelul de scurgeri și se va auzi un ton sonor dacă
unitatea detectează o scurgere semnificativă (pagina 145).

Fila Utilități – terapia ABTHERA™

Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
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Prezentare generală a detectorului de scurgeri SEAL CHECK™
Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ este utilizat pentru a contribui la identificarea scurgerilor de presiune negativă.

Selectați Detector de scurgeri SEAL CHECK™ din ecranul Inițial. Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™
va funcționa, de asemenea, automat în timpul fazei inițiale Pompare, imediat după inițierea terapiei.

În majoritatea cazurilor, scurgerile apar:
•

în locul în care folia autoadezivă de sigilare a plăgilor intră în contact cu pielea.

•

acolo unde electrodul V.A.C. VERAT.R.A.C.™, electrozii setului de tuburi V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ sau
electrodul SENSAT.R.A.C.™ intră în contact cu folia autoadezivă de sigilare a plăgilor, dacă este cazul.

•

la conexiunile tubului.

•

dacă recipientul nu este fixat complet la unitatea de terapie.

Prezentare generală a detectorului de scurgeri SEAL CHECK™

Sonor etanșare este setat implicit la DEZACTIVAT.
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Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia V.A.C. VERAFLO™
1.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® și linia de instilare
sunt conectate corect.

2.

Asigurați-vă că toate cele patru cleme ale tubului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a casetei
V.A.C. VERALINK™ (pagina 28), dacă este cazul.

4.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare
a recipientului (pagina 32).
5.

Imediat după inițierea terapiei, selectați
Detector de scurgeri SEAL CHECK™.

Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ furnizează un ton sonor și o
histogramă pentru asistență la identificarea scurgerilor. Frecvența
tonului sonor și înălțimea histogramei vor reflecta debitul de
scurgere. Tonul sonor se diminuează și histograma descrește pe
măsură ce scurgerea este identificată.
Histograma de culoare galbenă indică faptul că s-a detectat o
scurgere semnificativă. O histogramă de culoare verde indică
faptul că sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ funcționează normal.
Linia de pe histogramă reprezintă zona de tranziție de la galben
la verde.
În timpul comprimării inițiale a pansamentului,
histograma trebuie să devină galbenă și apoi
să redevină verde dacă nu există scurgeri
semnificative.

Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia V.A.C. VERAFLO™

6.

7.

În timp ce terapia este activă, aplicați o presiune ușoară și
deplasați-vă ușor mâna și degetele în jurul marginilor foliei
autoadezive de sigilare a plăgilor și ale tubului electrodului.
Histograma va descrește și va trece de la galben la verde, iar
frecvența tonului sonor (dacă Sonor etanșare este activat) va
descrește atunci când scurgerea este identificată și reparată.

8.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu pansamentele,
pentru informații referitoare la utilizarea materialului în exces
al foliei autoadezive de sigilare a plăgilor pentru a etanșa orice
zonă cu scurgeri.
9.
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Selectați Sonor etanșare pentru a
porni sau a opri tonul pentru sonorul de
etanșare. Sonor etanșare este setat la
DEZACTIVAT.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial.

Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia V.A.C.®
1.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® este conectat corect.

2.

Asigurați-vă că ambele cleme ale tubului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a
recipientului (pagina 32).
4.

Imediat după inițierea terapiei, selectați
Detector de scurgeri SEAL CHECK™.

Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ furnizează un ton sonor și o
histogramă pentru asistență la identificarea scurgerilor. Frecvența
tonului sonor și înălțimea histogramei vor reflecta debitul de
scurgere. Tonul sonor se diminuează și histograma descrește pe
măsură ce scurgerea este identificată.
Histograma de culoare galbenă indică faptul că s-a detectat o
scurgere semnificativă. O histogramă de culoare verde indică
faptul că sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ funcționează normal.
Linia de pe histogramă reprezintă zona de tranziție de la galben
la verde.
În timpul comprimării inițiale a pansamentului,
histograma trebuie să devină galbenă și apoi
să redevină verde dacă nu există scurgeri
semnificative.
Selectați Sonor etanșare pentru a
porni sau a opri tonul pentru sonorul de
etanșare. Sonor etanșare este setat la
DEZACTIVAT.

6.

În timp ce terapia este activă, aplicați o presiune ușoară și
deplasați-vă ușor mâna și degetele în jurul marginilor foliei
autoadezive de sigilare a plăgilor și ale tubului electrodului.
Histograma va descrește și va trece de la galben la verde, iar
frecvența tonului sonor (dacă Sonor etanșare este activat) va
descrește atunci când scurgerea este identificată și reparată.

7.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu
pansamentele, pentru informații referitoare la utilizarea
materialului în exces al foliei autoadezive de sigilare a plăgilor
pentru a etanșa orice zonă cu scurgeri.
Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial.
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Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia V.A.C.®

5.

Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia PREVENA™
1.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® este conectat corect.

2.

Asigurați-vă că ambele cleme ale tubului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a
recipientului (pagina 32).
4.

Imediat după inițierea terapiei, selectați
Detector de scurgeri SEAL CHECK™.

Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ furnizează un ton sonor și o
histogramă pentru asistență la identificarea scurgerilor. Frecvența
tonului sonor și înălțimea histogramei vor reflecta debitul de
scurgere. Tonul sonor se diminuează și histograma descrește
pe măsură ce scurgerea este identificată.
Histograma de culoare galbenă indică faptul că s-a detectat o
scurgere semnificativă. O histogramă de culoare verde indică faptul
că sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ funcționează normal. Linia de pe
histogramă reprezintă zona de tranziție de la galben la verde.
Dacă pacientul va fi transferat la o unitate de terapie PREVENA™:
Ecranul Detector de scurgeri SEAL CHECK™ va afișa un X în cazul
în care etanșarea pansamentului nu este adecvată pentru utilizarea
cu unitatea de terapie PREVENA™ asociată. Este posibil ca
unitatea de terapie PREVENA™ să emită o Alarmă de scurgere
la conectare.
Ecranul Detector de scurgeri SEAL CHECK™ va afișa un marcaj
de verificare în cazul în care etanșarea pansamentului este
adecvată pentru utilizarea cu unitatea de terapie PREVENA™
asociată. Unitatea de terapie PREVENA™ nu trebuie să emită o
Alarmă de scurgere la conectare.

Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia PREVENA™

În timpul comprimării inițiale a pansamentului,
histograma trebuie să devină galbenă și apoi
să redevină verde dacă nu există scurgeri
semnificative.
5.
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Selectați Sonor etanșare pentru a
porni sau a opri tonul pentru sonorul de
etanșare. Sonor etanșare este setat la
DEZACTIVAT.

6.

În timp ce terapia este activă, aplicați o presiune ușoară și deplasați-vă ușor mâna și degetele în jurul
marginilor pansamentului și ale foliei autoadezive de sigilare a plăgilor. Histograma va descrește și va trece
de la galben la verde, iar frecvența tonului sonor (dacă Sonor etanșare este activat) va descrește atunci când
scurgerea este identificată și reparată.

7.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu pansamentele, pentru informații referitoare la utilizarea
materialului în exces al foliei autoadezive de sigilare a plăgilor pentru a etanșa orice zonă cu scurgeri.

8.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul Inițial.

Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia ABTHERA™
1.

Asigurați-vă că tubul recipientului V.A.C.® este conectat corect.

2.

Asigurați-vă că ambele cleme ale tubului sunt deschise.

3.

Asigurați-vă cu privire la instalarea corespunzătoare a
recipientului (pagina 32).
4.

Imediat după inițierea terapiei, selectați
Detector de scurgeri SEAL CHECK™.

Detectorul de scurgeri SEAL CHECK™ furnizează un ton sonor și o
histogramă pentru asistență la identificarea scurgerilor. Frecvența
tonului sonor și înălțimea histogramei vor reflecta debitul de
scurgere. Tonul sonor se diminuează și histograma descrește pe
măsură ce scurgerea este identificată.
Histograma de culoare galbenă indică faptul că s-a detectat o
scurgere semnificativă. O histogramă de culoare verde indică faptul
că sistemul de terapie V.A.C.ULTA™ funcționează normal. Linia de pe
histogramă reprezintă zona de tranziție de la galben la verde.
În timpul comprimării inițiale a pansamentului,
histograma trebuie să devină galbenă și apoi
să redevină verde dacă nu există scurgeri
semnificative.
Selectați Sonor etanșare pentru a
porni sau a opri tonul pentru sonorul de
etanșare. Sonor etanșare este setat la
DEZACTIVAT.

