TERAPEUTICKÝ SYSTÉM

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pre lekárov

Nevyhadzujte. Uchovajte si túto používateľskú
príručku na použitie v budúcnosti. Ak sa nachádzate
v USA, ďalšie kópie môžete získať na stránke
www.acelity.com, www.veraflo.com a www.vaculta.com,
alebo kontaktujte spoločnosť KCI na čísle 1-800-275-4524.
Ak sa nachádzate mimo USA, navštívte stránku
www.kci-medical.com.

Rx Only
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Dôležité bezpečnostné informácie sú súčasťou sprievodnej dokumentácie k
tomuto zariadeniu
Indikácie, kontraindikácie, varovania, preventívne opatrenia a ďalšie bezpečnostné informácie sú súčasťou
bezpečnostných informácií k systému podtlakovej terapie rán V.A.C.ULTA™ (Terapeutický systém V.A.C.ULTA™).
Táto brožúra s bezpečnostnými informáciami sa dodáva s terapeutickou jednotkou a je tiež súčasťou balení
krytia V.A.C. VERAFLO™. Preštudujte si používateľskú príručku a bezpečnostné informácie k terapeutickému
systému V.A.C.ULTA™ pred aplikovaním terapie V.A.C.® alebo terapie V.A.C. VERAFLO™. Pred aplikovaním
terapie PREVENA™ alebo terapie ABTHERA™ si preštudujte bezpečnostné informácie a návod na použitie,
ktoré sú súčasťou balenia krytia PREVENA™ a ABTHERA™. Ak máte akékoľvek otázky alebo ak táto karta
bezpečnostných informácií chýba, ihneď sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti KCI.
Ďalšie informácie o produkte nájdete na stránke www.acelity.com, www.veraflo.com alebo
www.vaculta.com (USA), www.kci-medical.com (mimo USA).
Rovnako ako pri všetkých zdravotníckych pomôckach na predpis môže nedodržanie pokynov
k produktu alebo upravovanie nastavení a vykonávanie terapeutických úkonov bez výslovného
nariadenia alebo dozoru zaškoleného odborného ošetrovateľa viesť k nesprávnej funkčnosti
produktu a riziku závažného alebo smrteľného poranenia. Ak máte otázky týkajúce sa
medicínskeho hľadiska, obráťte sa na lekára. V prípade urgentného zdravotného stavu
okamžite kontaktujte miestneho poskytovateľa pohotovostnej služby.
UPOZORNENIE: Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj alebo prenájom tohto zariadenia
výlučne na lekára alebo na predpis lekára.
ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY A OBMEDZENIE NÁPRAVY
SPOLOČNOSŤ KCI TÝMTO ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKEJKOĽVEK
IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL NA PRODUKT/PRODUKTY SPOLOČNOSTI
KCI POPÍSANÉ V TEJTO PUBLIKÁCII. AKÁKOĽVEK PÍSOMNÁ ZÁRUKA PONÚKNUTÁ SPOLOČNOSŤOU KCI MÁ BYŤ VÝSLOVNE UVEDENÁ
V TEJTO PUBLIKÁCII ALEBO DODÁVANÁ S PRODUKTOM. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NESMIE BYŤ SPOLOČNOSŤ KCI ZODPOVEDNÁ
ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A NÁKLADY, VRÁTANE ŠKÔD A ZRANENÍ OSÔB ALEBO MAJETKU,
CELKOVO ALEBO ČIASTOČNE SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM PRODUKTU INÉHO AKO TOHO, PRE KTORÝ JE ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY
A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ ŠPECIFICKÝM, PLATNÝM ZÁKONOM. ŽIADNA OSOBA NEMÁ OPRÁVNENIE
ZAVIAZAŤ SPOLOČNOSŤ KCI K ZODPOVEDNOSTI ALEBO ZÁRUKE OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ KONKRÉTNE DEFINOVANÉ
V TOMTO ODSEKU.
Popisy alebo špecifikácie v tlačených materiáloch spoločnosti KCI vrátane tejto publikácie sú určené výhradne na všeobecný popis
produktu v dobe výroby a nevytvárajú žiadne výslovné záruky okrem tých, ktoré sú špecifikované v písomnej obmedzenej záruke,
ktorá je súčasťou dodávky tohto produktu. Informácie v tejto publikácii môžu kedykoľvek podliehať zmenám. Aktualizácie získate
od spoločnosti KCI.
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Varovania: Dôležité informácie pre používateľov
V záujme správneho fungovania produktov KCI spoločnosť KCI odporúča dodržiavať nasledujúce podmienky. Nedodržanie týchto
podmienok bude mať za následok zrušenie akýchkoľvek platných záruk.
•

Používajte tento produkt len v súlade s touto príručkou a príslušnými označeniami produktu.

•

Montáž, obsluhu, rozšírenia, úpravy, modifikácie, technickú údržbu alebo opravy smú vykonávať iba
kvalifikovaní pracovníci poverení spoločnosťou KCI. Spoločnosť KCI týmto povereným pracovníkom na
ich žiadosť poskytne schémy obvodov, zoznamy súčastí atď., ktoré sú potrebné na opravu.

•

Uistite sa, že elektrická sieť v miestnosti vyhovuje požiadavkám vnútroštátnych technických noriem
o elektrických vedeniach. Aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom, tento produkt musí byť zapojený
do uzemnenej elektrickej zásuvky.

•

Nespúšťajte tento produkt, ak má poškodený napájací kábel, napájací zdroj alebo zástrčku. Ak sú tieto
súčasti opotrebované alebo poškodené, kontaktujte spoločnosť KCI.

•

Nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov alebo hadičiek tohto produktu.

•

Nepripájajte tento produkt ani jeho súčasti k zariadeniam, ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou KCI.

•

Používajte s týmto produktom len krytia V.A.C.® (krytia V.A.C.® GRANUFOAM™,
krytia V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™, krytia V.A.C. WHITEFOAM™, krytia V.A.C. VERAFLO™),
krytia PREVENA™ alebo krytia na otvorenú brušnú dutinu ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ a príslušný
jednorazový materiál.

•

Udržiavajte tento produkt mimo vyhrievaných povrchov.

•

Napriek tomu, že produkt vyhovuje požiadavkám normy IEC 60601-1-2 týkajúcej sa elektromagnetickej
kompatibility, akékoľvek elektrické zariadenia môžu spôsobovať interferencie. Ak máte podozrenie,
že dochádza k interferencii, izolujte zariadenie a kontaktujte spoločnosť KCI.

•

Zabráňte vyliatiu tekutín na ktorúkoľvek časť tohto produktu.

•

Nepoužívajte tento produkt počas kúpania alebo sprchovania a ani v situáciách, kedy by mohol spadnúť
alebo byť stiahnutý do vane, sprchy alebo umývadla.

•

Nenačahujte sa za produktom, ktorý padol do vody. Ak je jednotka pripojená k elektrickej sieti, okamžite ju
odpojte. Odpojte jednotku od krytia a kontaktujte spoločnosť KCI.

•

Produkt nepoužívajte v prítomnosti horľavých anestetických zmesí so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom
dusným a ani v prostredí obohatenom o kyslík.

•

Produkt neberte do prostredia MR. Použitie produktu v prostredí MR nie je bezpečné.

Poznámka – Tento produkt bol výrobcom nakonfigurovaný, aby spĺňal špecifické požiadavky na napätie. Špecifické napätie nájdete
uvedené na produktovom informačnom štítku.

Farby použité v tejto príručke
Tlačidlo na obrazovke/Názov obrazovky –
Názvy obrazoviek a Tlačidlá na obrazovkách.

Terapia ABTHERA™ – položky a informácie,
ktoré sa týkajú špecificky terapie ABTHERA™.

Terapia V.A.C.® – položky a informácie,
ktoré sa týkajú špecificky terapie V.A.C.®.

Terapia PREVENA™ – položky a informácie,
ktoré sa týkajú špecificky terapie PREVENA™.

Terapia V.A.C. VERAFLO™ – položky
a informácie, ktoré sa týkajú špecificky
terapie V.A.C. VERAFLO™.

Systém – položky a informácie, ktoré sa týkajú
špecificky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
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Varovanie a dôležité informácie pre používateľov

Tekutiny, ktoré by zostali na elektronických ovládačoch, môžu spôsobovať koróziu, následkom
ktorej by mohli vzniknúť poruchy elektronických súčastí. Poruchy súčasti môžu spôsobiť poruchy
činnosti jednotky a mohli by predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre pacienta a pre ošetrujúci
personál. Ak predsa dôjde k obliatiu jednotky, okamžite ju odpojte z napájacej siete a očistite savou
utierkou. Pred opätovným pripojením napájania sa presvedčte, že v prípojke napájania a súčastiach
napájacieho zdroja alebo v ich blízkosti nie je prítomná žiadna vlhkosť. Ak produkt nefunguje
správne, kontaktujte spoločnosť KCI.
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Úvod
Systém podtlakovej terapie rán V.A.C.ULTA™ je integrovaný systém na ošetrenie rán a obsahuje tieto zložky:
•

Podtlaková terapia rán V.A.C.® (1)

•

Instilačná terapia V.A.C. VERAFLO™ (2)

•

Terapia na ošetrenie incízie PREVENA™ (3)

•

Terapia pre otvorenú brušnú dutinu ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4).

Informácie o indikáciách použitia pre každú z týchto terapií a bezpečnom použití nájdete v bezpečnostných informáciách k systému
podtlakovej terapie rán V.A.C.ULTA™ (Terapeutický systém V.A.C.ULTA™), ktoré sú priložené k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.
Podtlaková terapia rán V.A.C.® (s dvomi podtlakovými režimami):

1
Terapia
V.A.C.®
(kontinuálna)

Terapia
DPC
(dynamická)

Cieľový
podtlak

25 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Cieľový
podtlak

50 – 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Krytia V.A.C.® GRANUFOAM™, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ a V.A.C. WHITEFOAM™ sú k dispozícii na použitie s možnosťou
terapie V.A.C.® poskytovanej terapeutickým systémom V.A.C.ULTA™. Ďalšie krytia špecifické pri terapii V.A.C. VERAFLO™
sú tiež k dispozícii.
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Instilačná terapia V.A.C. VERAFLO™:

2

Fázy terapie V.A.C. VERAFLO™
(Úvodná fáza: instilácia)

Instilácia
tekutiny**

Stiahnutie*

Namočenie

Terapia
V.A.C.®***

Cyklus sa opakuje počas trvania terapie

* Detektor únikov SEAL CHECK™
** Funkcia Pomoc pri plnení umožňuje používateľovi monitorovať úvodné plnenie rany manuálnym spúšťaním a zastavovaním
instilácie na určenie správneho instilačného objemu po aplikácii krytia. Po stanovení bude tento objem referenčnou hodnotou pre
každú následnú fázu instilácie v rámci terapie V.A.C. VERAFLO™.
*** Podtlakové režimy kontinuálnej terapie a terapie DPC sú k dispozícii pri terapii V.A.C. VERAFLO™.
Krytia V.A.C. VERAFLO™, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ a V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ sú k dispozícii na použitie s možnosťou
terapie V.A.C. VERAFLO™ poskytovanej terapeutickým systémom V.A.C.ULTA™.
Terapia na ošetrenie incízie PREVENA™:

Terapia PREVENA™
Režim

Profil podtlaku
125 mmHg

Kontinuálna
0 mmHg

Krytia PREVENA™ PEEL & PLACE™ a PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ sú k dispozícii na použitie s možnosťou terapie PREVENA™
poskytovanej terapeutickým systémom V.A.C.ULTA™.
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Terapia pre otvorenú brušnú dutinu ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™:

Terapia ABTHERA™
Režim

Profil podtlaku
Cieľový

100 – 150 mmHg

Kontinuálna
0 mmHg

Krytie na otvorenú brušnú dutinu ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ je k dispozícii na použitie s možnosťou terapie ABTHERA™ poskytovanej
terapeutickým systémom V.A.C.ULTA™.
Systém podtlakovej terapie rán V.A.C.ULTA™ je určený na obsluhu kvalifikovanými odbornými ošetrovateľmi v prostredí akútnej
starostlivosti. K dispozícii sú školiace programy týkajúce sa používania terapie V.A.C.®, terapie V.A.C. VERAFLO™, terapie PREVENA™
a terapie ABTHERA™. Odborný ošetrovateľ je povinný monitorovať informačné signály vydávané terapeutickou jednotkou.
Od pacientov sa neočakáva, že si budú aplikovať alebo vymieňať krytie alebo upravovať nastavenia terapeutickej jednotky.
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Hlavné funkcie a prínosy terapeutického systému V.A.C.ULTA™
Výber terapie – umožňuje používateľovi vybrať medzi terapiami V.A.C. VERAFLO™, V.A.C.®, PREVENA™ alebo ABTHERA™.
Pomoc pri plnení (terapia V.A.C. VERAFLO™) – umožňuje používateľovi monitorovať úvodné plnenie rany manuálnym spúšťaním
a zastavovaním instilácie na určenie správneho instilačného objemu po aplikácii krytia. Po stanovení bude tento objem referenčnou
hodnotou pre každú následnú fázu instilácie v rámci terapie V.A.C. VERAFLO™.
Prínosy:
•

Odstraňuje odhadovanie týkajúce sa nastavenia objemu.

•

Pomáha redukovať netesnosti spôsobené preplnením rany.

Volumetrické podávanie s dobou výdrže roztoku (terapia V.A.C. VERAFLO™) – terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ poskytuje
jedinečné a patentované volumetrické podávanie kvapaliny s využitím čerpadla.
Prínosy:
•

Dodáva kvapalinu spoľahlivo a rovnomerne naprieč lôžkom rany.

•

Poskytuje čas na rozpustenie infekčného materiálu a nečistôt rany.

Automatizované a cyklické čistenie rany (terapia V.A.C. VERAFLO™) – terapia V.A.C. VERAFLO™ je po nastavení 100 %
automatizovaná, vďaka čomu poskytuje automatické, opakujúce sa cykly čistenia rany pomocou instilácie a lokálnych roztokov na ranu.
Prínosy:
•

Poskytuje automatické a opakované lokálne čistenie rany bez potreby odstránenia krytia.

•

Eliminuje potrebu manuálneho čistenia rany medzi výmenami krytia.

Kazeta V.A.C. VERALINK™ (terapia V.A.C. VERAFLO™) – táto jednorazová súčasť pripája terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™
k vrecku/fľaši s roztokom a k hadičke krytia.
Prínosy:

Hlavné funkcie a prínosy terapeutického systému V.A.C.ULTA™

•

Poskytuje praktické uloženie a podávanie roztoku.

Namočenie krytia (terapia V.A.C.® a terapia V.A.C. VERAFLO™) – tento nástroj umožňuje lekárovi namočiť príslušné krytie a ranu
instilačným roztokom pri príprave na výmenu krytia.
Prínosy:
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•

Poskytuje možnosť „plávania“ krytia zvýšením instilačného objemu a doby namočenia.

•

Zvlhčuje a zmäkčuje krytie na jednoduchšie odstránenie a komfort pacienta.

Ďalšie funkcie
Používateľské rozhranie dotykovej obrazovky: Používateľské rozhranie dotykovej obrazovky umožňuje jednoduchú navigáciu
cez ponuky obsluhy a pomocníka. K dispozícii je ochrana obrazovky na zabránenie neúmyselným zmenám. K dispozícii je zablokovanie
nastavení na zabránenie prístupu pacientov k nastaveniam terapie.
Prispôsobiteľné nastavenia podtlaku a režimy terapie: Nastavenia je možné zvoliť v rozsahu od 25 mmHg do 200 mmHg v prírastkoch
po 25 mmHg v závislosti od nastavení dostupných pre zvolenú terapiu. Okrem toho, terapiu V.A.C.® a terapiu V.A.C. VERAFLO™ je možné
nastaviť na kontinuálny podtlak alebo na terapiu Dynamic Pressure Control™ (Dynamická regulácia tlaku) (DPC).
Detektor únikov SEAL CHECK™: Tento nástroj pomáha používateľovi lokalizovať netesnosti podtlaku v systéme pomocou zvukových
tónov a vizuálnych pomôcok na obrazovke počas riešenia problémov.
Správy histórií: Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ poskytuje tri možné typy správ: 1. História alarmov, 2. História terapie, a 3.
História pacienta. Tieto chronologické správy obsahujú dátum a čas začiatku/zastavenia terapie, nastavenia terapie, výskytov alarmov
a výmen jednorazových súčastí. Tieto správy je možné prezerať na obrazovke alebo je ich možné elektronicky presunúť z terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ pomocou nenapájaného USB média alebo pamäťovej karty SD.
Systém SENSAT.R.A.C.™: Systém SENSAT.R.A.C.™ (tiež zabudovaný do systému terčíka V.A.C. VERAT.R.A.C.™, súpravy
hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, systému na ošetrenie incízie PREVENA PLUS™ a krytia na otvorenú brušnú dutinu
ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™) monitoruje a udržiava cieľový tlak v mieste rany, čím napomáha poskytovaniu konzistentnej terapie.
Súčasťou tohto systému je hardvér a softvér terapeutickej jednotky, nádobka na zachytávanie exudátu rany, metóda detekcie nádobky,
viaclúmenová hadička, konektor a terčík SENSAT.R.A.C.™.
Nie je k dispozícii s krytím PREVENA™ bez terčíka SENSAT.R.A.C.™.
Konektory prietokových hadičiek: Tento systém zahŕňa prietokový konektor krytia a hadičkové svorky na umožnenie praktického
dočasného odpojenia krytia rany od terapeutickej jednotky.
Nádobky: Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ je optimalizovaná na používanie s nádobkami s objemom 300 ml, 500 ml alebo
1000 ml. Ide o tie isté nádobky, ktoré sa používajú s terapeutickou jednotkou INFOV.A.C.™. Nádobky sú jednorazové sterilné súčasti
vyrobené bez použitia prírodného kaučukového latexu.
Tlačidlo na uvoľnenie nádobky: Tlačidlo na uvoľnenie nádobky svieti a keď je nádobka plná, začne blikať.
Nastavenie intenzity: Intenzita je spojená s dobou, za ktorú sa dosiahne cieľová úroveň podtlakovej terapie od jej spustenia. Čím nižšie
je nastavenie intenzity, tým dlhšie bude trvať dosiahnutie cieľovej úrovne podtlaku.
Analýza snímky rany: Digitálne snímky rany je možné nahrať z digitálneho fotoaparátu do terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Keď je na obrazovke označený obvod rany pomocou dodaného dotykového pera, terapeutická jednotka dokáže vypočítať a trendovať
plochu povrchu a objem pomocou snímky rany. Chronologickú grafickú históriu rany (s grafom trendu plochy snímky rany) je možné
zobraziť na obrazovke alebo je tieto informácie možné preniesť z terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ elektronicky. Tieto informácie sú
určené na to, aby ich ošetrujúci lekár používal ako mechanizmus na poskytovanie záznamu napredovania hojenia rany. Nie sú určené
na použitie pri diagnostike a terapii rán.
Mechanizmus držiaka: Terapeutickú jednotku je možné bezpečne namontovať na infúzny stojan, opierku nôh lôžka alebo
invalidný vozík.
Napájanie z batérie: Na uľahčenie presunu pacienta je možné terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ napájať z batérie. Počas bežného
používania môže batéria poskytovať až šesť hodín prevádzky predtým, ako ju bude potrebné nabiť.
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Identifikácia súčastí terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™