6.

În timp ce terapia este activă, aplicați o presiune ușoară și
deplasați-vă ușor mâna și degetele în jurul marginilor foliei
autoadezive de sigilare a plăgilor și ale tubului electrodului.
Histograma va descrește și va trece de la galben la verde, iar
frecvența tonului sonor (dacă Sonor etanșare este activat) va
descrește atunci când scurgerea este identificată și reparată.

7.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu
pansamentele, pentru informații referitoare la utilizarea
materialului în exces al foliei autoadezive de sigilare a plăgilor
pentru a etanșa orice zonă cu scurgeri.
8.

Selectați Ieșire pentru a reveni la ecranul
Inițial.
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Detector de scurgeri SEAL CHECK™ – terapia ABTHERA™

5.

Jurnal – terapia V.A.C. VERAFLO™
Utilizați acest instrument pentru a înregistra informații importante despre aplicarea/schimbarea pansamentului și componentelor.
Informațiile vor fi înregistrate în Raport istoric terapie (pagina 177).
Număr de bucăți de material spongios – Selectați numărul
de bucăți de material spongios utilizate în plagă la aplicarea
pansamentului sau la schimbarea pansamentului. Utilizați +/-,
după caz, pentru a regla valorile în sens ascendent sau descendent.
Recipient înlocuit (ml) – Selectați ce recipient (de 300 ml,
500 ml sau 1000 ml) a fost instalat sau schimbat.
Soluție schimbată (ml) – Selectați mărimea (între 100 și 1000 ml)
pungii/flaconului cu soluție care a fost instalat(ă). Utilizați +/-, după
caz, pentru a regla valorile în sens ascendent sau descendent.

Jurnal – terapia V.A.C. VERAFLO™

V.A.C. VERALINK™ schimbat – Selectați Da sau Nu pentru
a indica dacă o casetă V.A.C. VERALINK™ a fost instalată sau
schimbată.
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Jurnal – terapia V.A.C.®
Utilizați acest instrument pentru a înregistra informații importante despre aplicarea/schimbarea pansamentului și componentelor.
Informațiile vor fi înregistrate în Raport istoric terapie (pagina 177).
Număr de bucăți de material spongios – Selectați numărul
de bucăți de material spongios utilizate în plagă la aplicarea
pansamentului sau la schimbarea pansamentului. Utilizați +/-,
după caz, pentru a regla valorile în sens ascendent sau descendent.
Recipient înlocuit (ml) – Selectați ce recipient (de 300 ml,
500 ml sau 1000 ml) a fost instalat sau schimbat.
Soluție schimbată (ml) – Selectați mărimea (între 100 și 1000 ml)
pungii/flaconului cu soluție care a fost instalat(ă). Utilizați +/-, după
caz, pentru a regla valorile în sens ascendent sau descendent.

Jurnal – terapia V.A.C.®

V.A.C. VERALINK™ schimbat – Selectați Da sau Nu pentru
a indica dacă o casetă V.A.C. VERALINK™ a fost instalată sau
schimbată.
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Jurnal – terapia PREVENA™
Utilizați acest instrument pentru a înregistra informații importante despre aplicarea/schimbarea pansamentului și componentelor.
Informațiile vor fi înregistrate în Raport istoric terapie (pagina 177).
Număr de bucăți de material spongios – Selectați numărul
de bucăți de material spongios utilizate în plagă la aplicarea
pansamentului sau la schimbarea pansamentului. Utilizați +/-,
după caz, pentru a regla valorile în sens ascendent sau descendent.

Jurnal – terapia PREVENA™

Recipient înlocuit (ml) – Selectați ce recipient (de 300 ml,
500 ml sau 1000 ml) a fost instalat sau schimbat.
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Jurnal – terapia ABTHERA™
Utilizați acest instrument pentru a înregistra informații importante despre aplicarea/schimbarea pansamentului și componentelor.
Informațiile vor fi înregistrate în Raport istoric terapie (pagina 177).
Număr de bucăți de material spongios – Selectați numărul
de bucăți de material spongios utilizate în plagă la aplicarea
pansamentului sau la schimbarea pansamentului. Utilizați +/-,
după caz, pentru a regla valorile în sens ascendent sau descendent.

Jurnal – terapia ABTHERA™

Recipient înlocuit (ml) – Selectați ce recipient (de 300 ml,
500 ml sau 1000 ml) a fost instalat sau schimbat.
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Ecranul filei Istoric
Utilizați ecranul filei Istoric pentru a accesa Istoric (Pacient, Terapie și Alarmă) și Instrument de imagistică a plăgii.

Bara de stare
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Fila Utilități
(paginile 74, 106, 126 și 144)

Rezumatul terapiei

Istoric pacient
(pagina 163)

Istoric terapie (pagina 177)

Imagistică (pagina 167)

Istoric alarmă (pagina 178)

Ajutor (pagina 41)

Din ecranul filei Istoric sunt disponibile următoarele opțiuni:
Istoric pacient – Ecranul Istoric pacient afișează informațiile despre pacient în coloanele pentru dată, oră și eveniment. Data este în
ordine descrescătoare, iar ora este afișată utilizând formatul de douăzeci și patru de ore.
Imagistică – Funcția Imagistica plăgii contribuie la înregistrarea evoluției vindecării plăgii. Utilizați pentru a încărca imaginile digitale
ale plăgii pentru vizualizarea pe ecran a ariei suprafeței și a tendinței volumului.
Istoric terapie – Ecranul Istoric terapie afișează informațiile despre terapia pacientului în coloanele pentru dată, oră și eveniment.
Data este în ordine descrescătoare, iar ora este afișată utilizând formatul de douăzeci și patru de ore.
Istoric alarmă – Ecranul Istoric alarme afișează informațiile privind alarmele pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ în coloanele
pentru dată, oră și eveniment. Data este în ordine descrescătoare, iar ora este afișată utilizând formatul de douăzeci și patru de ore.

Ecranul filei Istoric

Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
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Configurarea istoricului pacientului sau a imagisticii (la prima utilizare) – prezentare generală
Următoarele diagrame de flux prezintă pașii de bază necesari pentru a stabili un cod de acces și pentru a începe un nou jurnal de istoric al
pacientului. Consultați următoarele pagini pentru informații suplimentare detaliate despre fiecare ecran și opțiune.
Ecranul filei Istoric

Ecranul Creare cod de
acces nou

Ecranul Creare ID
pacient nou

Ecranul Istoric pacient

După ce ați selectat
fila Istoric, selectați
Istoric pacient
(pagina 155).

Introduceți Cod de acces
nou și apăsați Confirmare.
Selectați OK
(pagina 158).

Introduceți ID pacient.
Selectați OK
(pagina 158).

Se afișează ecranul
Istoric pacient
(pagina 162).

Configurarea istoricului pacientului sau a imagisticii (la prima utilizare) – prezentare generală

Capturile de ecran de mai sus au strict rol de prezentare. Pentru o prezentare mai detaliată și
informații suplimentare, consultați paginile la care se face trimitere.
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Ecranul filei Istoric

Ecranul Introduceți
codul de acces.

Ecranul Creare istoric
pacient.

După ce ați selectat fila
Istoric, selectați butonul
Istoric pacient (pagina 155).

Selectați Resetare
(pagina 160) pentru a crea
un nou jurnal Istoric pacient.

Selectați OK pentru a
șterge Istoric pacient actual
(pagina 160).

Ecranul
Istoric pacient.

Ecranul Creare ID
pacient nou.

Ecranul Creare cod
de acces nou.

Se afișează ecranul
Istoric pacient
(pagina 162).

Introduceți ID pacient.
Selectați OK
(pagina 161).

Introduceți Cod de acces nou
și confirmați. Selectați OK
(pagina 161).

Configurarea istoricului pacientului sau a imagisticii (cod de acces nou) – prezentare generală

Configurarea istoricului pacientului sau a imagisticii (cod de acces nou) – prezentare generală
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Istoric pacient
Utilizați ecranele Istoric pacient pentru a crea un cod de acces nou și pentru a începe un nou jurnal de istoric al pacientului,
vizualiza istoricul pacientului, șterge istoricul pacientului și vizualiza un grafic al suprafeței de imagine a plăgii.

Creați istoricul unui pacient nou
1.

Selectați fila Istoric (pagina 155).

2.

Selectați Istoric pacient din ecranul filei Istoric (pagina 155)
pentru a continua cu ecranul Creare cod de acces nou.

3.

Selectați câmpul Cod de acces nou și utilizați tastatura de
pe ecran pentru a introduce un cod de acces. Codul de acces
trebuie să aibă cel puțin șase caractere.
Înregistrați codul de acces. Acesta va fi necesar
de fiecare dată când se accesează istoricul unui
pacient.

4.

Selectați câmpul Confirmați codul de acces și reintroduceți
codul de acces introdus în câmpul Cod de acces nou.
5.

6.

Selectați OK pentru a continua cu ecranul
Creare ID pacient nou.

Selectați câmpul ID pacient și utilizați tastatura de pe ecran
pentru a introduce codul de identificare al pacientului (ID).
Codul de identificare al pacientului nu trebuie să depășească
30 de caractere.
7.

Selectați OK pentru a continua cu ecranul
Istoric pacient (pagina 162).

Din rațiuni de siguranță, unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ va permite ca o singură înregistrare
a unui pacient să fie activă la un moment dat.
Dacă este introdus un nou cod de acces, codul
curent de acces este suprascris, iar istoricul
pacientului asociat cu acesta este șters.

Istoric pacient

Toate informațiile vor fi șterse automat atunci
când unitatea este returnată la KCI.
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Accesați istoricul pacientului
Odată ce se creează un cod de acces, acesta trebuie introdus pentru a Istoric pacient.
1.

Selectați fila Istoric (pagina 155).

2.

Selectați Istoric pacient din ecranul filei Istoric (pagina 155)
pentru a continua cu ecranul Introduceți codul de acces.

3.

Selectați câmpul Cod de acces și utilizați tastatura de pe ecran
pentru a introduce codul de acces pentru Istoric pacient.
4.

Selectați OK pentru a continua cu ecranul
Istoric pacient (pagina 162).

Din rațiuni de siguranță, unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ va permite ca o singură înregistrare
a unui pacient să fie activă la un moment dat.
Dacă este introdus un nou cod de acces, codul
curent de acces este suprascris, iar istoricul
pacientului asociat cu acesta este șters.
Toate informațiile vor fi șterse automat atunci
când unitatea este returnată la KCI.

Accesați istoricul pacientului

Din rațiuni de siguranță, accesul la Istoric
pacient este dezactivat dacă un cod de acces
incorect este introdus de 12 ori. Dacă se
întâmplă acest lucru, contactați KCI.
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Creați un cod de acces nou
Pentru a crea un al doilea jurnal de istoric al pacientului, trebuie creat un cod de acces nou. Atunci când se creează un al doilea cod de
acces, tot istoricul pacientului înregistrat anterior este șters.
1.

Selectați fila Istoric (pagina 155).

2.

Selectați Istoric pacient din ecranul filei Istoric (pagina 155)
pentru a continua cu ecranul Introduceți codul de acces.
3.

Selectați Resetare pentru a crea un nou
cod de acces.

Din rațiuni de siguranță, unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ va permite ca o singură înregistrare
a unui pacient să fie activă la un moment dat.
Dacă este introdus un nou cod de acces, codul
curent de acces este suprascris, iar istoricul
pacientului asociat cu acesta este șters.

Creați un cod de acces nou

4.
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Selectați OK în ecranul de avertizare Creare istoric pacient
pentru a continua cu ecranul Creare cod de acces nou.

5.

Selectați câmpul Cod de acces nou și utilizați tastatura de
pe ecran pentru a introduce un cod de acces. Codul de acces
trebuie să aibă cel puțin șase caractere.
Înregistrați codul de acces. Acesta va fi necesar
de fiecare dată când se accesează istoricul unui
pacient.

6.

Selectați câmpul Confirmați codul de acces și reintroduceți
codul de acces introdus în câmpul Cod de acces nou.
7.

8.

Selectați OK pentru a continua cu ecranul
Creare ID pacient nou.

Selectați câmpul ID pacient și utilizați tastatura de pe ecran
pentru a introduce codul de identificare al pacientului (ID).
Codul de identificare al pacientului nu trebuie să depășească
30 de caractere.
9.

Selectați OK pentru a continua cu ecranul
Istoric pacient (pagina 162).

Din rațiuni de siguranță, unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ va permite ca o singură înregistrare
a unui pacient să fie activă la un moment dat.
Dacă este introdus un nou cod de acces, codul
curent de acces este suprascris, iar istoricul
pacientului asociat cu acesta este șters.
Toate informațiile vor fi șterse automat atunci
când unitatea este returnată la KCI.
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Ecranul Istoric pacient
Utilizați ecranul Istoric pacient pentru a vizualiza, exporta sau șterge un jurnal Istoric pacient (de exemplu informații de imagistică a plăgii
și schimbările componentelor de unică folosință).

Bara de stare
Fila Terapie
(paginile 50, 85, 110 și 129)

Vizualizare istoric pacient
(pagina 163)

Ecranul Exportare istoric pacient
(pagina 164)

Fila Utilități
(paginile 74, 106, 126 și 144)

Vizualizați Graficul suprafeței plăgii
(pagina 165)

Ștergere istoric pacient
(pagina 166)

Reveniți la ecranul filei Istoric
(pagina 155)
Ajutor

Din ecranul Istoric pacient sunt disponibile următoarele opțiuni:
Vizualizare Istoric – Utilizați pentru a vizualiza istoricul pacientului și pentru a adăuga scurte note
privind tratamentul pacientului. Pentru un nou jurnal de istoric al pacientului, acest ecran nu va avea
niciun eveniment introdus.
Exportar Istoric – Utilizați pentru a exporta tot istoricul pacientului pe o unitate USB sau card SD.
Vizualizare Grafice – Utilizați pentru a vizualiza un grafic al suprafeței plăgii măsurate în timp.

Ecranul Istoric pacient

Ștergere Istoric – Utilizați pentru a șterge datele istoricului pacientului din memoria unității de terapie
V.A.C.ULTA™.
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Ecranul Vizualizare istoric pacient
Utilizați ecranul Vizualizare istoric pacient pentru a vizualiza istoricul pacientului și pentru a adăuga scurte note privind tratamentul
pacientului. Pentru un nou jurnal de istoric al pacientului, acest ecran nu va avea niciun eveniment introdus.
1.

Selectați Vizualizare Istoric din ecranul Istoric pacient
(pagina 162) pentru a continua cu ecranul Vizualizare
istoric pacient.

2.

Utilizați săgețile Sus și Jos pentru a derula istoricul pacientului.
3.

Utilizați tastatura de pe ecran pentru a adăuga note privind
istoricul pacientului. Nota poate avea cel mult 90 de caractere.
5.

Selectați OK pentru a adăuga nota sau
Anulare pentru a reveni la ecranul
Vizualizare istoric pacient fără a
adăuga nota.

6.

Selectați Înapoi pentru a reveni la ecranul
Istoric pacient.

În jurnalul de istoric nu este înregistrat fiecare
ciclu de instilare. Se înregistrează doar setările
inițiale selectate în timpul configurării.

Ecranul Vizualizare istoric pacient

4.

Selectați Adăugare notă pentru a continua
cu ecranul Adăugare notă.
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Ecranul Exportare istoric pacient
Utilizați ecranul Exportare istoric pacient pentru a exporta istoricul pacientului pe o unitate USB sau card SD.
1.

Selectați Exportar Istoric din ecranul Istoric pacient
(pagina 162) pentru a continua cu ecranul Exportare
istoric pacient.

2.

Introduceți dispozitivul de memorie dorit (unitate USB sau
card SD) în portul corespunzător din partea anterioară
a unității de terapie V.A.C.ULTA™ (pagina 18).
Utilizați numai dispozitive USB care nu necesită
alimentare.

3.

În ecranul Exportare istoric pacient, selectați dispozitivul
de memorie care este utilizat, USB sau Card SD.
4.

5.

Selectați OK pentru a începe exportarea
istoricului pacientului pe dispozitivul de
memorie sau selectați Anulare pentru a
reveni la ecranul Istoric pacient fără
a exporta istoricul pacientului.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va începe să exporte istoricul
pacientului. O histogramă va afișa desfășurarea transferului.
Dacă unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
detectează o eroare în timpul transferului,
va apărea ecranul Eroare transfer exportare.
Consultați secțiunea Erori de transfer de
date (pagina 180) din acest manual pentru
informații privind soluționarea acestei erori.