Tlačidlo napájania

Tlačidlo na uvoľnenie
nádobky

Dotyková obrazovka

Štítok so sériovým
číslom jednotke

Svetelná kontrolka stavu
nabitia batérie
Reproduktor
USB port
Otvor na SD kartu

Dotykové pero

Predná časť terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™

Identifikácia súčastí terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™

Rameno držiaka
nádobky s roztokom

Ovládač držiaka jednotky

Poistka ramena držiaka
nádobky s roztokom

Rameno držiaka jednotky

Zadná časť terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
18

Pridržiavacia drážka
na instilačnú hadičku
Držadlo na prenos

Poistka ramena držiaka
nádobky s roztokom
Instilačné čerpadlo

Čapový otvor kazety
V.A.C. VERALINK™

Ľavá bočná strana terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™

Manžety nádobky
(tesnenia)

Prípojka napájania
terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™

Pravá bočná strana terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
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Symboly upozornení a alarmov
Upozornenie/alarm

Terapia
V.A.C. VERAFLO™

Terapia
V.A.C.®

Terapia
PREVENA™

Terapia
ABTHERA™

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

ALARM

ALARM

Kazeta V.A.C. VERALINK™
nie je zasunutá

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Prázdne vrecko/fľaša
s roztokom

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Neaktívna pomoc pri
plnení V.A.C. VERAFLO™

UPOZORNENIE

Upchatie

Upchatie
(terapia prerušená)

Plná nádobka

Nádobka nie
je zasunutá

Terapia je neaktívna

Netesnosť

Netesnosť
(terapia prerušená)

Symboly upozornení a alarmov

Nízky tlak

Odchýlka tlaku
V.A.C. VERAFLO™

Upchatie instilačnej
hadičky V.A.C. VERAFLO™
(terapia prerušená)
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ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Symbol upozornenia/alarmu

Terapia
V.A.C. VERAFLO™

Terapia
V.A.C.®

Terapia
PREVENA™

Terapia
ABTHERA™

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

ALARM

ALARM

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Nízke nabitie batérie

Kritický stav batérie

Vybitá batéria

Vnútorná teplota
ºC

Chyba systému
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Príprava na použitie
Nabitie batérie
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa dodáva s vlastným napájacím zdrojom a nabíjateľnou batériou. Používateľ nemá k batérii prístup
a ani nemôže vykonávať jej servis. Napájací zdroj obsahuje dvojdielny kábel; jeden sa zapája do nástennej sieťovej zásuvky a jeden do
terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Používajte len napájací zdroj dodaný s terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™ (číslo dielu: 4103730).
Použitím akéhokoľvek iného napájacieho zdroja môžete terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ poškodiť.
Ak podmienky prostredia (obzvlášť nízka vlhkosť) predstavujú riziko vzniku statickej elektriny,
pri manipulácii s terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™ dávajte pozor, keď je pripojená k nástennej
sieťovej zásuvke. V zriedkavých prípadoch môže výboj statickej elektriny pri kontakte s terapeutickou
jednotkou spôsobiť stmavnutie dotykovej obrazovky alebo resetovanie či vypnutie terapeutickej
jednotky. Ak sa terapia opätovne nespustí vypnutím a opätovným zapnutím prístroja,
okamžite kontaktujte spoločnosť KCI.
Terapeutickú jednotku izolujte od sieťovej prípojky tak, že odpojíte sieťový napájací kábel
z nástennej zásuvky. Neblokujte prístup k zástrčke alebo nástennej zásuvke.

Príprava na použitie

Napájacie káble môžu predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia. Zabezpečte, aby boli všetky
káble vedené mimo oblastí, kde môžu prechádzať ľudia.

23

1.

Zapojte sieťový napájací kábel do zdroja jednosmerného napätia.

2.

Zapojte zástrčku sieťového napájacieho kábla do nástennej zásuvky.
Zdroj jednosmerného napätia musí byť vždy dostupný, aby bolo v prípade potreby možné prístroj
okamžite odpojiť od napájacieho zdroja.

3.

Vyhľadajte šípku na konektore nabíjacieho kábla. Šípka by mala smerovať nahor, keď je konektor nabíjacieho
kábla zapojený do prípojky napájania na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.

Prípojka napájania
terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™

Šípka

Konektor nabíjacieho
kábla V.A.C.ULTA™
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4.

Keď je jednotka pripojená do nástennej zásuvky, na obrazovke sa objaví indikátor zástrčky.

Indikátor zástrčky
Nabíjanie batérie

Úplné dobitie batérie by malo trvať približne štyri hodiny. Na maximalizovanie životnosti batérie
nechávajte systém zapojený v zásuvke vždy, keď je to možné.
Keď je napájací zdroj V.A.C.ULTA™ správne pripojený k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™, kontrolka stavu nabitia batérie v prednej
časti systému (strana 18) bude počas nabíjania svietiť oranžovou farbou. Keď sa batéria úplne dobije, kontrolka stavu nabitia batérie
bude svietiť zelenou farbou.

Umiestnenie terapeutickej jednotky
Terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ je možné pripojiť k infúznemu stojanu alebo k opierke nôh nemocničného lôžka. V prípade potreby
je ho možné umiestniť na pevný rovný povrch, kde nebude predstavovať prekážku. Terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ treba umiestniť
na také miesto, kde sa káble a hadičky nemôžu zachytiť o okolité objekty.
Napájacie káble a hadičky môžu predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia. Uistite sa, že všetky káble
a hadičky sú vedené mimo oblastí, kde môžu prechádzať ľudia.
Terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ nesmie prenášať ani nosiť ambulantný pacient. Obráťte sa na svojho
lekára a ohľadom terapeutických jednotiek V.A.C.® určených pre ambulantných pacientov kontaktujte
spoločnosť KCI. Terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ je počas prepravy pacienta možné umiestniť na
infúzny stojan, rám lôžka alebo invalidný vozík.
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Upevnenie terapeutickej jednotky k infúznemu stojanu

Upevnenie terapeutickej jednotky k infúznemu stojanu
1.

Držte terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ za držadlo určené na prenášanie, uchopte ovládač držiaka a vytiahnite
rameno držiaka smerom von (1).

2.

Umiestnite držiak na infúzny stojan. Držiak sa uzavrie potiahnutím terapeutickej jednotky smerom k infúznemu
stojanu (2). Uistite sa, že stojan je vo zvislej pogumovanej drážke (v hornej aj dolnej časti) na zadnej strane
terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

3.

Otočením ovládača držiaka uzamknite rameno držiaka na mieste (3). Keď je symbol šípky na ovládači držiaka
zarovnaný so symbolom zámku, rameno držiaka je uzamknuté.

3
2
4.
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Terapeutickú jednotku odstránite opačným postupom.

Upevnenie terapeutickej jednotky na opierku nôh na lôžku
1.

Držte terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ za držadlo určené na prenášanie, uchopte ovládač držiaka a
vytiahnite rameno držiaka smerom von (1).

2.

Umiestnite držiak cez opierku nôh. Držiak sa uzavrie potiahnutím terapeutickej jednotky smerom k opierke nôh (2).

3.

Otočením ovládača držiaka uzamknite rameno držiaka na mieste (3). Keď je symbol šípky na ovládači držiaka
zarovnaný so symbolom zámku, rameno držiaka je uzamknuté (4).

Upevnenie terapeutickej jednotky na opierku nôh na lôžku

2

4
3

4.

Terapeutickú jednotku odstránite opačným postupom.
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Pripojenie kazety V.A.C. VERALINK™
Len na použitie s terapiou V.A.C.®, keď sa používa funkcia namočenia krytia alebo
terapia V.A.C. VERAFLO™.
Kôš kazety V.A.C.
VERALINK™

Uvoľňovacia západka
kazety V.A.C. VERALINK™
(HORE)
Hadička kazety
V.A.C. VERALINK™

Tŕň hadičky

Prípojka preklopenia
kazety V.A.C. VERALINK™
(DOLE)

1.

Vyberte kazetu V.A.C. VERALINK™ z obalu a zasuňte prípojku preklopenia kazety V.A.C. VERALINK™ (1) do drážky
preklopenia na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.

2.

Preklopte uvoľňovaciu západku kazety V.A.C. VERALINK™ smerom k jednotke (2) a pevne pritlačte, kým
nezapadne na miesto (3).
Kazeta V.A.C. VERALINK™ je navrhnutá tak, aby presne pasovala do terapeutickej jednotky. Vyviňte
veľmi dôrazný tlak, aby ste zaistili správnu inštaláciu kazety.

1

Prípojka preklopenia kazety V.A.C. VERALINK™

Pripojenie kazety V.A.C. VERALINK™

2
2

3
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Pripojenie vrecka/fľaše s roztokom
Na použitie len s terapiou V.A.C.®, keď sa používa funkcia namočenia krytia alebo terapia
V.A.C. VERAFLO™.
Vysuňte rameno držiaka nádobky s roztokom:
1.

Úplne zdvihnite poistku ramena držiaka nádobky s roztokom (1).

2.

Nadvihnite rameno držiaka nádobky s roztokom (2). V závislosti od jednotky buď otočte držadlo o 180 stupňov (3A),
alebo vyklopte držadlo nahor (3B).

3.

Úplne zatlačte poistku ramena držiaka nádobky s roztokom nadol (4) na zaistenie ramena držiaka nádobky
s roztokom na mieste.

Pripojenie vrecka/fľaše s roztokom

2

4
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Zavesenie vrecka/fľaše s roztokom
Len na použitie s terapiou V.A.C.®, keď sa používa funkcia namočenia krytia alebo terapia V.A.C. VERAFLO™.
1.

Zaistite, aby bola hadička kazety vedená cez pridržiavaciu drážku na držadle jednotky vyvinutím tlaku
a zatlačením hadičky do tejto drážky.

2.

Perforujte vrecko/fľašu s roztokom podľa pokynov výrobcu pomocou tŕňa hadičky kazety V.A.C. VERALINK™ (1).

3.

Zaveste vrecko/fľašu s roztokom na rameno držiaka nádobky s roztokom na terapeutickej jednotke (2).

4.

Nastavte rameno držiaka nádobky s roztokom (3) pri manipulácii s vreckom/fľašou tak, aby sa tŕň nachádzal
v príslušnej drážke na koši kazety V.A.C. VERALINK™ (4).

Pridržiavacia drážka pre
hadičku kazety

4

Zavesenie vrecka/fľaše s roztokom

4

Uistite sa, že hadička nie je
prelomená ani pricviknutá.
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Pripojenie instilačnej hadičky
Na použitie len s terapiou V.A.C.®, keď sa používa funkcia namočenia krytia alebo terapia V.A.C. VERAFLO™.
Bezpečnostné informácie a postupy aplikácie a výmeny krytia nájdete v príslušnom návode
na použitie krytia.

1.

Odstráňte uzáver z konca hadičky kazety V.A.C. VERALINK™ (1).

2.

Pripojte hadičku kazety V.A.C. VERALINK™ k instilačnej
hadičke terčíka V.A.C. VERAT.R.A.C.™/súpravy hadičiek
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ zatlačením konektorov do seba (2).

1

2

3
Otáčajte konektormi, kým poistné jazýčky úplne nezapadnú
do seba (3).

4.

Otvorte všetky svorky hadičiek (4).

4

Pripojenie instilačnej hadičky

3.
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Inštalácia nádobky
Pri výbere veľkosti nádobky (300 ml, 500 ml, 1000 ml) berte do úvahy množstvo exudátu rany
a zvolenú terapiu. Ak poskytujete terapiu V.A.C. VERAFLO™, zvážte aj množstvo instilačnej tekutiny
rany a frekvenciu instilácie.
Ak poskytujete terapiu PREVENA™, zvážte použitie najmenšej dostupnej nádobky pre terapeutickú
jednotku V.A.C.ULTA™.
1.

Vložte nádobku do bočnej strany terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ (1).

2.

Zatlačte nádobku (na obrázku 500 ml) pevne na miesto na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ (2). Počuteľné
kliknutie indikuje, že nádobka je plne zasunutá. Uistite sa, že nádobka je nainštalovaná priamo
na terapeutickej jednotke. Inštalovanú nádobku pri inštalácii neskrúcajte ani ju neotáčajte.

2

3.

Pripojte hadičku nádobky k hadičke krytia stlačením
konektorov do seba (3).

3

Konektor PREVENA™ V.A.C.® bude potrebný na pripojenie krytia PREVENA™ k nádobke pre
terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™. Tento konektor, ktorý je k dispozícii v balení krytia PREVENA™,
sa musí používať na podtlakovú terapiu rán, aby fungoval účinne a presne.
Hadička krytia PREVENA™

Inštalácia nádobky

Hadička nádobky

Konektor PREVENA™ V.A.C.®
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4
4.

Otáčajte konektormi, kým poistné jazýčky úplne nezapadnú
do seba (4).

5.

Otvorte všetky svorky hadičiek (5).

5
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Výmena kanistra
Nádobku možno vymeniť za bežných podmienok alebo v podmienkach, ktoré spôsobili alarm. Za bežných podmienok NEBUDE
tlačidlo na uvoľnenie nádobky blikať. Pri výmene nádobky NEVYPÍNAJTE napájanie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
V prípade stavu, ktorý spôsobil alarm upozorňujúci na plnú nádobku, bude tlačidlo na uvoľnenie nádobky (strana 18) blikať,
zobrazí sa obrazovka s upozornením/alarmom (strany 56, 90, 116 a 134) a terapia sa vypne (napájanie jednotky zostane zapnuté).
Pri poskytovaní terapie PREVENA™ by sa výmena nádobky nemala požadovať. Ak počas terapie PREVENA™
dôjde k alarmu plnej nádobky, okamžite kontaktujte ošetrujúceho lekára.
Nádobka používaná pre terapiu V.A.C.®, terapiu V.A.C. VERAFLO™ a terapiu ABTHERA™ by sa mala vymeniť,
keď je plná (zaznie alarm) alebo minimálne raz za týždeň na reguláciu zápachu.

Ak došlo k alarmu plnej nádobky, čerpadlo bude vypnuté. Pokračujte na Krok 2.

1.

Terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™, terapia ABTHERA™ – zastavte terapiu výberom možnosti Štart/stop
na dotykovej obrazovke. Nevypínajte napájanie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Terapia V.A.C. VERAFLO™ – zastavte terapiu výberom možnosti Pozastaviť/obnoviť na dotykovej obrazovke.
Nevypínajte napájanie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

2.

Posuňte obe svorky hadičky smerom ku konektoru hadičky.

3.

Tesne uzavrite obe svorky hadičky (1) na zabránenie vyliatiu
obsahu v hadičke. Malo by byť počuť niekoľko kliknutí.

2
4.

Otáčajte konektormi hadičiek, kým poistné jazýčky úplne
nezapadnú do seba (2).

3
Výmena kanistra

5.

34

Odtiahnite konektory od seba (3) na odpojenie hadičky krytia
od hadičky nádobky.

6.

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádobky.

Ak sa používa 300 ml nádobka ACTIV.A.C.™, NIE JE držaná na mieste držiakom terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™. Pri odstránení 300 ml nádobky ACTIV.A.C.™ z terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™ pred stlačením tlačidla uvoľnenia nádobky túto nádobku PEVNE uchopte.
7.

Odstráňte nádobku z terapeutickej jednotky jej zdvihnutím a odtiahnutím smerom od jednotky (4).

4

Použitú nádobku zlikvidujte v súlade s nemocničnými a/alebo miestnymi environmentálnymi predpismi.

8.

Nainštalujte novú nádobku a opäť pripojte hadičky, ako je to opísané v časti Inštalácia nádobky (strana 32)
v tejto príručke.

9.

Terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™, terapia ABTHERA™ – opätovne spustite terapiu výberom možnosti
Štart/stop na dotykovej obrazovke.

Terapia V.A.C. VERAFLO™ – opätovne spustite terapiu výberom možnosti Pozastaviť/obnoviť na
dotykovej obrazovke.
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Obsluha
Táto kapitola obsahuje pokyny na nastavenie a úpravu funkcií terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Pred používaním produktu si prečítajte všetky časti tejto príručky. Pred použitím terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ si dôkladne prečítajte
indikácie, kontraindikácie, varovania a bezpečnostné opatrenia dodané s jednotkou.