Ecranul Exportare istoric pacient

6.
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După finalizarea cu succes a transferului
întregului istoric al pacientului pe
dispozitivul de memorie, selectați Ieșire
în ecranul Exportare reușită pentru a
reveni la ecranul Istoric pacient.

Ecranul Vizualizare grafic – suprafața plăgii (cm2)
Utilizați Vizualizare grafic – suprafața plăgii (cm2) pentru a vizualiza un grafic al suprafeței plăgii măsurate în timp.
Selectați Vizualizare Grafice din ecranul Istoric pacient
(pagina 162) pentru a continua cu ecranul Vizualizare grafic
– suprafața plăgii (cm2).
Nu poate fi construit un grafic dacă fișierul
istoricului pacientului a fost șters.
Nu poate fi construit un grafic decât dacă
măsurătorile suprafeței plăgii au fost salvate
anterior în istoricul pacientului. Sunt necesare
cel puțin două măsurători din zile diferite
(suprafața imaginii în raport cu timpul) pentru a
putea fi construit un grafic. Consultați secțiunea
Imagistica plăgii (pagina 167) din acest manual
pentru detalii complete privind introducerea
acestor informații în istoricul pacientului.
2.

Selectați Înapoi pentru a reveni la ecranul
Istoric pacient.

Ecranul Vizualizare grafic – suprafața plăgii (cm2)

1.
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Ecranul Ștergere istoric pacient
Utilizați ecranul Ștergere istoric pacient pentru a șterge datele istoricului pacientului din memoria unității de terapie V.A.C.ULTA™.

Ecranul Ștergere istoric pacient

1.
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Selectați Ștergere Istoric din ecranul Istoric pacient
(pagina 162) pentru a continua cu ecranul de avertizare
Ștergere istoric pacient.
2.

Selectați OK pentru a confirma ștergerea
sau Anulare pentru a reveni la ecranul
Istoric pacient fără a șterge istoricul
pacientului.

3.

Imediat ce ștergerea este finalizată,
selectați Ieșire în ecranul Ștergere reușită
pentru a reveni la ecranul Istoric pacient.

Imagistica plăgii
Utilizați funcția Imagistica plăgii pentru a contribui la înregistrarea evoluției vindecării plăgii.
Funcțiile pentru suprafața de imagine a plăgii și pentru calcularea volumului nu sunt concepute a fi
măsurători exacte și nu sunt destinate utilizării în diagnosticul și tratamentul plăgilor.
Accesoriile necesare pentru utilizarea acestei funcții includ:
•

Cameră digitală cu o rezoluție de cel puțin doi megapixeli, care utilizează un card de memorie SD.

•

Un card de memorie SD.

•

Pătrat de referință pentru calibrare – localizat pe rigla din kitul pansamentului. Acest pătrat de referință este
necesar pentru ca unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ să efectueze măsurători ale plăgii.

Pătrat de referință pentru calibrare
•

Stylus – se găsește în interiorul ușiței de pe fața anterioară a unității de terapie V.A.C.ULTA™ (pagina 18).
Ecranul tactil trebuie operat numai prin atingere cu degetul sau cu stylusul furnizat. Utilizarea pixurilor
sau a altor dispozitive de indicare va deteriora ecranul și poate afecta funcționarea adecvată
a dispozitivului.

Pentru funcționarea optimă a funcției Imagistica plăgii, se recomandă:
•

Să se amplaseze un pătrat de referință pentru calibrare nou, steril, în același loc pe plagă de fiecare dată când
este realizată o imagine.

•

Toate imaginile trebuie să fie realizate direct de deasupra plăgii.

•

Plaga și pătratul de referință pentru calibrare trebuie să încadreze cât mai mult posibil din imagine.

•

Imaginea trebuie să fie realizată în condiții de iluminare bune.

•

Fișierele de imagine trebuie să fie în format JPEG (.jpg).

Imagistica plăgii

Utilizarea unei camere care dispune de o funcție pentru dată și oră va permite urmărirea mai ușoară
a imaginilor.
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Ecranul Imagistică
Utilizați ecranul Imagistică pentru a încărca imagini pentru calcularea suprafeței și volumului plăgii și pentru a șterge imagini din
unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
Încărcarea imaginilor
1.

Din ecranul filei Istoric (pagina 155), selectați Imagistică
pentru a continua cu ecranul Imagistică.

2.

Introduceți codul de acces pentru Istoric pacient (pagina 159).
Înainte de a utiliza funcția Imagistică, trebuie
să fie creat un Jurnal istoric pacient. Pentru mai
multe informații, consultați secțiunea Create
Creare istoric pacient nou (pagina 158) din
acest manual.

3.

Introduceți dispozitivul de memorie în fanta corespunzătoare de
pe fața anterioară a unității de terapie V.A.C.ULTA™ (pagina 18).
Utilizați numai dispozitive USB care nu necesită
alimentare.
4.

5.

Selectați Selectare imagine și analizare
pentru a continua cu ecranul Încărcare
imagine.

Selectați dispozitivul de memorie care conține imaginile
din ecranul Încărcare imagine. Selectați USB, Card SD sau
Memorie unitate.
Va exista o scurtă întârziere în timp ce imaginile
sunt accesate din memoria unității de terapie
V.A.C.ULTA™ sau de pe cardul de memorie.
Atunci când selectați memoria unității, ecranul
Selectare imagine va fi gol, cu excepția cazului
în care imaginile au fost încărcate anterior și
salvate în memoria unității.

Ecranul Imagistică

6.
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Selectați OK pentru a continua cu ecranul
Selectare imagine. Selectați Anulare
pentru a reveni la ecranul Imagistică.

7.

Utilizați săgețile Sus și Jos pentru a afișa în fereastră dosarul
sau imaginea dorită.
8.

Dacă imaginea dorită este într-un dosar,
afișați dosarele disponibile cu săgețile Sus și
Jos și selectați Dosar dorit. Utilizați săgețile
Sus și Jos pentru a afișa imaginea dorită.
Selectați Înapoi pentru a ieși din dosar.

9.

10.

Atunci când este afișată imaginea dorită,
selectați OK pentru a încărca imaginea în
memoria unității de terapie V.A.C.ULTA™.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va începe să încarce
imaginea. O histogramă va afișa desfășurarea transferului.
Dacă unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ detectează
o eroare în timpul transferului, va apărea ecranul
Eroare transfer încărcare. Consultați secțiunea
Erori de transfer de date (pagina 180) din acest
manual pentru informații privind soluționarea
acestei erori.
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11.

După finalizarea cu succes a transferului, scoateți dispozitivul
de memorie.
12.
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Selectați Ieșire în ecranul Încărcare
reușită pentru a continua cu ecranul
Atingeți colțurile pătratului de referință.

Analizarea imaginilor – atingeți colțurile pătratului de referință
Utilizați stylusul furnizat pentru a atinge fiecare colț al pătratului
de referință afișat în fereastra de imagine a ecranului Atingeți
colțurile pătratului de referință.
Atunci când este atins ultimul colț al pătratului de referință,
punctele de colț vor fi unite de o linie evidențiată.
Ecranul tactil trebuie operat numai prin
atingere cu degetul sau cu stylusul furnizat.
Utilizarea pixurilor sau a altor dispozitive de
indicare va deteriora ecranul și poate afecta
funcționarea adecvată a dispozitivului.
Este important să selectați colțurile fie în sens
orar, fie în sens antiorar. O secvență incorectă
va conduce la o eroare de calibrare.
După ce au fost atinge toate colțurile
pătratului de referință, selectați OK pentru
a continua cu ecranul Trasare perimetru
plagă.

Analizarea imaginilor – atingeți colțurile pătratului de referință

13.
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Analizarea imaginilor – trasare perimetru plăgă
1.

Utilizați stylusul furnizat pentru a trasa o linie în jurul
suprafeței plăgii, pentru a fi analizată în fereastra imaginii,
în ecranul Trasare perimetru plagă.
Dacă în timpul trasării survine o eroare, selectați Resetare
pentru a trasa din nou suprafața plăgii.
Ecranul tactil trebuie atins numai cu degetul
sau cu stylusul furnizat. Utilizarea pixurilor
sau a altor dispozitive de indicare va deteriora
ecranul și poate afecta funcționarea adecvată
a dispozitivului.

Analizarea imaginilor – trasare perimetru plăgă

Un pătrat va apărea în punctul de pornire al
trasării. Trasarea este încheiată atunci când
capătul liniei galbene revine la punctul
de pornire.
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2.

3.

După ce ați trasat suprafața plăgii,
selectați OK pentru a continua cu ecranul
Adăugare suprafață imagistică.

Selectați Adăugare suprafață pentru a reveni la ecranul
Trasare perimetru plagă dacă există o altă suprafață a plăgii
pentru trasare.
SAU

4.

Selectați Continuare dacă au fost trasate toate suprafețele
plăgii.
5.

Selectați OK pentru a continua cu ecranul
Adâncime suprafață imagine.
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Analizarea imaginilor – adâncime suprafață imagine

Analizarea imaginilor – adâncime suprafață imagine

1.
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Selectați o adâncime aproximativă pentru fiecare suprafață a
plăgii care a fost trasată. Utilizați +/-, după caz, pentru a regla
valorile în sens ascendent și descendent.
2.

Selectați Înapoi pentru a reveni la ecranul
Adăugare suprafață imagistică.

3.

Selectați OK pentru a salva datele
imagistice ale plăgii în istoricul
pacientului.

4.

Selectați Anulare pentru a reveni la
ecranul Încărcare imagine.

Ștergerea imaginilor
1.

Din ecranul filei Istoric (pagina 155), selectați Imagistică
pentru a continua cu ecranul Imagistică.

2.

Introduceți codul de acces pentru Istoric pacient.
Înainte de a utiliza funcția Imagistică, trebuie
să fie creat un Jurnal istoric pacient. Pentru mai
multe informații, consultați secțiunea Create
Creare istoric pacient nou (pagina 158) din
acest manual.
3.

Selectați Administrare imagini salvate
pentru a continua cu ecranul Selectare
imagine pentru ștergere.

Va exista o scurtă întârziere în timp ce imaginile
sunt accesate din memoria unității de terapie
V.A.C.ULTA™.
Utilizați săgețile Sus și Jos pentru a afișa în fereastră
imaginea dorită.
5.

Atunci când este afișată imaginea dorită,
selectați OK pentru a continua cu ecranul
Confirmare ștergere.

SAU
6.

Selectați Înapoi pentru a reveni la ecranul
Imagistică.

Ștergerea imaginilor

4.
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7.

Selectați OK pentru a șterge imaginea din
memoria unității de terapie V.A.C.ULTA™.

SAU

10.
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8.

Selectați Anulare pentru a reveni la ecranul
Selectare imagine pentru ștergere.

9.

După ce imaginea este ștearsă cu succes,
se afișează ecranul Selectare imagine
pentru ștergere. Selectați o altă imagine
pentru ștergere sau selectați Înapoi
pentru a reveni la ecranul Imagistică.

Selectați fila Istoric pentru a reveni la ecranul filei Istoric.

Ecranul Istoric terapie
Ecranul Vizualizare istoric terapie afișează informațiile privitoare la terapia pacientului în coloanele pentru dată, oră și eveniment
(de exemplu pornirea/oprirea terapiei, setările terapiei și schimbarea componentelor de unică folosință). Data este în ordine descrescătoare,
iar ora este afișată utilizând formatul de douăzeci și patru de ore.
1.

Din ecranul filei Istoric (pagina 155), selectați Istoric terapie
pentru a continua cu ecranul Vizualizare istoric terapie.

2.

Utilizați săgețile Sus și Jos pentru a derula istoricul terapiei.
Selectați Înapoi pentru a reveni la ecranul
filei Istoric.

4.

Selectați Exportare istoric terapie pentru
a continua cu ecranul Exportare istoric
(pagina 179).

Ecranul Istoric terapie

3.
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Ecranul Istoric alarme

Ecranul Istoric alarme

Ecranul Vizualizare istoric alarme afișează informațiile privind alarmele pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ în coloanele pentru dată,
oră și eveniment (de exemplu alarmele și schimbarea componentelor de unică folosință). Data este în ordine descrescătoare, iar ora este
afișată utilizând formatul de douăzeci și patru de ore.
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1.

Din ecranul filei Istoric (pagina 155), selectați Istoric alarme
pentru a continua cu ecranul Vizualizare istoric alarme.

2.

Utilizați săgețile Sus și Jos pentru a derula istoricul alarmelor.
3.

Selectați Înapoi pentru a reveni la ecranul
filei Istoric.

4.

Selectați Exportare istoric alarme pentru
a continua cu ecranul Exportare istoric
(pagina 179).

Ecranul Exportare istoric
Utilizați ecranul Exportare istoric pentru a exporta istoricul terapiei și alarmelor pe un dispozitiv de memorie (unitate USB sau card SD).
1.

Introduceți dispozitivul de memorie dorit (unitate USB sau
card SD) în portul corespunzător din partea anterioară a
unității de terapie V.A.C.ULTA™ (pagina 18).
Utilizați numai dispozitive USB care nu necesită
alimentare.
Din ecranul filei Istoric (pagina 155), selectați Istoric terapie
pentru a continua cu ecranul Vizualizare istoric terapie.
3.

4.

În ecranul Exportare istoric, selectați dispozitivul de
memorie care este utilizat, USB sau Card SD.
5.

6.

Selectați Exportare istoric terapie pentru
a continua cu ecranul Exportare istoric.

Selectați OK pentru a începe exportarea
istoricului pe dispozitivul de memorie sau
selectați Anulare pentru a reveni la ecranul
Vizualizare terapie sau Istoric alarme.

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ va începe să exporte
istoricul. O histogramă va afișa desfășurarea transferului.
Dacă unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
detectează o eroare în timpul transferului,
va apărea ecranul Eroare transfer exportare.
Consultați secțiunea Erori de transfer de
date (pagina 180) din acest manual pentru
informații privind soluționarea acestei erori.
7.

După finalizarea cu succes a transferului
întregului istoric pe dispozitivul de
memorie, selectați Ieșire în ecranul
Exportare reușită pentru a reveni la
ecranul filei Istoric.

Ecranul Exportare istoric

2.
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Erori de transfer de date
Dacă unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ detectează o eroare în timpul transferului, va apărea ecranul Eroare transfer.
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ nu este compatibilă cu unitățile USB sau cardurile SD care au
preinstalat software U3. Înainte de utilizare, trebuie să dezinstalați software-ul U3.
Dacă apare ecranul Eroare transfer exportare, cauzele posibile
pentru erorile de transfer sunt:
•

Cardul SD/unitatea USB nu sunt introduse corect.

•

Format incorect al cardului SD/unității USB.

•

Tip incorect de dispozitiv conectat.

1.

Selectați Resetare pentru a reveni la
încercarea de exportare.

2.

Selectați Ieșire pentru a anula exportarea
sau pentru a selecta un dispozitiv de
destinație diferit.

Dacă apare ecranul Eroare transfer încărcare, cauzele posibile
pentru erorile de transfer sunt:
•

Cardul SD/unitatea USB nu sunt introduse corect.

•

Format incorect al cardului SD/unității USB.

•

Tip incorect de dispozitiv conectat.

•

Memoria unității de terapie V.A.C.ULTA™ este plină.

Erori de transfer de date

Dacă memoria unității de terapie este plină,
ștergeți orice fotografii neutilizate pentru
a elibera memoria. Consultați secțiunea
Ștergerea imaginilor (pagina 175) pentru
informații privind ștergerea imaginilor.
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1.

Selectați Resetare pentru a reveni la
încercarea de încărcare.

2.

Selectați Ieșire pentru a selecta o imagine
diferită (pagina 168) sau pentru a ieși din
Imagistică.

Fila Utilități
Utilizați ecranul filei Utilități pentru a seta preferințele pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
Consultați paginile 74, 106, 126 și 144
pentru detalii privind funcțiile.

Terapia V.A.C. VERAFLO™

Terapia V.A.C.®

Terapia PREVENA™

Terapia ABTHERA™

Următoarele opțiuni sunt disponibile din orice mod de terapie din fila Utilități a ecranului Inițial:
Setări regionale – Utilizați pentru a seta limba, unitățile de măsură, formatul numeric și formatul datei afișate de unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™.
Calibrare ecran – Utilizați pentru a calibra ecranul tactil al unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Despre și informații de contact – Utilizați pentru a accesa informațiile despre unitatea de terapie V.A.C.ULTA™, inclusiv versiunea de
software și informațiile de contact pentru KCI.
Dată și oră – Utilizați pentru a seta data și ora curente.
Luminozitate ecran – Utilizați pentru a regla luminozitatea ecranului tactil al unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Prag alarmă de scurgere – Utilizați pentru a seta pragul debitului de scurgere care declanșează Alarmă de scurgere (doar pentru
terapia V.A.C.® și terapia V.A.C. VERAFLO™).