Dotyková obrazovka
Displej na prednej strane jednotky je citlivý na dotyk. Na tomto displeji sa budú zobrazovať obrazovky používateľského rozhrania.
Na týchto obrazovkách sa budú zobrazovať informácie o aktuálnych operáciách a nastaveniach systému na základe príslušnej zvolenej
karty (Terapia, História alebo Pomôcky).
Obsluha dotykovej obrazovky je podrobne opísaná na nasledujúcich stranách.
Dotykovú obrazovku obsluhujte len prstom alebo dodaným dotykovým perom. Používanie pier alebo
iných ostrých pomôcok obrazovku poškodzuje.
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Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ – možnosti terapie
Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ je možné použiť so štyrmi rôznymi terapiami v závislosti od pokynov lekára:
Podtlaková terapia rán V.A.C.® (1):

1
Terapia
V.A.C.®
(kontinuálna)

Terapia
DPC
(dynamická)

25 – 200 mmHg

Cieľový
podtlak

25 mmHg
0 mmHg

50 – 200 mmHg

Cieľový
podtlak

25 mmHg
0 mmHg

Instilačná terapia V.A.C. VERAFLO™ (2):

2

Fázy terapie V.A.C. VERAFLO™
(Úvodná fáza: instilácia)

Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ – možnosti terapie

Stiahnutie*

Instilácia
tekutiny**

Namočenie

Terapia
V.A.C.®***

Cyklus sa opakuje počas trvania terapie

* Detektor únikov SEAL CHECK™
** Funkcia Pomoc pri plnení umožňuje používateľovi monitorovať úvodné plnenie rany manuálnym spúšťaním a zastavovaním
instilácie na určenie správneho instilačného objemu po aplikácii krytia. Po stanovení bude tento objem referenčnou hodnotou pre
každú následnú fázu instilácie v rámci terapie V.A.C. VERAFLO™.
*** Podtlakové režimy kontinuálnej terapie a terapie DPC sú k dispozícii pri terapii V.A.C. VERAFLO™.
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Terapia na ošetrenie incízie PREVENA™ (3):

Terapia PREVENA™
Režim

Profil podtlaku
125 mmHg

Kontinuálna
0 mmHg

Terapia pre otvorenú brušnú dutinu ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4):

Terapia ABTHERA™
Režim

Profil podtlaku
Cieľový

100 – 150 mmHg

Kontinuálna
0 mmHg
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Dotyková obrazovka – karty
Dotyková obrazovka je rozdelená do troch častí, z ktorých každá je označená samostatnou kartou. Tieto karty umožňujú prístup k
rôznym oblastiam softvéru terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Karta História (strana 155)
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta Pomôcky
(strany 74, 106, 126 a 144)

Dotyková obrazovka – karty

Terapia V.A.C. VERAFLO™ – Základná obrazovka

Terapia V.A.C.® – Základná
obrazovka

Terapia PREVENA™ – Základná
obrazovka

Terapia ABTHERA™ – Základná
obrazovka

Karta Terapia – (strany 50, 85, 110 a 129) – používa sa na prístup na základnú obrazovku, k nastaveniam terapie, funkciám
a súhrnným informáciám o aktívnej terapii. Tlačidlo Nastavenia terapie na karte Terapia používajte na výber predpísanej terapie
(terapia V.A.C. VERAFLO™, terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™ alebo terapia ABTHERA™).
Karta História – (strana 155) – používa sa na prístup k histórii všetkých terapií pre daného pacienta.
Karta Pomôcky – (strany 74, 106, 126, 144) – používa sa na prístup k funkciám súvisiacim s terapiou a na nastavenie preferencií
systému, vrátane jazyka, merných jednotiek, dátumu, jasu obrazovky atď. Tu je možné tiež zobraziť kontaktné informácie spoločnosti
KCI a verziu softvéru.
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Spoločné tlačidlá dotykovej obrazovky
Väčšina obrazoviek má jedno alebo viacero spoločných ovládacích tlačidiel. Ide o nasledovné tlačidlá:
Pomocník – slúži na prístup k obrazovkám pomocníka

Chránič obrazovky/zablokovanie nastavení – slúži na aktiváciu funkcie Chránič obrazovky na
zabránenie neúmyselným zmenám. Táto funkcia by sa mala používať pri čistení dotykovej obrazovky
(strana 192). Stlačením a podržaním tohto tlačidla na viac ako päť sekúnd aktivujete alebo deaktivujete
funkciu Zablokovanie nastavení. Zablokovanie nastavení slúži na zabránenie prístupu pacientov
k nastaveniam terapie.
Nočný režim – slúži na aktiváciu funkcie nočného režimu na stmavenie dotykovej obrazovky. Keď je aktívny
nočný režim, displej sa pri dotyku na dotykovú obrazovku zapne a použije sa najnižšie nastavenie jasu.
Ak chcete nočný režim zrušiť, tlačidlom Nočný režim obnovíte predchádzajúce nastavenie jasu.

OK – potvrdenie výberu

Skončiť – zatvorenie kontextovej obrazovky

Zrušiť – zrušenie úkonu

Späť – návrat na predchádzajúcu obrazovku

Dopredu – prechod na nasledujúcu obrazovku

Informácie – slúži na zobrazenie obrazoviek Súhrn terapie a Aktuálne nastavenia pre aktívnu terapiu.

Štart/stop – slúži na opätovné spustenie terapie (terapia V.A.C.®, terapia PREVENA™,
terapia ABTHERA™).

Pozastaviť/obnoviť – slúži na opätovné spustenie terapie (terapia V.A.C. VERAFLO™).
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Spoločné tlačidlá dotykovej obrazovky

+ alebo - – tlačidlá +/- slúžia na zvýšenie alebo zníženie zobrazených hodnôt.

Zapnutie alebo vypnutie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
Tlačidlo napájania sa nachádza v ľavom hornom rohu na prednej strane jednotky (strana 18). Stlačte
a podržte tlačidlo napájania, kým sa nerozsvieti svetlo a nezapne sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™.
Jednotka vykoná automatický test po zapnutí, a potom zobrazí Spustenie obrazovku. Ak chcete vypnúť
terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™, stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nevypne displej.
Spustenie obrazovka sa zobrazí jedným z dvoch spôsobov:
Pri prvom použití terapeutického systému V.A.C.ULTA™ po
vykonaní kontrolného zoznamu kontroly kvality a čistení sa
zobrazí obrazovka Nový pacient.
Vyberte tlačidlo Terapia V.A.C. VERAFLO™ na
konfiguráciu terapeutickej jednotky na použitie
s terapiou V.A.C. VERAFLO™ (strana 44).

Vyberte tlačidlo Terapia V.A.C.® na
konfiguráciu terapeutickej jednotky
na použitie s terapiou V.A.C.® (strana 81).
Vyberte tlačidlo Terapia PREVENA™ na
konfiguráciu terapeutickej jednotky na použitie
s terapiou PREVENA™ (strana 109).
Vyberte tlačidlo Terapia ABTHERA™ na
konfiguráciu terapeutickej jednotky na použitie
s terapiou ABTHERA™ (strana 127).

Zapnutie alebo vypnutie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™

Pokiaľ nedôjde k zastaveniu aktuálneho režimu terapie, nie je možné zvoliť nový režim terapie.
Tlačidlo výberu pre neaktívne terapie nebude dostupné.
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Ak bola terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ predtým nastavená
a došlo k jej vypnutiu a opätovnému zapnutiu, na Spustenie
obrazovke sa zobrazia tlačidlá Pokračovať s terapiou a
Kontrolný zoznam QC.
Pokračovať s terapiou – voľbou tohto tlačidla
potvrdíte zobrazené varovanie a vrátite sa
na základnú obrazovku predtým používanej
terapie (strany 50, 85, 110 a 129).
Kontrolný zoznam QC – voľbou tohto tlačidla
potvrdíte zobrazené varovanie a prejdete na
proces kontrolného zoznamu kontroly kvality.
Používanie funkcií kontrolného zoznamu KK
vyžaduje sprievodnú servisnú dokumentáciu.
Viac informácií vám poskytne spoločnosť KCI.

Obrazovka Nový pacient
Túto obrazovku používajte na zadanie informácií o pacientovi do terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Informácie o pacientovi
sú zašifrované.
Konfigurácia terapie nemusí túto obrazovku
zobraziť.
Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nasledujúce informácie:
•

Krstné meno pacienta

•

Priezvisko pacienta

•

Oddelenie/jednotka pacienta

•

ID pacienta
Po zadaní týchto informácií vyberte tlačidlo OK
a prejdite na obrazovku Vybrať terapiu.
Do každého poľa je nutné zadať minimálne
jeden znak.
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Konfigurácia terapie V.A.C. VERAFLO™ – prehľad predvolených nastavení
Nasledujúci vývojový diagram ukazuje základné kroky potrebné na konfiguráciu terapie V.A.C. VERAFLO™ pomocou predvolených
nastavení. Pozrite si príslušné strany, kde nájdete podrobné informácie o jednotlivých obrazovkách a možnostiach.
Stlačte
a podržte tlačidlo
napájania,
kým sa nerozsvieti
príslušné svetlo.

Potrebné pre terapiu
V.A.C. VERAFLO™:
• Nádobka
• Krytie V.A.C. VERAFLO™

Konfigurácia terapie V.A.C. VERAFLO™ – prehľad predvolených nastavení

• Vrecko/fľaša s roztokom
100 – 1000 ml pre kazetu
V.A.C. VERALINK™

Vyberte tlačidlo
Terapia V.A.C. VERAFLO™
(strana 42).

Stlačte tlačidlo OK
na prijatie predvolených
nastavení.

Spustí sa postup Pomoc pri
plnení (príprava tesnenia
krytia a minimalizácia
potenciálu úniku roztoku
môže trvať do 2 1/2 minút).

Základná obrazovka –
terapia V.A.C. VERAFLO™.

Zvoľte OK na prijatie
nastavení a spustenie
terapie V.A.C. VERAFLO™.

Vyberte tlačidlo Štart/
stop na spustenie instilácie
tekutiny do krytia. Opäť
vyberte tlačidlo Štart/stop
na zastavenie instilácie
tekutiny do krytia.

Vyššie uvedené snímky obrazoviek sú len ilustračné. Podrobnejšie zobrazenie a podrobnejšie
informácie nájdete na uvedených stranách.

Zobrazené nastavenia sa budú líšiť v závislosti od nastavení definovaných používateľom.
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Konfigurácia terapie V.A.C. VERAFLO™ – prehľad rozšírených nastavení definovaných používateľom
Nasledujúci vývojový diagram ukazuje základné kroky potrebné na konfiguráciu terapie V.A.C. VERAFLO™ s nastaveniami definovanými
používateľom vrátane vypnutia funkcie Pomoc pri plnení. Podrobné informácie o jednotlivých obrazovkách a možnostiach nájdete na
uvedených stranách.
Stlačte a
podržte tlačidlo
napájania,
kým sa nerozsvieti
príslušné svetlo.

Potrebné pre terapiu
V.A.C. VERAFLO™:
• Vrecko/fľaša s roztokom
100 – 1000 ml pre kazetu
V.A.C. VERALINK™

Vyberte tlačidlo
Terapia V.A.C. VERAFLO™
(strana 42).

Vyberte tlačidlo Pokročilé
nastavenia.

Nakonfigurujte fázu
terapie V.A.C.®
terapie V.A.C. VERAFLO™,
ako je predpísané (strana 46).
Vyberte tlačidlo Ďalej.

Spustí sa komprimácia.

Stlačte OK na prijatie
nastavení.

Nakonfigurujte fázu instilácie
terapie V.A.C. VERAFLO™,
ako je predpísané
(strana 46). Stlačte OK.

Vyššie uvedené snímky obrazoviek sú len ilustračné.
Podrobnejšie zobrazenie a podrobnejšie informácie
nájdete na uvedených stranách.

Zobrazené nastavenia sa budú líšiť v závislosti od
nastavení definovaných používateľom.
Základná obrazovka –
terapia V.A.C VERAFLO™
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Konfigurácia terapie V.A.C. VERAFLO™ – prehľad rozšírených nastavení definovaných používateľom

• Nádobka

Konfigurácia terapie V.A.C. VERAFLO™ – rozšírené nastavenia definované používateľom

Konfigurácia terapie V.A.C. VERAFLO™ – rozšírené nastavenia definované používateľom

Tieto obrazovky sa používajú na konfiguráciu terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™ na poskytovanie terapie V.A.C. VERAFLO™:
•

Cieľový tlak (mmHg) – (predvolené nastavenie =
125 mmHg) – predpísaná úroveň podtlaku pre fázu
terapie V.A.C.®. Cieľový tlak je možné nastaviť v rozsahu
od 50 do 200 mmHg v prírastkoch po 25 mmHg.

•

Intenzita - (predvolené nastavenie = Stredná) – súvisí
s časom, za ktorý sa dosiahne cieľový tlak od spustenia
terapie. Čím nižšie je nastavenie intenzity, tým pomalšie
sa dosiahne cieľový tlak. Odporúča sa, aby noví pacienti
začínali terapiu na najnižšom nastavení intenzity, pretože
umožňuje pomalší nárast podtlaku po kompresii peny
v rane. Intenzitu môžete v prípade potreby ponechať na
najnižšom nastavení počas celej dĺžky terapie.

•

Režim terapie V.A.C.® – (predvolené nastavenie =
Kontinuálny) – dostupné režimy sú Kontinuálny a DPC
(Dynamická regulácia tlaku). Kontinuálna terapia poskytuje
konštantný podtlak pri zvolenom cieľovom tlaku. Režim
DPC poskytuje podtlak, ktorého hodnota bude v rozsahu
od predvoleného nízkeho tlaku (25 mmHg) a po zvolený
cieľový tlak.

•

Doba nábehu cyklu – (predvolené nastavenie = 3 minúty)
– doba potrebná na prechod od predvoleného nízkeho
tlaku (25 mmHg) k zvolenému cieľovému tlaku pri použití
DPC. Dobu nábehu cyklu je možné nastaviť od jednej
minúty po 10 minút v prírastkoch po jednej minúte.

•

Doba ukončenia cyklu – (predvolené nastavenie =
3 minúty) – doba potrebná na prechod od zvoleného
cieľového tlaku k predvolenému nízkemu tlaku
(25 mmHg) pri použití DPC. Dobu ukončenia cyklu
je možné nastaviť od jednej minúty po 10 minút v
prírastkoch po jednej minúte.
1.
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Vyberte požadovanú hodnotu výberom
alebo posunutím prsta/dotykového pera
po stupnici. Použite tlačidlá +/- na zvýšenie
alebo zníženie zobrazených hodnôt.

•

Pomoc pri plnení – (predvolené nastavenie = ZAP)
– umožňuje používateľovi monitorovať úvodné plnenie
rany manuálnym spúšťaním a zastavovaním instilácie
na určenie správneho instilačného objemu po aplikácii
krytia. Po stanovení bude tento objem referenčnou
hodnotou pre každú následnú fázu instilácie v rámci
terapie V.A.C. VERAFLO™ (strana 48).

•

Spustiť fázu – (predvolené nastavenie = Instilácia)
(predvolené nastavenie = 10 ml, ak je vypnutá
pomoc pri plnení). Slúži na nastavenie prvej fázy terapie
V.A.C. VERAFLO™ (strany 14 a 38).

•

Doba navlhčenia (min.) – (predvolené nastavenie
= 10 minút) – doba, počas ktorej instilovaný roztok
zostane v rane počas každej fázy namočenia terapie
V.A.C. VERAFLO™. Dobu namočenia je možné nastaviť
od 1 sekundy do 30 minút s rôznymi prírastkami.

•

Doba terapie V.A.C.® (hod.) – (predvolené
nastavenie = 3 1/2 hodiny) – doba, počas ktorej bude
aplikovaný podtlak počas každej fázy terapie V.A.C.®
terapie V.A.C. VERAFLO™. Dobu terapie V.A.C.®

je možné nastaviť od 3 minút do 12 hodín s rôznymi
prírastkami.
2.

Tlačidlom Ďalej prejdete na obrazovku
Nastavenia V.A.C. VERAFLO™
(strana 2 z 2).

Tlačidlom Obnoviť predvoľby obnovíte všetky
nastavenia na ich predvolené hodnoty.
3.

Po zadaní všetkých nastavení alebo
obnovení predvolených nastavení
tlačidlom OK prejdete na obrazovku
Potvrdiť nastavenia. Táto obrazovka
umožňuje používateľovi skontrolovať
nastavenia vykonané na obrazovke
Nastavenia V.A.C. VERAFLO™.

4.

Použite tlačidlá +/- na zvýšenie alebo
zníženie zobrazených hodnôt.

Výberom tlačidla Pokročilé nastavenia
sa vrátite na obrazovku Nastavenia
V.A.C. VERAFLO™ na vykonanie akýchkoľvek
potrebných úprav.
5.

Výberom tlačidla OK sa spustí inicializácia
terapie a prejdete na obrazovku Detektor
únikov SEAL CHECK™.

ALEBO
6.

Výberom tlačidla Zrušiť sa vrátite na
obrazovku Nový pacient.
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Obrazovky postupu Pomoc pri plnení
Na týchto obrazovkách sa zobrazuje stav postupu Pomoc pri plnení.

2

3

Komprimácia môže trvať do dvoch minút a tridsiatich sekúnd a pripraví sa utesnenie krytia s cieľom
minimalizácie možnosti úniku roztoku. Počas komprimácie pozorujte prípadné netesnosti krytia.
Doba detektora únikov SEAL CHECK™ je navrhnutá tak, aby pomáhala minimalizovať potenciálne
úniky pritiahnutím rúška k pokožke a umožnením dobrého uchytenia lepiacej časti.
1.

Postup Pomoc pri plnení (1) začne komprimovať krytie na prípravu utesnenia krytia na minimalizáciu potenciálu
úniku roztoku. Keď terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ dosiahne cieľový tlak a zistí, že vzduchové úniky krytia sú
dostatočne malé na pokračovanie v terapii V.A.C. VERAFLO™, terapeutická jednotka zobrazí obrazovku Pomoc
pri plnení.
Zvuk utesnenia – (predvolené nastavenie = VYP) – zvukový signál používaný na lokalizáciu a opravu
netesností. Výberom zapnete alebo vypnete zvukový signál utesnenia.

Denník – používa sa na záznam výmeny jednorazových súčastí (strana 150).

Obrazovky postupu Pomoc pri plnení

2.

Výberom tlačidla Štart/stop na obrazovke Pomoc pri plnení a spustí sa dodávanie roztoku do rany (2).

Počas používania postupu pomoci pri plnení je možné presiahnuť dobu namočenia pre roztok. Pri
používaní tohto nástroja vezmite do úvahy uplynulý čas v porovnaní so zvolenou dobou namočenia.
3.
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Monitorujte ranu, keď sa plní roztokom.

4.

Opäť vyberte tlačidlo Štart/stop na zastavenie dodávania roztoku, keď bol do vnútra rany dodaný dostatočný
plniaci objem.

Preplnenie rany môže narušiť utesnenie krytia.

5.

V prípade potreby upravte objem tekutiny pomocou tlačidiel +/-.

6.

Výberom tlačidla OK (3) potvrdíte objem tekutiny zobrazený na obrazovke Pomoc pri plnení a vrátite sa na
základnú obrazovku (strana 50). Terapeutická jednotka potom začne fázu namočenia.

Ak nedôjde k výberu tlačidla OK do 15 minút od spustenia pomoci pri plnení alebo do 15 minút od
zastavenia pomoci pri plnení, terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ prejde do fázy terapie V.A.C.® a
príslušný objem pomoci pri plnení sa nezaznamená.
7.

Ak došlo k preplneniu rany, roztok je nutné odstrániť, alebo ak je potrebné opätovne spustiť pomoc pri plnení,
vyberte tlačidlo Resetovať na odstránenie roztoku z rany a návrat na obrazovku Pomoc pri plnení.
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Základná obrazovka – terapia V.A.C. VERAFLO™
Táto základná obrazovka je hlavná obrazovka zobrazená terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™ počas terapie V.A.C. VERAFLO™.
Používa sa na získanie dôležitých informácií o stave príslušnej terapie.

Stavový riadok
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky (strana 74)
Informácie

Konfigurácia terapeutickej jednotky
a stav fázy

Navlhčenie krytia
Pozastaviť/obnoviť terapiu
Štart/stop terapie

Detekcia netesnosti

Detektor únikov
SEAL CHECK™ (strana 145)
Nastavenia terapie (strana 46)

Nočný režim (strana 41)
Pomocník

Chránič obrazovky/zablokovanie
nastavení (strana 41)

Fáza a stav terapie (ZAP, VYP alebo POZASTAVENÁ) sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Aktuálna fáza terapie sa
tiež zobrazí pod príslušnou ikonou terapeutickej jednotky alebo nad príslušným krytím.
Na základnej obrazovke sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Nastavenia terapie – slúži na zmenu aktuálnych nastavení terapie.

Základná obrazovka – terapia V.A.C. VERAFLO™

Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú
netesnosť, zaznie zvukový signál (strana 145).
Informácie – slúži na zobrazenie zhrnutia histórie terapie a aktuálnych nastavení terapie (strana 51).
Štart/stop – slúži na spustenie alebo zastavenie terapie.
Pozastaviť/obnoviť – slúži na pozastavenie alebo obnovenie terapie.
Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Detekcia netesnosti – ak terapeutická jednotka zaznamená dočasný únik v systéme nad prahovou hodnotou alarmu úniku, na základnej
obrazovke terapie V.A.C. VERAFLO™ sa okolo krytia zobrazí žlté pole. Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na
odstránenie netesnosti nájdete v návode na použitie krytia dodávaného s krytiami.
Pozrite si stranu 41 pre zoznam Spoločných tlačidiel dotykovej obrazovky, ktoré tu nie sú opísané.
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Informačné obrazovky – terapia V.A.C. VERAFLO™

1.

Výberom tlačidla Information (Informácie) na základnej obrazovke prejdete na kartu Súhrn terapie.
Túto kartu používajte na kontrolu položiek Dátum začiatku terapie, Doba terapie, Doba V.A.C.®, Doba navlhčenia,
Terapeutické cykly a Instilovaný objem. Ak sa používa funkcia Denník, zobrazí sa tu aj dátum a čas pre položky
Posledná výmena kanistra, Posledná výmena kazety, Posledná výmena krytia a Posledná výmena roztoku.

2.

Zvoľte kartu Aktuálne nastavenia, ak chcete prejsť na obrazovku Aktuálne nastavenia. Túto kartu používajte
na kontrolu aktuálnych nastavení terapie.

3.

Výberom tlačidla Zmeniť nastavenia prejdete na obrazovku Potvrdiť nastavenia (strana 47).

4.

Výberom tlačidla Skončiť sa vrátite na základnú obrazovku pre terapiu V.A.C. VERAFLO™.
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Informačné obrazovky – terapia V.A.C. VERAFLO™

Na týchto obrazovkách sa zobrazujú aktuálne nastavenia terapie a súhrn terapie aplikovanej pacientovi.

Potvrdenie zastavenia terapie V.A.C. VERAFLO™
1.

Ak prebieha terapia, výberom tlačidla
Štart/stop na základnej obrazovke
prejdete na obrazovku Zastaviť
potvrdzovanie terapie.

2.

Zvoľte OK na zastavenie terapie. Výberom
tlačidla Zrušiť sa vrátite na základnú
obrazovku bez zastavenia terapie.

Dôjde k odstráneniu instilačného objemu.
Uistite sa, že nádobka dokáže prijať celý objem.
Uistite sa, že svorky hadičiek sú otvorené
a hadičky nie sú prelomené, stočené ani
zablokované.

Potvrdenie zastavenia terapie V.A.C. VERAFLO™ a pozastavenie terapie V.A.C. VERAFLO™

Pozastavenie terapie V.A.C. VERAFLO™
1.

Ak prebieha terapia, výberom tlačidla
Pozastaviť/obnoviť na základnej
obrazovke prejdete na obrazovku
Terapia V.A.C. VERAFLO™ Pozastaviť.

2.

Zvoľte OK na pozastavenie terapie. Výberom
tlačidla Zrušiť sa vrátite na základnú
obrazovku pre terapiu V.A.C. VERAFLO™
bez pozastavenia terapie.

Terapiu je možné pozastaviť až na 15 minút.
To môže presiahnuť vybratú dobu navlhčenia.
Zvážte túto potenciálnu dobu pozastavenia
a vybratú dobu navlhčenia pred pozastavením
terapie.
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Upozornenia a alarmy pri terapii V.A.C. VERAFLO™
Nasledujúce upozornenia a alarmy sa môžu objaviť na dotykovej obrazovke počas terapie V.A.C. VERAFLO™.
Upozornenia a alarmy sú sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Ak po spustení terapie nezaznie zvukový signál pri zobrazení detektora únikov SEAL CHECK™ a funkcia Zvuk utesnenia je zapnutá,
alarmy pravdepodobne nefungujú správne. Viac informácií vám poskytne spoločnosť KCI. Alarmy je možné počuť, keď stojíte čelom
k terapeutickej jednotke vo vzdialenosti maximálne jeden meter. Ak sa vyskytnú dva alebo viacero stavov spôsobujúcich alarm,
zobrazí sa len alarm s najvyššou prioritou.
Stav upozornenia s nízkou prioritou – zobrazí sa na dotykovej obrazovke, keď terapeutická jednotka
V.A.C.ULTA™ zaznamená stav vyžadujúci pozornosť. Upozornenia budú sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom približne každých 20 sekúnd (dve pípnutia).
Stav spôsobujúci alarm so strednou prioritou – zobrazí sa na dotykovej obrazovke, keď terapeutická
jednotka V.A.C.ULTA™ zaznamená stav, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť, aby sa zaistilo poskytnutie
predpísanej terapie. Alarmy budú sprevádzané opakovaným zvukovým signálom približne každé dve
sekundy (tri pípnutia) a blikajúcim názvom alarmu na obrazovke.

Výberom tlačidla Zvuk utesnenia zapnete zvukový signál.

Vyberte tlačidlo Pomocník a zobrazia sa ďalšie informácie o riešení alarmov.

Upozornenia a alarmy pri terapii V.A.C. VERAFLO™

Ak stav, ktorý spôsobil upozornenie alebo alarm, nie je možné vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii V.A.C. VERAFLO™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ zaznamená
potenciálne upchatie vo vedení terapie V.A.C.®. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:

Upozornenie na zablokovanie pri terapii V.A.C. VERAFLO™

1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke terapie V.A.C.®
na terčíku V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo na súprave hadičiek
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Upozornenie na zablokovanie terapie V.A.C.®
pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte polohu
terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na rovnakej
úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa upozornenie
po znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať v
normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa počas
tohto upozornenia bude naďalej pokúšať
aplikovať terapiu.

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Alarm zablokovania pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď sa upchá hadička terapie V.A.C.®. Tento alarm je
sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke terapie V.A.C.®
na terčíku V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo na súprave hadičiek
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Alarm zablokovania terapie V.A.C.® (terapia
prerušená) pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte
polohu terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na
rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa alarm
po znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať v
normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka zostane zapnutá,
podtlak v mieste rany však môže byť pod
terapeutickou hodnotou.
Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť
za náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s
príslušným krytím.
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Alarm zablokovania pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)

1.

Alarm plného kanistra pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď je nádobka plná a treba ju vymeniť. Tento alarm je
sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

Porovnaním hladiny tekutiny so značkami stupnice na
nádobke overte, či je nádobka plná.

Značky
Graduated
stupnice
Marks

Plná nádobka má približne 300 ml, 500 ml
alebo 1000 ml, v závislosti od použitej nádobky.
Tlačidlo na uvoľnenie nádobky bude blikať.

Alarm plného kanistra pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)

3.

4.

Ak nádobka nie je plná, stlačením tlačidla
Resetovať sa vrátite na základnú
obrazovku.

Ak je nádobka plná, vymeňte ju a stlačením tlačidla Resetovať
sa vráťte na základnú obrazovku. Ďalšie informácie nájdete
v časti Výmena kanistra (strana 34) v tejto príručke.
5.

Vyberte tlačidlo Pozastaviť/obnoviť na
opätovné spustenie terapie.

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm nepripojeného kanistra pri terapii V.A.C. VERAFLO™
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď nádobka nie je úplne vložená a/alebo riadne zaistená.
Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.

1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

2.

Vyberte nádobku stlačením tlačidla
uvoľnenia nádobky (strana 18) na
jednotke.

3.

Skontrolujte nádobku a terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™,
aby ste sa uistili, že styčné plochy medzi nádobkou a
terapeutickou jednotkou neblokujú cudzie predmety
ani nečistoty.

4.

Uistite sa, že sú prítomné obidve tesnenia a že sú úplne
osadené (strana 19). V prípade chýbajúcich alebo
poškodených tesnení sa obráťte na spoločnosť KCI.

5.

Znova pripojte nádobku k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™
a uistite sa, že je úplne zasunutá a zaistená (strana 32).
Počuteľné kliknutie indikuje, že nádobka je správne
nainštalovaná.

8.

6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Vyberte tlačidlo Pozastaviť/obnoviť na
opätovné spustenie terapie.

Ak tento alarm bude pretrvávať, zopakujte kroky 2 až 7 s
novou nádobkou.
Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Alarm nepripojeného kanistra pri terapii V.A.C. VERAFLO™

Riešenie tohto alarmu:

Alarm neaktívnej terapie V.A.C. VERAFLO™
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď bola terapia (terapia V.A.C. VERAFLO™) vypnutá alebo
pozastavená viac ako 15 minút (pri zapnutej jednotke). Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie alarmu na dve minúty počas
riešenia problému.

2.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

3.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

4.

Ak si neželáte aplikovať terapiu
V.A.C.ULTA™, vypnite terapeutickú
jednotku pomocou tlačidla napájania
na prednej časti jednotky.

Alarm neaktívnej terapie V.A.C. VERAFLO™

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm úniku pri terapii V.A.C. VERAFLO™
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď sa zaznamená závažná netesnosť podtlaku. Ak tento alarm
nevyriešite do troch minút, terapia bude prerušená. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

2.

Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia a hadičkou
nádobky správne uzamknutý.

3.

Overte, či je nádobka úplne zasunutá. (Pozri časť
Alarm nepripojeného kanistra, strana 57)
4.

Po vyriešení netesnosti pomocou detektora únikov
SEAL CHECK™ vyberte tlačidlo Skončiť na obrazovke
Detektor únikov SEAL CHECK™ a vráťte sa na obrazovku
Terapia V.A.C. VERAFLO™ Alarm úniku.
6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak sa tento alarm nevyrieši do troch minút,
objaví sa obrazovka Alarm úniku pri terapii
V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)
a terapia sa zastaví.

Alarm úniku pri terapii V.A.C. VERAFLO™

5.

Vyberte tlačidlo SEAL CHECK™ na
prístup k detektoru únikov SEAL CHECK™.
Podrobnosti o použití detektora únikov
SEAL CHECK™ a odstránení netesnosti
nájdete v časti Detektor únikov SEAL
CHECK™ (strana 145) v tejto príručke.

Pozrite si časť Alarm úniku pri terapii
V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená) v tejto
príručke (strana 60), kde nájdete postupy na
opätovné spustenie terapie.
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Alarm úniku pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď sa zaznamenaná závažná netesnosť podtlaku nevyrieši a
terapia sa preruší. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

2.

Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia a hadičkou
nádobky správne uzamknutý.

3.

Overte, či je nádobka úplne zasunutá. (Pozri časť
Alarm nepripojeného kanistra, strana 57.)

7.

Alarm úniku pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

4.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

5.

Opätovne spustite terapiu zvolením
tlačidla Štart/stop.

6.

Vyberte tlačidlo SEAL CHECK™ na
prístup k detektoru únikov SEAL CHECK™.
Podrobnosti o použití detektora únikov
SEAL CHECK™ a odstránení netesnosti
nájdete v časti Detektor únikov SEAL
CHECK™ (strana 145) v tejto príručke.

Po vyriešení netesnosti pomocou detektora únikov
SEAL CHECK™, vyberte tlačidlo Skončiť na obrazovke
Detektor únikov SEAL CHECK™ a vrátite sa na
základnú obrazovku.
Ak sa príslušný stav netesnosti nevyrieši,
obrazovka s alarmom sa znovu objaví po
niekoľkých minútach.
Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm nízkeho tlaku pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ nedosiahne nastavenie
cieľového podtlaku terapie a podtlak na mieste rany môže byť pod nastavenou úrovňou, čo by potenciálne narúšalo prínosy terapie.
Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke terapie V.A.C.®
na terčíku V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo na súprave hadičiek
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Alarm nízkeho tlaku terapie V.A.C.® (terapia
prerušená) pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte
polohu terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na
rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa alarm
po znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať v
normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka zostane zapnutá,
podtlak v mieste rany však môže byť pod
terapeutickou hodnotou.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm nízkeho tlaku pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)

1.

Upozornenie na nepripojenie V.A.C. VERALINK™ terapie V.A.C. VERAFLO™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď kazeta V.A.C. VERALINK™ nie je úplne zasunutá a/
alebo správne zaistená. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Počas terapie V.A.C. VERAFLO™ sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ pri zobrazení tohto upozornenia
prepne do fázy namočenia a pred zopakovaním cyklu bude pokračovať na fázu terapie V.A.C.®. Ak
je kazeta V.A.C. VERALINK™ správne zasunutá pred dokončením fázy terapie V.A.C.®, cyklus terapie
V.A.C. VERAFLO™ nebude prerušený.
Riešenie tohto upozornenia:

Upozornenie na nepripojenie V.A.C. VERALINK™ terapie V.A.C. VERAFLO™

1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Vyberte kazetu V.A.C. VERALINK™ z jednotky zatlačením
uvoľňovacej západky zaistenia kazety nadol (strana 28).

3.

Skontrolujte kazetu V.A.C. VERALINK™ a terapeutickú
jednotku V.A.C.ULTA™, aby ste sa uistili, že body pripojenia
medzi kazetou a terapeutickou jednotkou neblokujú cudzie
predmety ani nečistoty.

4.

Uistite sa, že prípojka preklopenia kazety (na konci s tŕňom
hadičky) je bezpečne zasunutá do drážky preklopenia na
terapeutickej jednotke (strana 28).

5.

Opätovne pripojte kazetu V.A.C. VERALINK™ k terapeutickej
jednotke a uistite sa, že kazeta je úplne zasunutá a zaistená
(strana 28). Počuteľné kliknutie indikuje, že kazeta je
správne nainštalovaná.
Keď je kazeta V.A.C. VERALINK™ správne
nainštalovaná, obrazovka Upozornenie na
nepripojenie V.A.C. VERALINK™ automaticky
zmizne.

ALEBO
6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

8.

Ak toto upozornenie bude pretrvávať,
zopakujte kroky 2 až 7 s novou kazetou
V.A.C. VERALINK™.

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na prázdne vrecko/fľašu s roztokom terapie V.A.C. VERAFLO™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď sa vo vrecku/fľaši s roztokom nenachádza žiadna
instilačná tekutina. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Počas terapie V.A.C. VERAFLO™ sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ pri zobrazení tohto upozornenia
prepne do fázy namočenia a pred zopakovaním cyklu bude pokračovať na fázu terapie V.A.C.®.
Ak dôjde k výmene vrecka/fľaše s roztokom pred dokončením fázy terapie V.A.C.®, cyklus terapie
V.A.C. VERAFLO™ nebude prerušený.
Riešenie tohto upozornenia:
Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Odstráňte prázdne vrecko/fľašu s roztokom z kazety
V.A.C. VERALINK™.