Fila Utilități

Ajutor – Utilizați pentru a accesa funcțiile de ajutor afișate pe ecran ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
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Ecranul Setări regionale

Ecranul Setări regionale

Utilizați ecranul Setări regionale pentru a seta limba, unitățile de măsură, formatul numeric și formatul datei afișate de unitatea de
terapie V.A.C.ULTA™.
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1.

Selectați fila Utilități (pagina 181).

2.

Selectați Setări regionale din ecranul filei Utilități
(pagina 181) pentru a continua cu ecranul Setări regionale.

3.

Setați următoarele opțiuni:
•

Unități de presiune – Selectați mmHg (milimetri de
mercur) sau kPa (kilopascali).

•

Unități de lungime – Selectați cm (centimetri) sau
inch (inchi).

•

Unități volum instilare – Selectați ml (mililitri) sau
cc (centimetri cubi).

•

Format număr – Selectați separatorul zecimal “.” sau “,”
(123.4 sau 123,4).

•

Format dată – Selectați ZZ/LL/AAAA sau LL/ZZ/AAAA.

•

Limbă – Selectați limba de afișare pentru unitatea de
terapie V.A.C.ULTA™.
4.

Odată ce au fost selectate toate opțiunile,
selectați OK pentru a continua cu ecranul
Confirmare setări regionale.

5.

Selectați OK pentru a confirma setările și
pentru a reveni la ecranul filei Utilități.
Selectați Anulare pentru a reveni la
ecranul Setări regionale pentru a efectua
orice reglări necesare.

Ecranul Despre și informații de contact
Utilizați ecranul Despre și Informații de contact pentru a accesa informațiile despre unitatea de terapie V.A.C.ULTA™, inclusiv versiunea
de software și informațiile de contact pentru KCI.
1.

Selectați fila Utilități (pagina 181).

2.

Selectați Despre și Informații de contact din ecranul
filei Utilități (pagina 181) pentru a continua cu ecranul
Despre și Informații de contact.
•

Despre – Afișează informații despre versiunea de
software curentă

•

Informații de contact – Afișează informațiile de contact
pentru KCI
Selectați Înapoi pentru a reveni la ecranul
filei Utilități.

Ecranul Despre și informații de contact

3.
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Ecranul Calibrare ecran
Utilizați ecranul Calibrare ecran pentru a calibra ecranul tactil al unității de terapie V.A.C.ULTA™. Dacă ceea ce introduceți în ecran nu
este recunoscut corect, poate fi necesar să calibrați ecranul tactil.
1.

Selectați fila Utilități (pagina 181).

2.

Selectați Calibrare ecran din ecranul filei Utilități (pagina 181)
pentru a continua cu ecranul Calibrare ecran.
3.

4.

Selectați OK pentru a începe calibrarea
ecranului tactil.

Utilizând stylusul furnizat, atingeți și mențineți apăsat centrul
fiecărei cruci care este afișată pe ecranul tactil.

Ecranul Calibrare ecran

Ecranul tactil trebuie atins numai cu degetul sau cu stylusul furnizat. Utilizarea pixurilor sau a altor
dispozitive de indicare va deteriora ecranul și poate afecta funcționarea adecvată a dispozitivului.
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5.

Imediat ce este finalizat Pasul 4 al calibrării
ecranului, se afișează ecranul Calibrare
ecran finalizată. Dacă este necesar,
selectați Resetare în ecranul Calibrare
ecran finalizată, pentru a repeta calibrarea.

6.

Selectați OK pentru a reveni la ecranul
filei Utilități.
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Ecranul Setări dată și oră

Ecranul Setări dată și oră

Utilizați ecranul Setări dată și oră pentru a seta data și ora curente.
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1.

Selectați fila Utilități (pagina 181).

2.

Selectați Dată și oră din ecranul filei Utilități (pagina 181)
pentru a continua cu ecranul Setări dată și oră.

3.

Setați următoarele opțiuni:
•

Ziua – Selectați ziua curentă. Utilizați +/- pentru a regla
valorile afișate în sens ascendent și descendent.

•

Luna – Selectați luna curentă. Utilizați +/- pentru a regla
valorile afișate în sens ascendent și descendent.

•

Anul – Selectați anul curent. Utilizați +/- pentru a regla
valorile afișate în sens ascendent și descendent.

•

Oră – Selectați ora curentă. Utilizați +/- pentru a regla
valorile afișate în sens ascendent și descendent.

•

Minut – Selectați minutul orei curente. Utilizați +/- pentru a
regla valorile afișate în sens ascendent și descendent.
4.

Odată ce au fost selectate toate opțiunile,
selectați OK pentru a continua cu ecranul
Confirmare setări dată și oră.

5.

Selectați OK pentru a confirma setările și
pentru a reveni la ecranul filei Utilități.
Selectați Anulare pentru a reveni la ecranul
filei Utilități fără a regla data și ora.

Luminozitate ecran
Utilizați ecranul Luminozitate ecran pentru a regla luminozitatea ecranului tactil al unității de terapie V.A.C.ULTA™.
1.

Selectați fila Utilități (pagina 181).

2.

Selectați Luminozitate ecran din ecranul filei Utilități
(pagina 181) pentru a continua cu ecranul Luminozitate ecran.

3.

Selectați luminozitatea dorită a ecranului – Redusă, Medie
sau Înaltă.
După ce a fost selectată luminozitatea
dorită a ecranului, selectați OK pentru a
continua cu ecranul Confirmare setări
luminozitate ecran.

5.

Selectați OK pentru a confirma setările și
pentru a reveni la ecranul filei Utilități.
Selectați Anulare pentru a reveni
la ecranul filei Utilități fără a regla
luminozitatea ecranului.

Luminozitate ecran

4.
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Ecranul Prag de alarmă de scurgere

Ecranul Prag de alarmă de scurgere

Utilizați ecranul Prag alarmă de scurgere pentru a seta pragul debitului de scurgere care declanșează Alarmă de scurgere. Această
opțiune este disponibilă numai în modurile de terapie V.A.C. VERAFLO™ și terapie V.A.C.®.
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1.

Selectați fila Utilități (pagina 181).

2.

Selectați Prag alarmă de scurgere din ecranul filei Utilități
(pagina 181) pentru a continua cu ecranul Prag alarmă
de scurgere.

3.

Selectați pragul dorit al alarmei de scurgere pentru presiune
negativă pentru terapia V.A.C.® și terapia V.A.C. VERAFLO™.
Opțiunile pentru prag sunt Scăzut sau Ridicat. Opțiunea
„scăzută” înseamnă o scurgere de aproximativ un litru
pe minut. Opțiunea „ridicată” înseamnă o scurgere de
aproximativ doi litri pe minut.
4.

După ce au fost selectate pragurile dorite
ale alarmei de scurgere pentru presiune
negativă, selectați OK pentru a continua
cu ecranul Confirmare setări alarmă
de scurgere.

5.

Selectați OK pentru a confirma setările și
pentru a reveni la ecranul filei Utilități.
Selectați Anulare pentru a reveni la
ecranul filei Utilități fără a regla pragurile
alarmei de scurgere pentru presiune
negativă.

Confirmare număr de serie
Acest ecran apare atunci este pornită alimentarea unității de terapie V.A.C.ULTA™, iar numărul de serie stocat în memoria unității este
incorect sau lipsește.
Pentru soluționare:
Comparați numărul de serie de pe eticheta cu numărul de
serie de pe unitate (pagina 18) cu numărul de serie afișat.

2.

Dacă numărul de serie este incorect, utilizați tastatura de
pe ecran pentru a reintroduce numărul de serie de pe
eticheta unității.

3.

Selectați OK pentru a continua cu ecranul Pornire.