3.

Pripojte nové vrecko/fľašu s roztokom. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zavesenie vrecka/fľaše s roztokom
(strana 30) v tejto príručke.

4.

Umiestnite nové vrecko/fľašu s roztokom na nastaviteľné
rameno držiaka nádobky s roztokom (strana 30).
5.

Vyberte tlačidlo Denník na zaznamenanie
výmeny vrecka/fľaše s roztokom. Ďalšie
informácie nájdete v časti Denník
(strana 150) v tejto príručke.

6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.
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Upozornenie na prázdne vrecko/fľašu s roztokom terapie V.A.C. VERAFLO™

1.

Upozornenie na neaktívnu pomoc s plnením terapie V.A.C. VERAFLO™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď do 15 minút od použitia funkcie Pomoc pri plnení
nedošlo k prijatiu objemu pomoci pri plnení. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

3.

Vyberte tlačidlo Nastavenia terapie na základnej
obrazovke (strana 50).

4.

Opätovne konfigurujte terapiu (strana 46).

Upozornenie na neaktívnu pomoc s plnením terapie V.A.C. VERAFLO™

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Alarm odchýlky tlaku pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď tlak v mieste rany presiahne svoje povolené limity.
Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Počas terapie V.A.C. VERAFLO™ sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ pri zobrazení tohto alarmu
prepne do fázy namočenia a pred zopakovaním cyklu bude pokračovať na fázu terapie V.A.C.®. Ak
sa stav odchýlky tlaku vyrieši pred dokončením fázy terapie V.A.C.®, cyklus terapie V.A.C. VERAFLO™
nebude prerušený.
Riešenie tohto alarmu:
Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na terčíku V.A.C. VERAT.R.A.C.™
alebo na súprave hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ a na
hadičke kazety V.A.C. VERALINK™ otvorené.

3.

Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté alebo
akokoľvek blokované.

4.

Ak Alarm odchýlky tlaku terapie V.A.C. VERAFLO™ (terapia
prerušená) pretrváva po vykonaní krokov 2 a 3, skontrolujte
polohu pacienta alebo akékoľvek iné kompresné pomôcky,
ktoré by mohli brániť prietoku. Odstráňte externé kompresné
pomôcky.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm odchýlky tlaku pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)

1.

Upozornenie na upchanie instilačnej hadičky pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď dôjde k upchatiu instilačnej hadičky na terčíku
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo na súprave hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom.
Počas terapie V.A.C. VERAFLO™ sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ pri zobrazení tohto upozornenia
prepne do fázy namočenia a pred zopakovaním cyklu bude pokračovať na fázu terapie V.A.C.®.
Ak sa upchatie vyrieši pred dokončením fázy terapie V.A.C.®, cyklus terapie V.A.C. VERAFLO™
nebude prerušený.
Riešenie tohto upozornenia:

Upozornenie na upchanie instilačnej hadičky pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená)

1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na terčíku V.A.C. VERAT.R.A.C.™
alebo na súprave hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ a na
hadičke kazety V.A.C. VERALINK™ otvorené.

3.

Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté alebo
akokoľvek blokované.

4.

Uistite sa, že kazeta V.A.C. VERALINK™ je úplne
zasunutá a zaistená. Pozrite si časť Pripojenie kazety
V.A.C. VERALINK™ k terapeutickej jednotke
V.A.C.ULTA™ (strana 28) v tejto príručke, kde nájdete
ďalšie informácie.

5.

Uistite sa, že instilačný roztok v hadičke kazety V.A.C. VERALINK™
je stále tekutý a voľne tečie. Ak roztok degradoval na hustejšiu
konzistenciu, vymeňte jednu alebo všetky nasledovné pomôcky:

6.

•

Kazeta V.A.C. VERALINK™

•

Terapia V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo súprava hadičiek
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™

•

Vrecko/fľaša s roztokom

Ak upozornenie na upchanie instilačnej hadičky terapie
V.A.C. VERAFLO™ pretrváva po vykonaní krokov 2 až 5,
skontrolujte polohu pacienta alebo akékoľvek iné kompresné
pomôcky, ktoré by mohli brániť prietoku. V prípade potreby
odstráňte externé kompresné pomôcky.
7.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Po vyriešení upchatia obrazovka s
upozornením zmizne.
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8.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na slabú batériu pri terapii V.A.C. VERAFLO™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví približne dve hodiny predtým, ako bude úroveň nabitia
batérie príliš nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka
Upozornenie na slabú batériu automaticky
zmizne.

ALEBO
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Upozornenie na slabú batériu pri terapii V.A.C. VERAFLO™

Terapia bude pokračovať.
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Alarm kritického nabitia batérie pri terapii V.A.C. VERAFLO™
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví približne 30 minút predtým, ako bude úroveň nabitia batérie príliš
nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.

Riešenie tohto alarmu:
1.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka Alarm
kritického nabitia batérie automaticky zmizne.
3.

Ak obrazovka Alarm kritického nabitia
batérie automaticky nezmizne,
vyberte tlačidlo Resetovať a vrátite
sa na základnú obrazovku.

Terapia V.A.C.® bude pokračovať a terapia
V.A.C. VERAFLO™ prejde do fázy terapie V.A.C.®
približne po piatich minútach. Ak však
nedôjde k vyriešeniu tohto alarmu približne
do tridsiatich minút, terapia sa preruší.
4.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 50). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ sa musí
pripojiť k nástennej zásuvke, aby mohla terapia
pokračovať.
V prípade úplného výpadku napájania alebo
vypnutia a zapnutia jednotky nedôjde k strate
denníkov alarmov a nastavení.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm kritického nabitia batérie pri terapii V.A.C. VERAFLO™

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

Alarm vybitej batérie
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď je úroveň nabitia batérie príliš nízka na podporu ďalšej
prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Alarm vybitej batérie

Riešenie tohto alarmu:
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1.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.

2.

Zapnite terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ a spustite terapiu.
Pozrite si časť Zapnutie alebo vypnutie terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 42) v tejto príručke, kde
nájdete ďalšie informácie.

Upozornenie na internú teplotu pri terapii V.A.C. VERAFLO™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď je teplota terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ mimo
špecifikovaných limitov. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Terapia bude pokračovať, aj keď bude toto
upozornenie aktívne. Dotyková obrazovka
sa vypne po piatich minútach nečinnosti.
Pri dotyku sa obrazovka rozsvieti. Nabíjanie
batérie sa zastaví.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Presuňte terapeutickú jednotku do prostredia s rozsahom
prevádzkovej teploty, ktorý je podrobne uvedený v časti
Špecifikácie (strana 194) v tejto príručke.
Obnovenie normálnej prevádzkovej teploty
terapeutickej jednotky môže trvať až dve hodiny.
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Terapia bude pokračovať.

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na internú teplotu pri terapii V.A.C. VERAFLO™

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Alarm systémovej chyby pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená) (po zapnutí)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne porucha
systému po jeho zapnutí. Môže dôjsť k niekoľkým rôznym typom chýb systému. Vedľa označenia Kód chyby sa objaví číslo, ktoré
predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

Poznačte si číslo chyby.
3.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Alarm systémovej chyby pri terapii V.A.C. VERAFLO™ (terapia prerušená) (po zapnutí)

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm chyby systému (pri zapnutí)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne porucha
jednotky pri jej zapínaní. Číslo 00000001 predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Tento alarm je sprevádzaný
opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
Poznačte si číslo chyby (00000001).
2.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.

Alarm chyby systému (pri zapnutí)

1.
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Karta Pomôcky – terapia V.A.C. VERAFLO™
Obrazovku karty Pomôcky používajte na nastavenie preferencií pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™. Určité možnosti sú dostupné
bez ohľadu na to, ktorá terapia je aktívna. Tieto možnosti sú opísané v kapitole Karta Pomôcky. Nižšie sú opísané možnosti, ktoré sú
jedinečné pre zvolenú terapiu.

Stavový riadok
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky
Navlhčenie krytia (strana 75)

Detektor únikov
SEAL CHECK™
(strana 146)
Testovací cyklus (strana 79)

Ďalšie informácie nájdete
v kapitole Karta Pomôcky
(strana 181).

Pomocník

Na základnej obrazovke karty Pomôcky sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú netesnosť,
zaznie zvukový signál (strana 146).
Navlhčenie krytia – používa sa na namočenie krytia roztokom pri príprave na výmenu krytia (strana 75).
Testovací cyklus – používa sa na vykonanie skráteného cyklu terapie V.A.C. VERAFLO™. Vykoná sa test každej fázy príslušného cyklu
na zaistenie správnosti nastavenia a funkčnosti systému (strana 79).

Karta Pomôcky – terapia V.A.C. VERAFLO™

Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
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Navlhčenie krytia
Používa sa na namočenie krytia roztokom pri príprave na výmenu krytia.
Ak je nástroj namočenia krytia k dispozícii na výber, ikona Navlhčenie krytia na základnej obrazovke
alebo karte Pomôcky (len terapia V.A.C. VERAFLO™ a terapia V.A.C.®) bude modrá.
Výber funkcie Navlhčenie krytia počas nečinnosti terapie:
1.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® aj instilačná hadička sú
správne pripojené.

2.

Uistite sa, že všetky štyri svorky hadičiek sú otvorené.

3.

Uistite sa, že kazeta V.A.C. VERALINK™ je správne
nainštalovaná (strana 28).

4.

Uistite sa, že príslušná nádobka má dostatočnú kapacitu na
výmenu krytia.
5.

Výberom tlačidla Navlhčenie krytia
na základnej obrazovke alebo karte
Pomôcky prejdete na obrazovku
Navlhčenie krytia.

6.

Zvoľte cieľovú hodnotu nastavenia Objem navlhčenia
krytia (ml).

7.

Zvoľte cieľovú hodnotu nastavenia Doba navlhčenia
krytia (minút).
8.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na základnú obrazovku alebo
kartu Pomôcky.

9.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ vykoná fázy instilácie,
namočenia a odstránenia tekutiny. Fáza terapie sa zobrazí
v stavovom riadku (strana 50) v hornej časti obrazovky.
Aktuálny stav terapie sa zobrazí aj pod ikonou terapeutickej
jednotky spolu so zostávajúcou dobou alebo množstvom
tekutiny (počas fázy instilácie).

10.

Po dokončení fázy odstránenia tekutiny v rámci namočenia
krytia je možné odstrániť krytie.
Vyberte tlačidlo Skončiť a vráťte sa
na základnú obrazovku alebo kartu
Pomôcky.

Navlhčenie krytia

11.

Bezpečnostné informácie a postupy výmeny
krytia nájdete v príslušnom návode na
použitie krytia.
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Výber funkcie Navlhčenie krytia počas fázy instilácie:
1.

Výberom tlačidla Navlhčenie krytia
na základnej obrazovke alebo karte
Pomôcky prejdete na obrazovku
Navlhčenie krytia.

2.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® aj instilačná hadička sú
správne pripojené.

3.

Uistite sa, že všetky štyri svorky hadičiek sú otvorené.

4.

Uistite sa, že príslušná nádobka má dostatočnú kapacitu na
výmenu krytia.

5.

Zvoľte cieľovú hodnotu nastavenia Doba navlhčenia
krytia (minút).
6.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na základnú obrazovku alebo
kartu Pomôcky.

7.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ dokončí fázy instilácie,
namočenia a odstránenia tekutiny. Terapia sa zobrazí
v stavovom riadku (strana 50) v hornej časti obrazovky.
Aktuálny stav terapie sa zobrazí aj pod ikonou terapeutickej
jednotky spolu so zostávajúcou dobou alebo množstvom
tekutiny (počas fázy instilácie).

8.

Po dokončení fázy odstránenia tekutiny v rámci namočenia
krytia je možné odstrániť krytie.
9.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vráťte sa
na základnú obrazovku alebo kartu
Pomôcky.

Bezpečnostné informácie a postupy výmeny
krytia nájdete v príslušnom návode na použitie
krytia.
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Výber funkcie Navlhčenie krytia počas fázy namočenia:
1.

Vyberte tlačidlo Navlhčenie krytia
na základnej obrazovke alebo karte
Pomôcky a začnite fázu namočenia krytia.

2.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® aj instilačná hadička sú
správne pripojené.

3.

Uistite sa, že všetky štyri svorky hadičiek sú otvorené.

4.

Uistite sa, že príslušná nádobka má dostatočnú kapacitu na
výmenu krytia.

5.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ vykoná fázy namočenia
a odstránenia tekutiny. Terapia sa zobrazí v stavovom riadku
(strana 50) v hornej časti obrazovky. Aktuálny stav terapie
sa zobrazí aj pod ikonou terapeutickej jednotky spolu so
zostávajúcou dobou alebo množstvom tekutiny (počas
fázy instilácie).

6.

Po dokončení fázy odstránenia tekutiny v rámci namočenia
krytia je možné odstrániť krytie.
7.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vráťte sa
na základnú obrazovku alebo kartu
Pomôcky.

Bezpečnostné informácie a postupy výmeny
krytia nájdete v príslušnom návode na použitie
krytia.
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Výber funkcie Navlhčenie krytia počas fázy terapie V.A.C.®:
1.

Uistite sa, že instilačná hadička je správne pripojená.

2.

Uistite sa, že všetky štyri svorky hadičiek sú otvorené.

3.

Uistite sa, že kazeta V.A.C. VERALINK™ je správne
nainštalovaná (strana 28).

4.

Uistite sa, že príslušná nádobka má dostatočnú kapacitu na
výmenu krytia.
5.

Výberom tlačidla Navlhčenie krytia
na základnej obrazovke alebo karte
Pomôcky prejdete na obrazovku
Navlhčenie krytia.

6.

Zvoľte cieľovú hodnotu nastavenia Objem navlhčenia
krytia (ml).

7.

Zvoľte cieľovú hodnotu nastavenia Doba navlhčenia
krytia (minút).
8.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na základnú obrazovku alebo
kartu Pomôcky.

9.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ dokončí fázy instilácie,
namočenia a odstránenia tekutiny. Fáza terapie sa zobrazí
v stavovom riadku (strana 50) v hornej časti obrazovky.
Aktuálny stav terapie sa zobrazí aj pod ikonou terapeutickej
jednotky spolu so zostávajúcou dobou alebo množstvom
tekutiny (počas fázy instilácie).

10.

Po dokončení fázy odstránenia tekutiny v rámci namočenia
krytia je možné odstrániť krytie.
11.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vráťte sa
na základnú obrazovku alebo kartu
Pomôcky.

Bezpečnostné informácie a postupy výmeny
krytia nájdete v príslušnom návode na použitie
krytia.
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Testovací cyklus
Používa sa na vykonanie skráteného cyklu terapie V.A.C. VERAFLO™. Vykoná sa test každej fázy príslušného cyklu na zaistenie
správnosti nastavenia a funkčnosti systému.
1.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® aj instilačná hadička sú
správne pripojené (strana 31).

2.

Uistite sa, že všetky štyri svorky hadičiek sú otvorené
(strany 31 a 33).

3.

Uistite sa, že kazeta V.A.C. VERALINK™ je správne
nainštalovaná (strana 28).

4.

Uistite sa, že nádobka je správne nainštalovaná (strana 32).

5.

Uistite sa, že vrecko/fľaša s roztokom je správne
nainštalovaná (strana 29).

6.

Ak nebola jednotka nikdy konfigurovaná pre terapiu
V.A.C. VERAFLO™, konfigurujte ho podľa postupu opísaného
v časti Konfigurácia terapie V.A.C. VERAFLO™ – prehľad
(strany 44 – 47).
Testovací cyklus je k dispozícii len vtedy,
keď je systém konfigurovaný pre terapiu
V.A.C. VERAFLO™.
Ak používateľ nezvolí žiadne nastavenia
terapie, terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
sa prepne na predvolené nastavenia z výroby.
Vyberte tlačidlo Testovací cyklus na
obrazovke Pomôcky (strana 74).

8.

Po dokončení testovacieho cyklu vyberte
tlačidlo SKONČIŤ na prechod do fázy
terapie V.A.C.®.

Testovací cyklus

7.
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Konfigurácia terapie V.A.C.® – prehľad predvolených nastavení
Nasledujúci vývojový diagram ukazuje základné kroky potrebné na konfiguráciu terapie V.A.C.® pomocou predvolených nastavení.
Podrobné informácie o jednotlivých obrazovkách a možnostiach nájdete na uvedených stranách.

Stlačte a
podržte tlačidlo
napájania,
kým sa nerozsvieti
príslušné svetlo.

Obrazovka
Nový pacient

Obrazovka
Potvrdiť nastavenia

Obrazovka Detektor únikov
SEAL CHECK™

Vyberte tlačidlo
Terapia V.A.C.®
(strana 42).

Stlačte tlačidlo OK na prijatie
predvolených nastavení.

Spustí sa komprimácia.

Potrebné pre
terapiu V.A.C.®:
• Nádobka
• Krytie V.A.C.®

Základná obrazovka –
terapia V.A.C.®

Konfigurácia terapie V.A.C.® – prehľad predvolených nastavení

Aby bolo možné
použiť nástroj
namočenia
krytia, musí byť
nainštalovaná kazeta
V.A.C. VERALINK™
(strana 28).

Vyššie uvedené snímky obrazoviek sú len ilustračné. Podrobnejšie zobrazenie a podrobnejšie
informácie nájdete na uvedených stranách.

Zobrazené nastavenia sa budú líšiť v závislosti od nastavení definovaných používateľom.
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Konfigurácia terapie V.A.C.® – prehľad rozšírených nastavení definovaných používateľom
Nasledujúci vývojový diagram ukazuje základné kroky potrebné na konfiguráciu terapie V.A.C.® pomocou nastavení definovaných
používateľom. Na nasledujúcich stranách nájdete podrobné informácie o jednotlivých obrazovkách a možnostiach.