Confirmare număr de serie

1.
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Îngrijirea și curățarea
Precauții standard
În continuare sunt prezentate procedurile recomandate de KCI privitoare la curățarea zilnică și săptămânală și la controlul infecțiilor
pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
Respectați întotdeauna precauțiile standard.
Precauțiile standard sunt concepute pentru a reduce riscul de transmitere a microorganismelor, atât din
surse de infecție cunoscute, cât și necunoscute. Aceste precauții pot fi aplicate tuturor pacienților, indiferent de
diagnosticul lor sau de starea de infecție presupusă, și trebuie utilizate atunci când este anticipat contactul cu
sânge și cu toate fluidele corpului. Acest lucru include totodată secrețiile și excrețiile (exceptând transpirația),
indiferent dacă sângele este vizibil sau nu, dacă pielea nu este intactă (de ex. plăgi deschise) și pentru
membranele mucoase.

Eliminarea deșeurilor
Eliminați toate componentele de unică folosință (toate tuburile, conectorii, clemele, recipientele utilizate,
pansamentele folosite etc.) în conformitate cu reglementările locale privitoare la eliminarea deșeurilor
medicale. Eliminarea incorectă poate reprezenta un risc de neconformitate cu reglementările.

Curățarea unității de terapie V.A.C.ULTA™
Curățarea și dezinfectarea Unității de terapie V.A.C.ULTA™ include ștergerea tuturor componentelor cu suprafețe
dure. Respectați procedurile instituționale utilizate pentru curățarea și dezinfectarea altor echipamente medicale
electronice durabile cu suprafețe dure. Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ trebuie curățată și dezinfectată:
•

Dacă devine murdară în timpul utilizării pentru pacient.

•

Cel puțin săptămânal.
Asigurați-vă că unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ nu este conectată la rețeaua de alimentare cu c.a.
în timpul utilizării lichidelor de curățare de orice natură.

•

Pentru a ajuta la reducerea riscului de infecție și de contact cu sângele și cu alte fluide ale corpului,
utilizați echipament personal de protecție (EPP), cum ar fi mănuși pentru proceduri medicale.

•

Înainte de dezinfectare, curățați toate materialele organice (murdărire vizibilă sau secreții ale corpului)
de pe unitatea de terapie.

•

Utilizați agenți de curățare și dezinfectanți pentru uz spitalicesc.

•

Nu scufundați în lichide și nu saturați unitatea de terapie cu lichide, pentru a evita deteriorarea
componentelor electronice din dispozitiv.

•

Nu utilizați soluții pe bază de alcool în jurul marginilor ecranului tactil sau în apropierea garniturii și a
comutatoarelor de alimentare, deoarece soluțiile pe bază de alcool pot pătrunde cu ușurință în ecran și
produce defectarea echipamentului.

Îngrijirea și curățarea

KCI recomandă următoarele cu privire la curățarea și dezinfectarea dispozitivelor de terapie V.A.C.® ale KCI:
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Curățarea ecranului tactil
1.

Selectați Blocare în ecranul Inițial (pagina 50, 85, 110
și 129), pentru a activa Protecție ecran. Pictograma Blocare
se va închide.

2.

Utilizați o lavetă moale, neabrazivă, pentru a curăța ușor
ecranul tactil.
Nu utilizați niciun lichid pentru a curăța ecranul
tactil.

Nu aplicați o forță excesivă pentru a curăța
ecranul tactil. Apăsarea prea puternică poate
deteriora ecranul tactil.
3.

Pentru a debloca ecranul tactil, atingeți-l pentru a afișa
ecranul Protecție ecran.

Curățarea ecranului tactil

4.

192

Selectați 1, apoi 2 pe ecranul Protecție
ecran pentru a reveni la ecranul Inițial.

Explicarea simbolurilor utilizate
Declarație de avertizare sau de
atenționare în privința posibilelor
pericole pentru sistem, pacient
sau personal.

ATENȚIE: Legislația federală
(SUA) restricționează vânzarea/
închirierea acestui dispozitiv
numai de către un medic sau la
comanda unui medic

Informații importante referitoare
la operare
Producător
Consultați manualul de utilizare

Fără protecție contra pătrunderii
corpurilor străine solide.
Protejat contra picăturilor de apă
care cad vertical.

Este în conformitate cu
Directiva privind deșeurile
de echipamente electrice
și electronice (2002/96/EC).
La încheierea duratei de viață
utile, eliminați toate deșeurile
conform reglementărilor locale
sau contactați filiala locală KCI
sau reprezentanța pentru sfaturi.
Acest produs este conceput
pentru colectarea separată la un
punct de colectare adecvat. A nu
se arunca cu gunoiul menajer.

Număr catalog

Reprezentant autorizat în
Comunitatea Europeană

ETL listat, conform cu AAMI
ES60601-1 ediția 1, CSA
C22.2#60601-1 ediția 3 și IEC
60601-1 ediția 3

Explicarea simbolurilor utilizate

Parte aplicată de tip BF

Nesigur în mediu de rezonanță
magnetică (RM) - Mențineți
unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
la distanță de echipamente
de imagistică prin rezonanță
magnetică (IRM)
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Specificații
Specificații care fac obiectul modificărilor fără înștiințare prealabilă.
Clasificare
Echipamentul nu este adecvat pentru utilizare în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau oxid de azot sau
într-un mediu îmbogățit cu oxigen.
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
Operare continuă
Parte aplicată de tip BF
Echipament de Clasa I
IPX1
Sursă de alimentare
Echipament de Clasa I
Echipament obișnuit
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
Dimensiuni...............................................................................................................................................................217mm X 260mm X 191mm (8,55in X 10,25in X 7,5in)
Greutate	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,35kg (7,4 lbs)
Date electrice (alimentare cu energie)
Intrare sursă de alimentare externă:	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 – 240 V c.a., 1,6A, 50Hz - 60Hz
Ieșire sursă de alimentare externă	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15V, 4,8A
Volum alarmă
Minimum 72 dBA la distanță de 1 metru pentru nivelul maxim al volumului.
Condiții de mediu
Interval de temperatură pentru depozitare și transport	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Interval de temperatură de funcționare	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 °C – 30 °C (50 °F – 86 °F)
Interval de umiditate relativă	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10% – 85% fără condens
Interval de presiune barometrică	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������700 hPa – 1060 hPa
Precizia volumetrică a pompei de instilare
6 – 10 ml ± 2 ml
12 – 50 ml ± 20%
55 – 500 ml ± 15%
Testarea preciziei s-a efectuat în următoarele condiții
Temperatura camerei	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,5 °C ± 2 °C
Soluție............................................................................................................................Pungă de 1000 ml cu soluție salină 0,9% localizată pe brațul suportului de
prindere pentru recipientul cu soluție
Presiune în aval.......................................................................................................................0 psi cu înălțimea de descărcare la linia centrală a rotorului pompei
Durata de testare.....................................................................................................................................................Utilizarea casetei V.A.C. VERALINK™ până la 72 de ore

Specificații

Componentele de unică folosință ale sistemului de terapie V.A.C.ULTA™ sunt considerate Componente aplicate conform IEC 60601-1
Ediția a treia.
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Compatibilitatea electromagnetică
Interferența electromagnetică – Deși acest echipament este conform cu intenția Directivei 2004/108/CEE din punctul de vedere
al compatibilității electromagnetice (EMC), toate echipamentele electrice pot produce interferențe. Dacă se suspectează prezența
interferențelor, mutați echipamentul la distanță de dispozitivele sensibile sau contactați producătorul.
Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile pot afecta echipamentele electrice medicale.
Radiourile, telefoanele celulare și dispozitivele similare pot afecta acest echipament și trebuie ținute la o distanță de cel puțin 6,5 picioare
(2 metri) de echipament.
Echipamentele electrice medicale necesită măsuri de precauție speciale privind EMC și trebuie instalate și puse în funcțiune conform
informațiilor EMC din tabelele următoare.
Alte echipamente sau sisteme medicale pot produce emisii electromagnetice și, ca atare, pot afecta funcționalitatea unității de terapie
V.A.C.ULTA™. Trebuie să utilizați cu grijă unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ lângă alte echipamente sau stivuită peste acestea. Dacă este
necesară utilizarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ lângă alte echipamente sau stivuită peste acestea, unitatea trebuie inițial observată
pentru a verifica funcționarea normală în configurația în care va fi utilizată.
Tabelele următoare prezintă niveluri de conformitate și îndrumări din standardul IEC 60601-1-2 2007, pentru mediul electromagnetic
în care trebuie utilizată unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ într-un mediu clinic.