Stlačte a
podržte tlačidlo
napájania, kým
sa nerozsvieti
príslušné svetlo.

Potrebné pre terapiu
V.A.C.®:
• Nádobka

Konfigurácia terapie V.A.C.® – prehľad rozšírených nastavení definovaných používateľom

• Krytie V.A.C.®

Vyberte tlačidlo
Terapia V.A.C.®
(strana 42).

Vyberte tlačidlo
Pokročilé nastavenia.

Konfigurujte
terapiu V.A.C.®, ako je
predpísané (strana 83).
Výberom tlačidla OK
prejdete na obrazovku
Potvrdiť nastavenia.

Aby bolo možné
použiť nástroj
namočenia
krytia, musí byť
nainštalovaná kazeta
V.A.C. VERALINK™
(strana 28).

Spustí sa komprimácia.

Stlačte OK na prijatie
nastavení.

Vyššie uvedené snímky obrazoviek sú len
ilustračné. Podrobnejšie zobrazenie a podrobnejšie
informácie nájdete na uvedených stranách.

Zobrazené nastavenia sa budú líšiť v závislosti od
nastavení definovaných používateľom.
Základná obrazovka –
terapia V.A.C.®
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Obrazovka Nastavenia terapie V.A.C.®
Táto obrazovka sa používa na konfiguráciu terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™ na poskytovanie terapie V.A.C.®:
•

Cieľový tlak (mmHg) – (predvolené nastavenie =
125 mmHg) – predpísaná úroveň podtlaku pre terapiu V.A.C.®.
Cieľový tlak je možné nastaviť v hodnote od 25 do 200 mmHg v
prírastkoch po 25 mmHg.

•

Intenzita - (predvolené nastavenie = Nízka) – súvisí s časom,
za ktorý sa dosiahne cieľový tlak od spustenia terapie. Čím nižšie
je nastavenie intenzity, tým pomalšie sa dosiahne cieľový tlak.
Odporúča sa, aby noví pacienti začínali terapiu na najnižšom
nastavení intenzity, pretože umožňuje pomalší nárast podtlaku
po kompresii peny v rane. Intenzitu môžete v prípade potreby
ponechať na najnižšom nastavení počas celej dĺžky terapie.

•

Režim terapie V.A.C.® – (predvolené nastavenie =
Kontinuálny) – dostupné režimy sú Kontinuálny a DPC
(Dynamická regulácia tlaku). Kontinuálna terapia poskytuje
konštantný podtlak pri zvolenom cieľovom tlaku. Režim
DPC poskytuje podtlak, ktorého hodnota bude v rozsahu od
predvoleného nízkeho tlaku (25 mmHg) a po zvolený cieľový tlak.

•

Doba nábehu cyklu – (predvolené nastavenie = 3 minúty)
– doba potrebná na prechod od predvoleného nízkeho tlaku
(25 mmHg) k zvolenému cieľovému tlaku pri použití DPC.
Dobu nábehu cyklu je možné nastaviť od jednej minúty po
10 minút v prírastkoch po jednej minúte.

•

Doba ukončenia cyklu – (predvolené nastavenie =
3 minúty) – doba potrebná na prechod od zvoleného
cieľového tlaku k predvolenému nízkemu tlaku (25 mmHg)
pri použití DPC. Dobu ukončenia cyklu je možné nastaviť od
jednej minúty po 10 minút v prírastkoch po jednej minúte.
1.

Vyberte požadovanú hodnotu výberom
alebo posunutím prsta/dotykového pera
po stupnici. Použite tlačidlá +/- na zvýšenie
alebo zníženie zobrazených hodnôt.

Obrazovka Nastavenia terapie V.A.C.®

Vyberte tlačidlo Obnoviť predvoľby na
resetovanie nastavení terapie na predvolené
hodnoty.
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2.

Po zadaní všetkých nastavení zvoľte OK
a pokračujte na obrazovku Potvrdiť
nastavenia. Táto obrazovka umožňuje
používateľovi skontrolovať nastavenia
terapie vykonané na obrazovke
Nastavenia terapie V.A.C.®.

3.

Použite tlačidlá +/- na zvýšenie alebo
zníženie zobrazených hodnôt.

Vyberte tlačidlo Pokročilé nastavenia a
vrátite sa na obrazovku Nastavenia terapie
V.A.C.® a vykonajte potrebné úpravy.
.
4.

Výberom tlačidla OK sa inicializuje terapia
a prejdete na obrazovku Detektor únikov
SEAL CHECK™ pre terapiu V.A.C.®.

ALEBO
5.

.
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Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na
obrazovku Vybrať terapiu.

Základná obrazovka – terapia V.A.C.®
Táto základná obrazovka je hlavná obrazovka zobrazená terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™ počas terapie V.A.C.®. Používa sa na
získanie dôležitých informácií o stave príslušnej terapie.

Stavový riadok
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky (strana 106)
Informácie

Detekcia netesnosti

Detektor únikov SEAL CHECK™
(strana 145)
Štart/stop terapie

Nastavenia terapie
(strana 83)

Nočný režim (strana 41)
Pomocník

Chránič obrazovky/zablokovanie
nastavení (strana 41)

Fáza a stav terapie (ZAP alebo VYP) sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Aktuálny tlak terapie sa tiež zobrazí nad
príslušnou ikonou krytia.
Na základnej obrazovke pre terapiu V.A.C.® sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Nastavenia terapie – slúži na zmenu aktuálnych nastavení terapie.
Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú
netesnosť, zaznie zvukový signál (strana 145).
Informácie – slúži na zobrazenie zhrnutia histórie terapie a aktuálnych nastavení terapie (strana 86).

Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Detekcia netesnosti – ak terapeutická jednotka zaznamená dočasný únik v jednotke nad prahovou hodnotou alarmu úniku,
na základnej obrazovke pre terapiu V.A.C.® sa okolo krytia zobrazí žlté pole. Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na
odstránenie netesnosti nájdete v návode na použitie krytia dodávaného s krytiami.
Pozrite si stranu 41, na ktorej nájdete zoznam spoločných tlačidiel dotykovej obrazovky, ktoré tu nie sú opísané.
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Základná obrazovka – terapia V.A.C.®

Štart/stop – slúži na spustenie alebo zastavenie terapie.

Informačné obrazovky – terapia V.A.C.®

Informačné obrazovky – terapia V.A.C.®

Na týchto obrazovkách sa zobrazujú aktuálne nastavenia terapie a súhrn terapie aplikovanej pacientovi.
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1.

Vyberte tlačidlo Informácie na základnej obrazovke na prechod na kartu Súhrn terapie. Túto kartu používajte
na kontrolu položiek Dátum začiatku terapie a Doba terapie. Ak sa používa funkcia Denník, zobrazí sa tu aj dátum
a čas pre položky Posledná výmena kanistra, Posledná výmena kazety, Posledná výmena krytia a Posledná
výmena roztoku.

2.

Zvoľte kartu Aktuálne nastavenia, ak chcete prejsť na obrazovku Aktuálne nastavenia. Túto kartu
používajte na kontrolu aktuálnych nastavení terapie.

3.

Výberom tlačidla Zmeniť nastavenia prejdete na obrazovku Potvrdiť nastavenia (strana 84).

4.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vrátite sa na základnú obrazovku pre terapiu V.A.C.®.

Upozornenia a alarmy terapie V.A.C.®
Nasledujúce upozornenia a alarmy sa môžu objaviť na dotykovej obrazovke počas terapie V.A.C.®.
Upozornenia a alarmy sú sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Ak po spustení terapie nezaznie zvukový signál pri zobrazení detektora únikov SEAL CHECK™ a funkcia Zvuk utesnenia je zapnutá,
alarmy pravdepodobne nefungujú správne. Viac informácií vám poskytne spoločnosť KCI. Alarmy je možné počuť, keď stojíte čelom
k terapeutickej jednotke vo vzdialenosti maximálne jeden meter. Ak sa vyskytnú dva alebo viacero stavov spôsobujúcich alarm,
zobrazí sa len alarm s najvyššou prioritou.
Stav upozornenia s nízkou prioritou – zobrazí sa na dotykovej obrazovke, keď terapeutická jednotka
V.A.C.ULTA™ zaznamená stav vyžadujúci pozornosť. Upozornenia budú sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom približne každých 20 sekúnd (dve pípnutia).
Stav spôsobujúci alarm so strednou prioritou – zobrazí sa na dotykovej obrazovke, keď terapeutická
jednotka V.A.C.ULTA™ zaznamená stav, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť, aby sa zaistilo poskytnutie
predpísanej terapie. Alarmy budú sprevádzané opakovaným zvukovým signálom približne každé dve
sekundy (tri pípnutia) a blikajúcim názvom alarmu na obrazovke.

Vyberte tlačidlo Zvuk utesnenia na zapnutie zvukového signálu.

Vyberte tlačidlo Pomocník a zobrazia sa ďalšie informácie o riešení alarmov.

Upozornenia a alarmy terapie V.A.C.®

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm, vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii V.A.C.®
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ zaznamená
potenciálne upchatie. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke terapie V.A.C.®, na
terčíku SENSAT.R.A.C.™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Upozornenie na zablokovanie pri terapii V.A.C.®
pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte polohu
terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na rovnakej
úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa upozornenie
po znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať v
normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa počas
tohto upozornenia bude naďalej pokúšať
aplikovať terapiu.

Upozornenie na zablokovanie pri terapii V.A.C.®

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Alarm zablokovania pri terapii V.A.C.® (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď sa upchá hadička terapie V.A.C.®. Tento alarm je sprevádzaný
opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke terapie V.A.C.®,
na terčíku SENSAT.R.A.C.™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Alarm zablokovania terapie V.A.C.® (terapia
prerušená) pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte
polohu terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na
rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa alarm
po znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať v
normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm zablokovania pri terapii V.A.C.® (terapia prerušená)

Terapeutická jednotka zostane zapnutá,
podtlak v mieste rany však môže byť pod
terapeutickou hodnotou.

Alarm plného kanistra pri terapii V.A.C.® (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď je nádobka plná a treba ju vymeniť. Tento alarm je
sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

Porovnaním hladiny tekutiny so značkami stupnice na
nádobke overte, či je nádobka plná.

Graduated
Značky
Marks
stupnice

Plná nádobka má približne 300 ml, 500 ml
alebo 1000 ml, v závislosti od použitej nádobky.
Tlačidlo na uvoľnenie nádobky bude blikať.
3.

Alarm plného kanistra pri terapii V.A.C.® (terapia prerušená)

4.

Ak nádobka nie je plná, stlačením tlačidla
Resetovať sa vrátite na základnú
obrazovku.

Ak je nádobka plná, vymeňte ju a stlačením tlačidla
Resetovať sa vráťte na základnú obrazovku. Ďalšie
informácie nájdete v časti Výmena kanistra (strana 34) v
tejto príručke.
5.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.

90

Alarm nepripojeného kanistra pri terapii V.A.C.®
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď nádobka nie je úplne vložená a/alebo riadne zaistená.
Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

2.

Vyberte nádobku stlačením tlačidla
uvoľnenia nádobky (strana 18) na
jednotke.

3.

Skontrolujte nádobku a terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™,
aby ste sa uistili, že styčné plochy medzi nádobkou a
terapeutickou jednotkou neblokujú cudzie predmety
ani nečistoty.

4.

Uistite sa, že sú prítomné obidve tesnenia a že sú
úplne osadené (strana 19). V prípade chýbajúcich alebo
poškodených tesnení sa obráťte na spoločnosť KCI.

5.

Znova pripojte nádobku k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™
a uistite sa, že je úplne zasunutá a zaistená (strana 32).
Počuteľné kliknutie indikuje, že nádobka je správne
nainštalovaná.
Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak tento alarm bude pretrvávať, zopakujte kroky 2 až 7 s
novou nádobkou.
Alarm nepripojeného kanistra pri terapii V.A.C.®

8.

6.

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Alarm neaktívnej terapie V.A.C.®
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď bola terapia V.A.C.® vypnutá alebo pozastavená viac ako
15 minút (so zapnutou jednotkou). Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

2.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

3.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

4.

Ak si neželáte aplikovať terapiu
V.A.C.ULTA™, vypnite terapeutickú
jednotku pomocou tlačidla napájania
na prednej časti jednotky.

Alarm neaktívnej terapie V.A.C.®

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm úniku terapie V.A.C.®
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď sa zaznamená závažná netesnosť podtlaku. Ak tento alarm
nevyriešite do troch minút, terapia bude prerušená. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

2.

Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia a hadičkou
nádobky správne uzamknutý.

3.

Overte, či je nádobka úplne zasunutá. (Pozri časť
Alarm nepripojeného kanistra, strana 91).
4.

Po vyriešení netesnosti pomocou detektora únikov
SEAL CHECK™, vyberte tlačidlo Skončiť na obrazovke
Detektor únikov SEAL CHECK™ a vrátite sa na obrazovku
Alarm úniku terapie V.A.C.®.
6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak tento alarm nevyriešite do troch minút,
zobrazí sa obrazovka Alarm úniku terapie
V.A.C.® (terapia prerušená) a terapia sa zastaví.
Pozrite si časť Alarm úniku terapie V.A.C.®
(terapia prerušená) v tejto príručke
(strana 94), kde nájdete postupy na
opätovné spustenie terapie.
Alarm úniku terapie V.A.C.®

5.

Vyberte tlačidlo SEAL CHECK™ na
prístup k detektoru únikov SEAL CHECK™.
Podrobnosti o použití detektora únikov
SEAL CHECK™ a odstránení netesnosti
nájdete v časti Detektor únikov SEAL
CHECK™ (strana 145) v tejto príručke.
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Alarm úniku terapie V.A.C.® (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa zobrazí, keď sa zaznamenaná závažná netesnosť podtlaku nevyrieši a
terapia sa preruší. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

2.

Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia a hadičkou
nádobky správne uzamknutý.

3.

Overte, či je nádobka úplne zasunutá. (Pozri časť Alarm
nepripojeného kanistra, strana 91).

7.

4.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

5.

Opätovne spustite terapiu zvolením
tlačidla Štart/stop.

6.

Vyberte tlačidlo SEAL CHECK™ na
prístup k detektoru únikov SEAL CHECK™.
Podrobnosti o použití detektora únikov
SEAL CHECK™ a odstránení netesnosti
nájdete v časti Detektor únikov SEAL
CHECK™ (strana 145) v tejto príručke.

Po vyriešení netesnosti pomocou detektora únikov
SEAL CHECK™, vyberte tlačidlo Skončiť na obrazovke
Detektor únikov SEAL CHECK™ a vrátite sa na základnú
obrazovku.

Alarm úniku terapie V.A.C.® (terapia prerušená)

Ak sa príslušný stav netesnosti nevyrieši,
obrazovka s alarmom sa znovu objaví po
niekoľkých minútach.
Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm nízkeho tlaku terapie V.A.C.® (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ nedosiahne nastavenie
cieľového podtlaku terapie a podtlak na mieste rany môže byť pod nastavenou úrovňou, čo by potenciálne narúšalo prínosy terapie.
Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke terapie V.A.C.®,
na terčíku SENSAT.R.A.C.™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Alarm nízkeho tlaku terapie V.A.C.® (terapia
prerušená) pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte
polohu terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli na
rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa alarm
po znížení polohy jednotky vyrieši, môžete pokračovať v
normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm nízkeho tlaku terapie V.A.C.® (terapia prerušená)

Terapeutická jednotka zostane zapnutá,
podtlak v mieste rany však môže byť pod
terapeutickou hodnotou.

Upozornenie na nepripojenie V.A.C. VERALINK™ terapie V.A.C.®
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď kazeta V.A.C. VERALINK™ nie je úplne zasunutá a/
alebo riadne zaistená. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa počas tohto upozornenia bude naďalej pokúšať aplikovať terapiu.

Riešenie tohto upozornenia:
1.

Stlačte tlačidlo Pozastavenie zvuku,
aby ste upozornenie stlmili na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Vyberte kazetu V.A.C. VERALINK™ z jednotky zatlačením
uvoľňovacej západky zaistenia kazety nadol (strana 28).

3.

Skontrolujte kazetu V.A.C. VERALINK™ a terapeutickú
jednotku V.A.C.ULTA™, aby ste sa uistili, že body pripojenia
medzi kazetou a terapeutickou jednotkou neblokujú cudzie
predmety ani nečistoty.

4.

Uistite sa, že prípojka preklopenia kazety (na konci s tŕňom
hadičky) je bezpečne zasunutá do drážky preklopenia na
terapeutickej jednotke (strana 28).

5.

Opätovne pripojte kazetu V.A.C. VERALINK™ k terapeutickej
jednotke a uistite sa, že kazeta je úplne zasunutá a zaistená
(strana 28). Počuteľné kliknutie indikuje, že kazeta je
správne nainštalovaná.

Upozornenie na nepripojenie V.A.C. VERALINK™ terapie V.A.C.®

Keď je kazeta V.A.C. VERALINK™ správne
nainštalovaná, obrazovka s upozornením na
nepripojenie V.A.C. VERALINK™ automaticky
zmizne.
ALEBO
6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

8.

Ak toto upozornenie bude pretrvávať,
zopakujte kroky 2 až 7 s novou kazetou
V.A.C. VERALINK™.

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na prázdne vrecko/fľašu s roztokom terapie V.A.C.®
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď sa vo vrecku/fľaši s roztokom nenachádza žiadna
instilačná tekutina. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Stlačte tlačidlo Pozastavenie zvuku,
aby ste upozornenie stlmili na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Odstráňte prázdne vrecko/fľašu s roztokom z kazety
V.A.C. VERALINK™.

3.

Pripojte nové vrecko/fľašu s roztokom. Ďalšie informácie
nájdete v časti Zavesenie vrecka/fľaše s roztokom
(strana 30) v tejto príručke.

4.

Umiestnite nové vrecko/fľašu na nastaviteľné rameno držiaka
nádobky s roztokom (strana 30).
Vyberte tlačidlo Denník na zaznamenanie
výmeny vrecka/fľaše s roztokom.
Ďalšie informácie nájdete v časti Denník
(strana 151) v tejto príručke.

6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.
Upozornenie na prázdne vrecko/fľašu s roztokom terapie V.A.C.®

5.
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Alarm odchýlky tlaku terapie V.A.C.® (terapia prerušená)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď tlak v mieste rany presiahne svoje povolené limity. Tento
alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

Stlačte tlačidlo Pozastavenie zvuku,
aby ste alarm stlmili na dve minúty počas
riešenia problému.

2.

Uistite sa, že sú svorky na terčíku V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo
súprave hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ a na hadičke
kazety V.A.C. VERALINK™ otvorené.

3.

Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté alebo
akokoľvek blokované.

4.

Ak alarm odchýlky tlaku terapie V.A.C.® (terapia prerušená)
pretrváva po vykonaní krokov 2 a 3, skontrolujte polohu
pacienta alebo akékoľvek externé kompresné pomôcky,
ktoré by mohli brániť prietoku. Odstráňte externé kompresné
pomôcky.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Alarm odchýlky tlaku terapie V.A.C.® (terapia prerušená)

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na upchanie instilačnej hadičky terapie V.A.C.® (terapia prerušená)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď dôjde k zablokovaniu instilačnej hadičky na terčíku
V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo v súprave hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým
signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
Stlačte tlačidlo Pozastavenie zvuku,
aby ste upozornenie stlmili na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Uistite sa, že sú svorky na terčíku V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo
súprave hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ a na kazete
V.A.C. VERALINK™ otvorené.

3.

Skontrolujte, či nie sú hadičky zalomené, prehnuté alebo
akokoľvek blokované.

4.

Uistite sa, že je kazeta V.A.C. VERALINK™ úplne zasunutá
a zaistená. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
kazety V.A.C. VERALINK™ k terapeutickej jednotke
V.A.C.ULTA™ (strana 28) v tejto príručke.

5.

Uistite sa, že je instilačný roztok v hadičke kazety
V.A.C. VERALINK™ stále tekutý a voľne tečie. Ak roztok
degradoval na hustejšiu konzistenciu, vymeňte jednu alebo
všetky nasledovné pomôcky:

6.

•

kazetu V.A.C. VERALINK™,

•

terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ alebo súpravu hadičiek V.A.C.
VERAT.R.A.C. DUO™,

•

vrecko/fľašu s roztokom.

Ak upozornenie na zablokovanie instilačnej hadičky terapie
V.A.C.® pretrváva po vykonaní krokov 2 až 5, skontrolujte
polohu pacienta alebo akékoľvek externé kompresné
pomôcky, ktoré by mohli brániť prietoku. V prípade potreby
odstráňte externé kompresné pomôcky.
7.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Po vyriešení zablokovania obrazovka s
upozornením zmizne.
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Upozornenie na upchanie instilačnej hadičky terapie V.A.C.® (terapia prerušená)

1.

Upozornenie na slabú batériu terapie V.A.C.®
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví približne dve hodiny predtým, ako bude úroveň nabitia
batérie príliš nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky pomocou
napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa nabila batéria.
Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej obrazovky a ikona
nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie jednotky. Ďalšie
informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 23)
v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka
Upozornenie na slabú batériu automaticky
zmizne.

ALEBO
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Upozornenie na slabú batériu terapie V.A.C.®

Terapia bude pokračovať.
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Alarm kritického nabitia batérie terapie V.A.C.®
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví približne 30 minút predtým, ako bude úroveň nabitia batérie príliš
nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.

Riešenie tohto alarmu:
1.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka Alarm
kritického nabitia batérie automaticky zmizne.
3.

Ak obrazovka Alarm kritického nabitia
batérie automaticky nezmizne, vyberte
tlačidlo Resetovať a vrátite sa na
základnú obrazovku.

Terapia V.A.C.® bude pokračovať. Ak ale tento
alarm nevyriešite do približne tridsiatich minút,
terapia sa preruší.
4.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 85). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ sa musí
pripojiť k nástennej zásuvke, aby mohla terapia
pokračovať.
V prípade úplného výpadku napájania alebo
vypnutia a zapnutia jednotky nedôjde k strate
denníkov alarmov a nastavení.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm kritického nabitia batérie terapie V.A.C.®

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

Vybitá batéria
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď je úroveň nabitia batérie príliš nízka na podporu ďalšej
prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Vybitá batéria

Riešenie tohto alarmu:
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1.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.

2.

Zapnite terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ a spustite terapiu.
Pozrite si časť Zapnutie alebo vypnutie terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 42) v tejto príručke,
kde nájdete ďalšie informácie.

Upozornenie na internú teplotu terapie V.A.C.®
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď je teplota terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ mimo
špecifikovaných limitov. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Terapia bude pokračovať, aj keď bude toto
upozornenie aktívne. Dotyková obrazovka
sa vypne po piatich minútach nečinnosti.
Pri dotyku sa obrazovka rozsvieti. Nabíjanie
batérie sa zastaví.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Presuňte terapeutickú jednotku do prostredia s rozsahom
prevádzkovej teploty, ktorý je podrobne uvedený v časti
Špecifikácie (strana 194) v tejto príručke.
Obnovenie normálnej prevádzkovej teploty
terapeutickej jednotky môže trvať až dve hodiny.
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite
na základnú obrazovku.

Terapia bude pokračovať.
Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
Upozornenie na internú teplotu terapie V.A.C.®

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.
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Alarm systémovej chyby pri terapii V.A.C.® (terapia prerušená) (po zapnutí)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne porucha
jednotky po jej zapnutí. Môže dôjsť k niekoľkým rôznym typom chýb systému. Vedľa označenia Kód chyby sa objaví číslo, ktoré
predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Tento alarm je sprevádzaný opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
a alarm na dve minúty stlmte počas
riešenia problému.

Poznačte si číslo chyby.
3.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Alarm systémovej chyby pri terapii V.A.C.® (terapia prerušená) (po zapnutí)

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Alarm chyby systému (pri zapnutí)
Alarm so strednou prioritou – táto obrazovka s alarmom sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne porucha
jednotky pri jej zapínaní. Číslo 00000001 predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Tento alarm je sprevádzaný
opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto alarmu:
Poznačte si číslo chyby (00000001).
2.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Ak nie je možné stav, ktorý spôsobil alarm,
vyriešiť, obráťte sa na spoločn osť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.

Alarm chyby systému (pri zapnutí)

1.
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Karta Pomôcky – terapia V.A.C.®
Obrazovku karty Pomôcky používajte na nastavenie preferencií pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™. Určité možnosti sú dostupné
bez ohľadu na to, ktorá terapia je aktívna. Tieto možnosti sú opísané v kapitole Karta Pomôcky. Nižšie sú opísané možnosti, ktoré sú
jedinečné pre zvolenú terapiu.

Stavový riadok
Karta Terapia (strana 85)

Detektor únikov SEAL CHECK™
(strana 147)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky
Navlhčenie krytia (strana 107)
– dostupné len vtedy, keď je
pripojená kazeta V.A.C. VERALINK™.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole
Karta Pomôcky (strana 181).

Pomocník

Na základnej obrazovke karty Pomôcky sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú
netesnosť, zaznie zvukový signál (strana 145).
Navlhčenie krytia – používa sa na namočenie krytia roztokom pri príprave na výmenu krytia (strana 107).
Kazeta V.A.C. VERALINK™ (strana 28) musí byť nainštalovaná, aby bolo namočenie krytia
dostupné.

Karta Pomôcky – terapia V.A.C.®

Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
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Navlhčenie krytia
Funkciu Navlhčenie krytia používajte na namočenie krytia roztokom pri príprave na výmenu krytia.
Kazeta V.A.C. VERALINK™ (strana 28) musí byť nainštalovaná, aby bolo namočenie krytia dostupné.
1.

Uistite sa, že instilačná hadička je správne pripojená.

2.

Uistite sa, že všetky štyri svorky hadičiek sú otvorené.

3.

Uistite sa, že kazeta V.A.C. VERALINK™ je správne
nainštalovaná (strana 28).

4.

Uistite sa, že príslušná nádobka má dostatočnú kapacitu na
výmenu krytia.
5.

Výberom tlačidla Navlhčenie krytia
na základnej obrazovke prejdete na
obrazovku Navlhčenie krytia.

6.

Zvoľte cieľovú hodnotu nastavenia Objem navlhčenia
krytia (ml).

7.

Zvoľte cieľovú hodnotu nastavenia Doba navlhčenia krytia
(minút).
8.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na základnú obrazovku.

9.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ dokončí fázy instilácie,
namočenia a odstránenia tekutiny. Fáza terapie sa zobrazí
v stavovom riadku (strana 85) v hornej časti obrazovky.
Aktuálny stav terapie sa zobrazí aj pod ikonou terapeutickej
jednotky spolu so zostávajúcou dobou alebo množstvom
tekutiny (počas fázy instilácie).

10.

Po dokončení fázy odstránenia tekutiny v rámci namočenia
krytia je možné odstrániť krytie.
11.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vrátite sa na
základnú obrazovku.

Navlhčenie krytia

Bezpečnostné informácie a postupy výmeny
krytia nájdete v príslušnom návode na použitie
krytia.
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Konfigurácia terapie PREVENA™ – prehľad
Nasledujúci vývojový diagram ukazuje základné kroky potrebné na konfiguráciu terapie PREVENA™. Na nasledujúcich stranách
nájdete podrobné informácie o jednotlivých obrazovkách a možnostiach.
Stlačte a
podržte tlačidlo
napájania, kým
sa nerozsvieti
príslušné svetlo.

Obrazovka
Nový pacient

Obrazovka Potvrdiť
nastavenia

Obrazovka Detektor únikov
SEAL CHECK™

Vyberte tlačidlo
Terapia PREVENA™
(strana 42).

Zvoľte OK na spustenie
detektora únikov
SEAL CHECK™ (strana 148).

Spustí sa komprimácia.

Potrebné pre
terapiu PREVENA™:
• Nádobka
• Krytie PREVENA™

Základná obrazovka –
terapia PREVENA™

Konfigurácia terapie PREVENA™ – prehľad

Vyššie uvedené snímky obrazoviek sú len ilustračné. Podrobnejšie zobrazenie a podrobnejšie
informácie nájdete na uvedených stranách.

Zobrazené nastavenia sa budú líšiť v závislosti od nastavení definovaných používateľom.
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Základná obrazovka – terapia PREVENA™
Táto základná obrazovka je hlavná obrazovka zobrazená terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™ počas terapie PREVENA™. Používa sa
na získanie dôležitých informácií o stave príslušnej terapie.

Stavový riadok
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky (strana 126)
Informácie

Detekcia netesnosti

Detektor únikov
SEAL CHECK™ (strana 145)

Štart/stop terapie

Nastavenia terapie (strana 109)

Nočný režim (strana 41)
Pomocník

Chránič obrazovky/
zablokovanie nastavení
(strana 41)

Fáza a stav terapie (ZAP alebo VYP) sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Aktuálny tlak terapie sa tiež zobrazí nad
príslušnou ikonou krytia.
Na základnej obrazovke pre terapiu PREVENA™ sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Nastavenia terapie – slúži na zmenu aktuálnych nastavení terapie.
Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú
netesnosť, zaznie zvukový signál (strana 145).

Základná obrazovka – terapia PREVENA™

Informácie – slúži na zobrazenie zhrnutia histórie terapie a aktuálnych nastavení terapie (strana 111).
Štart/stop – slúži na spustenie alebo zastavenie terapie.
Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Detekcia netesnosti – ak terapeutická jednotka zaznamená dočasný únik v systéme nad prahovou hodnotou alarmu úniku, na
základnej obrazovke pre terapiu PREVENA™ sa okolo krytia zobrazí žlté pole. Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na
odstránenie netesnosti nájdete v návode na použitie krytia dodávaného s krytiami.
Pozrite si stranu 41, na ktorej nájdete zoznam spoločných tlačidiel dotykovej obrazovky, ktoré tu nie sú opísané.

110

Informačné obrazovky – terapia PREVENA™

1.

Vyberte tlačidlo Informácie na základnej obrazovke na prechod na kartu Súhrn terapie. Túto kartu
používajte na kontrolu položiek Dátum začiatku terapie a Doba terapie. Ak sa používa funkcia Denník,
zobrazí sa tu aj dátum a čas pre položky Posledná výmena kanistra a Posledná výmena krytia.

2.

Zvoľte kartu Aktuálne nastavenia, ak chcete prejsť na obrazovku Aktuálne nastavenia. Túto kartu
používajte na kontrolu aktuálnych nastavení terapie.

3.

Výberom tlačidla Zmeniť nastavenia prejdete na obrazovku Potvrdiť nastavenia (strana 109).

4.

Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na základnú obrazovku pre terapiu PREVENA™.

Informačné obrazovky – terapia PREVENA™

Na týchto obrazovkách sa zobrazujú aktuálne nastavenia terapie a súhrn terapie aplikovanej pacientovi.
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Upozornenia terapie PREVENA™
Nasledujúce upozornenia sa môžu objaviť na dotykovej obrazovke počas terapie PREVENA™.
Upozornenia sú sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Ak po spustení terapie nezaznie zvukový signál pri zobrazení detektora únikov SEAL CHECK™ a pri zapnutom zvukovom signáli utesnenia,
upozornenia pravdepodobne nefungujú správne. Viac informácií vám poskytne spoločnosť KCI. Upozornenia je možné počuť, keď stojíte
čelom k terapeutickej jednotke vo vzdialenosti maximálne jeden meter. Ak sa vyskytnú dva alebo viacero stavov s upozornením,
zobrazí sa len upozornenie s najvyššou prioritou.
Stav upozornenia s nízkou prioritou – zobrazí sa na dotykovej obrazovke, keď terapeutická jednotka
V.A.C.ULTA™ zaznamená stav vyžadujúci pozornosť. Upozornenia budú sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom približne každých 20 sekúnd (dve pípnutia).

Vyberte tlačidlo Zvuk utesnenia na zapnutie zvukového signálu.

Vyberte tlačidlo Pomocník a vyhľadajte ďalšie informácie o riešení upozornení.

Upozornenia terapie PREVENA™

Ak nie je možné stavy upozornenia vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ zaznamená
potenciálne upchatie. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke krytia aj nádobky
otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Upozornenie na zablokovanie pri terapii
PREVENA™ pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte
polohu terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli
na rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa
upozornenie po znížení polohy jednotky vyrieši,
môžete pokračovať v normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 110). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa počas
tohto upozornenia bude naďalej pokúšať
aplikovať terapiu.

Upozornenie na zablokovanie pri terapii PREVENA™

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii PREVENA™ (terapia prerušená)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď dôjde k upchatiu. Toto upozornenie je sprevádzané
opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke krytia aj nádobky
otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Upozornenie na zablokovanie pri terapii
PREVENA™ (terapia prerušená) pretrvávať aj po vykonaní
krokov 2 a 3, znížte polohu terapeutickej jednotky a hadičiek
tak, aby boli na rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto
rany. Ak sa upozornenie po znížení polohy jednotky vyrieši,
môžete pokračovať v normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 110). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka zostane zapnutá,
podtlak v mieste rany však môže byť pod
terapeutickou hodnotou.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii PREVENA™ (terapia prerušená)

1.

Upozornenie na plný kanister pri terapii PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď je nádobka plná a treba ju vymeniť. Toto
upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Porovnaním hladiny tekutiny so značkami stupnice na
nádobke overte, či je nádobka plná.

Značky stupnice

Plná nádobka má približne 300 ml alebo
500 ml, v závislosti od použitej nádobky.
Tlačidlo na uvoľnenie nádobky bude blikať.
3.

Upozornenie na plný kanister pri terapii PREVENA™

4.
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Ak nádobka nie je plná, stlačením tlačidla
Resetovať sa vrátite na základnú
obrazovku.

Ak je nádobka plná alebo takmer plná, bezodkladne
kontaktujte ošetrujúceho lekára a požiadajte ho o
dodatočné pokyny.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Upozornenie na nepripojený kanister pri terapii PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď nádobka nie je úplne vložená a/alebo riadne
zaistená. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.

1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Vyberte nádobku stlačením tlačidla
uvoľnenia nádobky (strana 18) na
jednotke.

3.

Skontrolujte nádobku a terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™,
aby ste sa uistili, že styčné plochy medzi nádobkou a
terapeutickou jednotkou neblokujú cudzie predmety
ani nečistoty.

4.

Uistite sa, že sú prítomné obidve tesnenia a že sú úplne
osadené (strana 19). V prípade chýbajúcich alebo
poškodených tesnení sa obráťte na spoločnosť KCI.

5.

Znova pripojte nádobku k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™
a uistite sa, že je úplne zasunutá a zaistená (strana 32).
Počuteľné kliknutie indikuje, že nádobka je správne
nainštalovaná.

8.

6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak toto upozornenie bude pretrvávať, zopakujte kroky 2 až 7
s novou nádobkou.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

117

Upozornenie na nepripojený kanister pri terapii PREVENA™

Riešenie tohto upozornenia:

Upozornenie na neaktívnu terapie PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď bola terapia (terapia PREVENA™) vypnutá alebo
pozastavená viac ako 15 minút (so zapnutou jednotkou). Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.

Upozornenie na neaktívnu terapie PREVENA™

Riešenie tohto upozornenia:
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1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

3.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

4.

Ak si neželáte aplikovať terapiu
V.A.C.ULTA™, vypnite terapeutickú
jednotku pomocou tlačidla napájania
na prednej časti jednotky.