Indicații și declarații ale producătorului – Emisii electromagnetice
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul unității de terapie
V.A.C.ULTA™ trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.
Conformitate

Mediu electromagnetic

Grupa 1
Clasa A

Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ utilizează energie RF numai pentru
funcțiile sale interne. De aceea, emisiile sale RF sunt foarte scăzute
și este improbabil să cauzeze vreo interferență cu echipamentele
electronice aflate în apropiere.

Emisii propagate CISPR 11

Grupa 1
Clasa A

Emisii armonice IEC 61000-3-2

Clasa A

Fluctuații de tensiune/emisii de tip licărire IEC 61000-3-3

Da

Compatibilitatea electromagnetică

Testul de emisii
Emisii RF CISPR 11
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Îndrumări și declarații ale producătorului – Imunitatea electromagnetică
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul unității de terapie
V.A.C.ULTA™ trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.
Test de imunitate

Nivel de test IEC 60601

Nivel de conformitate

Îndrumări pentru mediul electromagnetic

Descărcare electrostatică (ESD) IEC 610004-2

±6kV contact
±8kV aer

±6kV contact
±8kV aer

În conformitate cu IEC 60601-1-2: 2007,
podelele sunt acoperite cu material sintetic,
umiditatea relativă trebuie să fie cel puțin
(30)%.

Tranziție explozie electrică rapidă/rafală
IEC 61000-4-4

±1kV cabluri
±2kV energie

±1kV cabluri
±2kV energie

Supratensiune tranzitorie IEC 61000-4-5

1kV de la linie (linii)
la linie (linii)
2kV de la linie (linii)
la pământ

1kV de la linie (linii)
la linie (linii)
2kV de la linie (linii)
la pământ

Căderi de tensiune, întreruperi scurte și
variații de tensiune la liniile de intrare ale
alimentării cu energie IEC 61000-4-11

5% jumătate de ciclu
40% 5 cicluri
70% 25 cicluri

5% jumătate de ciclu
40% 5 cicluri
70% 25 cicluri

5% timp de 5 secunde

5% timp de 5 secunde

Câmp magnetic de frecvență a rețelei
(50Hz/60Hz) IEC 61000-4-8

3A/M

3A/M

Câmpurile magnetice induse de frecvența
curentului electric trebuie să fie la nivelurile
caracteristice unei locații tipice dintr-un mediu
comercial sau spitalicesc tipic.

NOTĂ: Ur este tensiunea rețelei de c.a. înaintea aplicării nivelului de testare.

Distanțele de separare recomandate dintre echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este destinată utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt controlate. Clientul sau
utilizatorul unității de terapie V.A.C.ULTA™ poate ajuta la prevenirea interferenței electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între
echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (transmițătoare) și unitatea de terapie V.A.C.ULTA™, după cum se recomandă mai jos,
în conformitate cu puterea de ieșire maximă a echipamentelor de comunicații.
Valoare nominală
maximă a puterii de
ieșire a transmițătorului

Distanța de separare în conformitate cu frecvența transmițătorului
metri
150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 800 MHz

d = 1,2 √P

W

800 MHz – 2,5 GHz

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,37

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,7

7,4

100

12

12

23

Pentru transmițătoarele cu valori nominale maxime ale puterii de ieșire nespecificate mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) poate fi
estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului, unde P este valoarea nominală maximă a puterii de ieșire exprimată în wați (W)
a transmițătorului conform producătorului transmițătorului.
NOTA 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență mai ridicat.
NOTA 2: Aceste îndrumări nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de absorbția și reflecția realizate de
suprafețe, obiecte și oameni.
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Îndrumări și declarații ale producătorului – Imunitatea electromagnetică
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este destinată utilizării într-un mediu electromagnetic conform specificațiilor de mai jos. Clientul sau utilizatorul
unității de terapie V.A.C.ULTA™ trebuie să se asigure că aceasta este utilizată într-un astfel de mediu.
Test de imunitate

Nivel de test IEC
60601

Nivel de
conformitate

Îndrumări pentru mediul electromagnetic
Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu trebuie utilizate mai
aproape de orice parte a unității de terapie V.A.C.ULTA™, inclusiv cablurile, decât
distanța de separare recomandată, calculată din ecuația aplicabilă pentru frecvența
transmițătorului.
Distanță de separare recomandată
Dispozitiv acționat de baterie

RF propagată
IEC 61000-4-6

3Vrms
150 K – 80 MHz

3Vrms
150 K – 80 MHz

RF radiată
IEC 61000-4-3

3V/metru
80 MHz – 2,5 GHz

3V/metru
80 MHz – 2,5 GHz

d = 1,2 √P
d = 1,2 √P

80 MHz – 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz – 2,5 GHz

Unde P este valoarea nominală maximă a puterii de ieșire exprimată în wați (W)
a transmițătorului, conform producătorului transmițătorului, și d este distanța de
separare recomandată exprimată în metri (m)
Intensitățile câmpurilor de la transmițătoare RF fixe, determinate printr-o examinare
electromagnetică a amplasamentului 1, trebuie să fie mai mici decât nivelul de
conformitate din fiecare interval de frecvență.2
Interferența se poate produce în vecinătatea echipamentelor marcate cu
următorul simbol:

NOTA 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai ridicat.
NOTA 2: Aceste îndrumări nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de absorbția și reflecția realizate de
structuri, obiecte și oameni.
Intensitățile câmpurilor de la transmițătoare fixe cum sunt stațiile de bază pentru radio-telefoane (celulare/fără fir) și stațiile radio terestre
mobile, stațiile radio de amatori, transmisiile radio AM și FM și transmisiile TV nu pot fi anticipate teoretic cu exactitate. Pentru evaluarea mediului
electromagnetic corespunzător transmițătoarelor RF fixe, trebuie luată în considerare o examinare electromagnetică a amplasamentului. Dacă
intensitatea câmpului măsurată în locația în care este utilizată unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ depășește valoarea nivelului de conformitate RF aplicabil
de mai sus, unitatea V.A.C.ULTA™ trebuie observată pentru a se verifica funcționarea normală. Dacă se observă o funcționare anormală, pot fi necesare
măsuri suplimentare, precum reorientarea sau reamplasarea unității de terapie V.A.C.ULTA™.
2
Peste intervalul de frecvență de 150 kHz, intensitățile câmpurilor trebuie să fie mai mici de 3 V/m.
1
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Cablu de alimentare

Descriere

Specificații cablu

Lungime maximă (inchi)

350084

Cablu, alimentare a.c. VAC Ulta

3 x 18 AWG, SJT, 10A/125V

78,74

360080

Cablu, alimentare VAC Via, IT-220V

H05VVF-3G, 10A/250V

79,00

360074

Cablu, alimentare VAC Via, EU-220V

H05VVF-3G, 10A/250V

79,00

350753

Cablu, alimentare VAC Ulta, UK-240V

H05VVF-3G, 10A/250V

78,74

350758

Cablu, alimentare VAC Ulta, DK-220V

H05VVF-3G, 10A/250V

78,74

360081

Cablu, alimentare VAC Via, CH-220V

H05VVF-3G, 10A/250V

79,00

360122

Cablu, alimentare VAC Via, Africa de Sud/India

H05VVF-3G, 10A/250V

79,00

360076

Cablu, alimentare VAC Via, AU/NZ-240V

H05VVF-3G, 10A/250V

79,00

4103887

Cablu, alimentare Brazilia

H05VVF-3G, 10A/250V

79,00

Utilizarea altor cabluri și accesorii electrice decât cele specificate în acest manual sau în documentele
la care se face referire poate avea drept rezultat creșterea emisiilor electromagnetice de la unitatea
de terapie V.A.C.ULTA™ sau scăderea imunității electromagnetice a unității de terapie V.A.C.ULTA™.

Informații de contact pentru clienți
Pentru întrebări privind acest produs, consumabile, întreținere sau informații suplimentare despre produsele și serviciile KCI, vă rugăm
să contactați KCI sau un reprezentant autorizat KCI sau:
În SUA, apelați 1-800-275-4524 sau vizitați www.acelity.com, www.veraflo.com sau www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
În afara SUA, accesați site-ul www.kci-medical.com
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KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com
www.veraflo.com
www.vaculta.com

KCI Manufacturing Unlimited Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com

Toate mărcile comerciale menționate în prezentul document sunt proprietatea KCI Licensing, Inc.,
a asociaților și/sau a furnizorilor de licență ai acesteia.
Drept de autor 2017 KCI Licensing, Inc. Toate drepturile rezervate. 417282-RO Rev A 11/2017