Upozornenie na únik pri terapii PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď sa zaznamená závažná netesnosť podtlaku. Toto
upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia a hadičkou
nádobky správne uzamknutý.

3.

Overte, či je nádobka úplne zasunutá. (Pozri časť
Upozornenie na nepripojený kanister, strana 117.)
4.

Po vyriešení netesnosti pomocou detektora únikov
SEAL CHECK™, vyberte tlačidlo Skončiť na obrazovke
Detektor únikov SEAL CHECK™ a vrátite sa na obrazovku
Upozornenie na únik pri terapii PREVENA™.
6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 110). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa počas
tohto upozornenia bude naďalej pokúšať
aplikovať terapiu.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na únik pri terapii PREVENA™

5.

Vyberte tlačidlo SEAL CHECK™ na
prístup k detektoru únikov SEAL CHECK™.
Podrobnosti o použití detektora únikov
SEAL CHECK™ a odstránení netesnosti
nájdete v časti Detektor únikov SEAL
CHECK™ (strana 145) v tejto príručke.

Upozornenie na slabú batériu pri terapii PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví približne dve hodiny predtým, ako bude úroveň nabitia
batérie príliš nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka
Upozornenie na slabú batériu automaticky
zmizne.

ALEBO
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Upozornenie na slabú batériu pri terapii PREVENA™

Terapia bude pokračovať.
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Upozornenie na kritické nabitie batérie pri terapii PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví približne 30 minút predtým, ako bude úroveň nabitia
batérie príliš nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka
Upozornenie na kritické nabitie batérie
automaticky zmizne.

ALEBO

3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

4.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 110). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ sa musí
pripojiť k nástennej zásuvke, aby mohla terapia
pokračovať.
V prípade úplného výpadku napájania alebo
vypnutia a zapnutia jednotky nedôjde k strate
denníkov upozornení a nastavení.
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Upozornenie na kritické nabitie batérie pri terapii PREVENA™

Terapia PREVENA™ bude pokračovať. Ak ale
toto upozornenie nevyriešite do približne
tridsiatich minút, terapia sa preruší.

Vybitá batéria
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď je úroveň nabitia batérie príliš nízka na podporu
ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Vybitá batéria

Riešenie tohto upozornenia:
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1.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.

2.

Zapnite terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ a spustite terapiu.
Pozrite si časť Zapnutie alebo vypnutie terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 42) v tejto príručke, kde
nájdete ďalšie informácie.

Upozornenie na internú teplotu terapie PREVENA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď je teplota terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ mimo
špecifikovaných limitov. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Terapia bude pokračovať, aj keď bude toto
upozornenie aktívne. Dotyková obrazovka sa
vypne po piatich minútach nečinnosti. Pri dotyku
sa obrazovka rozsvieti. Nabíjanie batérie
sa zastaví.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Presuňte terapeutickú jednotku do prostredia s rozsahom
prevádzkovej teploty, ktorý je podrobne uvedený v časti
Špecifikácie (strana 194) v tejto príručke.
Obnovenie normálnej prevádzkovej teploty
terapeutickej jednotky môže trvať až dve hodiny.
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Terapia bude pokračovať.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Upozornenie na internú teplotu terapie PREVENA™

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.
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Upozornenie na systémovú chybu terapie PREVENA™ (terapia prerušená) (po zapnutí)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne
porucha systému po jeho zapnutí. Môže dôjsť k niekoľkým rôznym typom chýb systému. Vedľa označenia Kód chyby sa objaví číslo,
ktoré predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Poznačte si číslo chyby.
3.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Upozornenie na systémovú chybu terapie PREVENA™ (terapia prerušená) (po zapnutí)

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na chybu systému (pri zapnutí)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne
porucha systému pri jeho zapínaní. Číslo 00000001 predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Toto upozornenie je
sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
Poznačte si číslo chyby (00000001).
2.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Upozornenie na chybu systému (pri zapnutí)

1.
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Karta Pomôcky – terapia PREVENA™
Obrazovku karty Pomôcky používajte na nastavenie preferencií pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™. Určité možnosti sú dostupné
bez ohľadu na to, ktorá terapia je aktívna. Tieto možnosti sú opísané v kapitole Karta Pomôcky. Nižšie sú opísané možnosti, ktoré sú
jedinečné pre zvolenú terapiu.

Stavový riadok
Karta Terapia (strana 110)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky

Detektor únikov SEAL CHECK™
(strana 148)

Ďalšie informácie nájdete v kapitole
Karta Pomôcky (strana 181).

Pomocník

Na základnej obrazovke karty Pomôcky sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú
netesnosť, zaznie zvukový signál (strana 145).

Karta Pomôcky – terapia PREVENA™

Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
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Terapia ABTHERA™ – prehľad
Nasledujúci vývojový diagram ukazuje základné kroky potrebné na konfiguráciu terapie ABTHERA™. Na nasledujúcich stranách
nájdete podrobné informácie o jednotlivých obrazovkách a možnostiach.

Spustenie obrazovka

Obrazovka
Potvrdiť nastavenia

Obrazovka Detektor únikov
SEAL CHECK™

Výberom možnosti OK
spustite detektor
únikov SEAL CHECK™
(strana 149).

Spustí sa komprimácia.

Stlačte a podržte
tlačidlo napájania,
kým sa nerozsvieti
príslušné svetlo.

Potrebné pre terapiu
ABTHERA™:
• Nádobka
• Krytie na otvorenú
brušnú dutinu
ABTHERA™
SENSAT.R.A.C.™

Vyberte tlačidlo
Terapia ABTHERA™
(strana 42).

Základná obrazovka –
terapia ABTHERA™

Terapia ABTHERA™ – prehľad

Vyššie uvedené snímky obrazoviek sú len ilustračné. Podrobnejšie zobrazenie a podrobnejšie
informácie nájdete na uvedených stranách.

Zobrazené nastavenia sa budú líšiť v závislosti od nastavení definovaných používateľom.

127

Obrazovka Potvrdiť nastavenia – terapia ABTHERA™
Táto obrazovka umožňuje používateľovi nastaviť cieľový tlak,
ktorý bude terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ poskytovať počas
terapie ABTHERA™:
•

Obrazovka Potvrdiť nastavenia – terapia ABTHERA™

1.
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Cieľový tlak (mmHg) – (predvolené nastavenie =
125 mmHg) – predpísaná úroveň podtlaku pre terapiu
ABTHERA™. Cieľový tlak je možné nastaviť na hodnoty 100,
125 alebo 150 mmHg.
Použite tlačidlá +/- na výber požadovanej hodnoty pre
terapiu ABTHERA™.
2.

Po zadaní cieľového tlaku zvoľte OK
na inicializáciu terapie a pokračujte na
obrazovku Detektor únikov SEAL CHECK™
pre terapiu ABTHERA™.

3.

Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na
obrazovku Vybrať terapiu.

Základná obrazovka – terapia ABTHERA™
Táto základná obrazovka je hlavná obrazovka zobrazená terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™ počas terapie ABTHERA™. Používa sa
na získanie dôležitých informácií o stave príslušnej terapie.

Stavový riadok
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky (strana 144)

Detekcia netesnosti
Informácie
Detektor únikov SEAL CHECK™
(strana 145)
Štart/stop terapie

Nastavenia terapie
(strana 128)

Nočný režim (strana 41)
Pomocník

Chránič obrazovky/zablokovanie
nastavení (strana 41)

Fáza a stav terapie (ZAP alebo VYP) sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Aktuálny tlak terapie sa tiež zobrazí nad
príslušnou ikonou krytia.
Na základnej obrazovke pre terapiu ABTHERA™ sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Nastavenia terapie – slúži na zmenu aktuálnych nastavení terapie.
Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú
netesnosť, zaznie zvukový signál (strana 145).

Štart/stop – slúži na spustenie alebo zastavenie terapie.
Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Detekcia netesnosti – ak terapeutická jednotka zaznamená dočasný únik v systéme nad prahovou hodnotou alarmu úniku, na základnej
obrazovke pre terapiu ABTHERA™ sa okolo krytia zobrazí žlté pole. Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na odstránenie
netesnosti nájdete v návode na použitie krytia dodávaného s krytiami.
Pozrite si stranu 41, na ktorej nájdete zoznam spoločných tlačidiel dotykovej obrazovky, ktoré tu nie sú opísané.
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Základná obrazovka – terapia ABTHERA™

Informácie – slúži na zobrazenie zhrnutia histórie terapie a aktuálnych nastavení terapie (strana 130).

Informačné obrazovky – terapia ABTHERA™

Informačné obrazovky – terapia ABTHERA™

Na týchto obrazovkách sa zobrazujú aktuálne nastavenia terapie a súhrn terapie aplikovanej pacientovi.
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1.

Vyberte tlačidlo Informácie na základnej obrazovke na prechod na kartu Súhrn terapie. Túto kartu
používajte na kontrolu položiek Dátum začiatku terapie a Doba terapie. Ak sa používa funkcia Denník,
zobrazí sa tu aj dátum a čas pre položky Posledná výmena kanistra a Posledná výmena krytia.

2.

Zvoľte kartu Aktuálne nastavenia, ak chcete prejsť na obrazovku Aktuálne nastavenia. Túto kartu
používajte na kontrolu aktuálnych nastavení terapie.

3.

Výberom tlačidla Zmeniť nastavenia prejdete na obrazovku Potvrdiť nastavenia (strana 128).

4.

Vyberte tlačidlo Zrušiť na obrazovke Potvrdiť nastavenia a vrátite sa na základnú obrazovku pre
terapiu ABTHERA™.

Upozornenia terapie ABTHERA™
Nasledujúce upozornenia sa môžu objaviť na dotykovej obrazovke počas terapie ABTHERA™.
Upozornenia sú sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Ak po spustení terapie nezaznie zvukový signál pri zobrazení detektora únikov SEAL CHECK™ a pri zapnutom zvukovom signáli
utesnenia, upozornenia pravdepodobne nefungujú správne. Viac informácií vám poskytne spoločnosť KCI. Upozornenia je možné
počuť, keď stojíte čelom k terapeutickej jednotke vo vzdialenosti maximálne jeden meter. Ak sa vyskytnú dva alebo viacero stavov
s upozornením, zobrazí sa len upozornenie s najvyššou prioritou.
Stav upozornenia s nízkou prioritou – zobrazí sa na dotykovej obrazovke, keď terapeutická jednotka
V.A.C.ULTA™ zaznamená stav vyžadujúci pozornosť. Upozornenia budú sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom približne každých 20 sekúnd (dve pípnutia).

Výberom tlačidla Zvuk utesnenia zapnete zvukový signál.

Vyberte tlačidlo Pomocník a vyhľadajte ďalšie informácie o riešení upozornení.

Upozornenia terapie ABTHERA™

Ak nie je možné stavy upozornenia vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ zaznamená
potenciálne upchatie. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke na terčíku
SENSAT.R.A.C.™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Upozornenie na zablokovanie pri terapii
ABTHERA™ pretrvávať aj po vykonaní krokov 2 a 3, znížte
polohu terapeutickej jednotky a hadičiek tak, aby boli
na rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto rany. Ak sa
upozornenie po znížení polohy jednotky vyrieši,
môžete pokračovať v normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 129). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa počas
tohto upozornenia bude naďalej pokúšať
aplikovať terapiu.

Upozornenie na zablokovanie pri terapii ABTHERA™

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii ABTHERA™ (terapia prerušená)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď dôjde k upchatiu. Toto upozornenie je sprevádzané
opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Zabezpečte, aby boli svorky na hadičke na terčíku
SENSAT.R.A.C.™ a na hadičke nádobky otvorené.

3.

Uistite sa, že hadičky nie sú prelomené, prehnuté ani nijakým
spôsobom blokované.

4.

Ak bude Upozornenie na blokovanie pri terapii
ABTHERA™ (terapia prerušená) pretrvávať aj po vykonaní
krokov 2 a 3, znížte polohu terapeutickej jednotky a hadičiek
tak, aby boli na rovnakej úrovni alebo nižšie ako miesto
rany. Ak sa upozornenie po znížení polohy jednotky vyrieši,
môžete pokračovať v normálnom používaní.
5.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

6.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 129). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka zostane zapnutá,
podtlak v mieste rany však môže byť pod
terapeutickou hodnotou.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na zablokovanie pri terapii ABTHERA™ (terapia prerušená)

1.

Upozornenie na plný kanister pri terapii ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď je nádobka plná a treba ju vymeniť. Toto
upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Porovnaním hladiny tekutiny so značkami stupnice na
nádobke overte, či je nádobka plná.

Značky
Graduated
stupnice
Marks

Plná nádobka má približne 300 ml, 500 ml
alebo 1000 ml, v závislosti od použitej nádobky.
Tlačidlo na uvoľnenie nádobky bude blikať.
3.

Upozornenie na plný kanister pri terapii ABTHERA™

4.

Ak nádobka nie je plná, stlačením
tlačidla Resetovať sa vrátite na základnú
obrazovku.

Ak je nádobka plná, vymeňte ju a stlačením tlačidla
Resetovať sa vráťte na základnú obrazovku. Ďalšie
informácie nájdete v časti Výmena kanistra (strana 34) v
tejto príručke.
5.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na nepripojený kanister pri terapii ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď nádobka nie je úplne vložená a/alebo riadne
zaistená. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.

1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Vyberte nádobku stlačením tlačidla
uvoľnenia nádobky (strana 18) na
jednotke.

3.

Skontrolujte nádobku a terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™,
aby ste sa uistili, že styčné plochy medzi nádobkou a
terapeutickou jednotkou neblokujú cudzie predmety
ani nečistoty.

4.

Uistite sa, že sú prítomné obidve tesnenia a že sú úplne
osadené (strana 19). V prípade chýbajúcich alebo
poškodených tesnení sa obráťte na spoločnosť KCI.

5.

Znova pripojte nádobku k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™
a uistite sa, že je úplne zasunutá a zaistená (strana 32).
Počuteľné kliknutie indikuje, že nádobka je správne
nainštalovaná.

8.

6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Ak toto upozornenie bude pretrvávať, zopakujte kroky 2 až 7
s novou nádobkou.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na nepripojený kanister pri terapii ABTHERA™

Riešenie tohto upozornenia:

Upozornenie na neaktívnu terapiu ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď bola terapia (terapia ABTHERA™) vypnutá alebo
pozastavená viac ako 15 minút (so zapnutou jednotkou). Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

3.

Vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

4.

Ak si neželáte aplikovať terapiu
V.A.C.ULTA™, vypnite terapeutickú
jednotku pomocou tlačidla napájania
na prednej časti jednotky.

Upozornenie na neaktívnu terapiu ABTHERA™

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na únik pri terapii ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa zobrazí, keď sa zaznamená závažná netesnosť podtlaku.
Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

2.

Skontrolujte, či je konektor medzi hadičkou krytia a hadičkou
nádobky správne uzamknutý.

3.

Overte, či je nádobka úplne zasunutá. (Pozri časť
Upozornenie na nepripojený kanister, strana 135.)
4.

Po vyriešení netesnosti pomocou detektora únikov
SEAL CHECK™, vyberte tlačidlo Skončiť na obrazovke
Detektor únikov SEAL CHECK™ a vrátite sa na obrazovku
Upozornenie na únik pri terapii ABTHERA™.
6.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

7.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 129). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa počas
tohto upozornenia bude naďalej pokúšať
aplikovať terapiu.
Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
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Upozornenie na únik pri terapii ABTHERA™

5.

Vyberte tlačidlo SEAL CHECK™ na
prístup k detektoru únikov SEAL CHECK™.
Podrobnosti o použití detektora únikov SEAL
CHECK™ a odstránení netesnosti nájdete
v časti Detektor únikov SEAL CHECK™
(strana 145) v tejto príručke.

Upozornenie na slabú batériu pri terapii ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví približne dve hodiny predtým, ako bude úroveň nabitia
batérie príliš nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka
Upozornenie na slabú batériu automaticky
zmizne.

ALEBO
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Upozornenie na slabú batériu pri terapii ABTHERA™

Terapia bude pokračovať.
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Upozornenie na kritické nabitie batérie pri terapii ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví približne 30 minút predtým, ako bude úroveň nabitia
batérie príliš nízka na podporu ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným
zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie
(strana 23) v tejto príručke.
Keď sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
pripojí k nástennej zásuvke, obrazovka
Upozornenie na kritické nabitie batérie
automaticky zmizne.

ALEBO
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

4.

Na stavovom riadku overte, že je terapia
zapnutá (ZAP) (strana 129). Ak nie je,
vyberte tlačidlo Štart/stop na opätovné
spustenie terapie.

Terapeutický systém V.A.C.ULTA™ sa musí
pripojiť k nástennej zásuvke, aby mohla terapia
pokračovať.
V prípade úplného výpadku napájania alebo
vypnutia a zapnutia jednotky nedôjde k strate
denníkov upozornení a nastavení.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na kritické nabitie batérie pri terapii ABTHERA™

Terapia ABTHERA™ bude pokračovať. Ak ale
toto upozornenie nevyriešite do približne
tridsiatich minút, terapia sa preruší.

Vybitá batéria
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď je úroveň nabitia batérie príliš nízka na podporu
ďalšej prevádzky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Vybitá batéria

Riešenie tohto upozornenia:
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1.

Pripojte terapeutickú jednotku do nástennej zásuvky
pomocou napájacieho zdroja od spoločnosti KCI, aby sa
nabila batéria. Oranžové svetlo v dolnej časti dotykovej
obrazovky a ikona nabíjania batérie upozorňujú na nabíjanie
jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie
batérie (strana 23) v tejto príručke.

2.

Zapnite terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ a spustite terapiu.
Pozrite si časť Zapnutie alebo vypnutie terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 42) v tejto príručke, kde
nájdete ďalšie informácie.

Upozornenie na internú teplotu pri terapii ABTHERA™
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď je teplota terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ mimo
špecifikovaných limitov. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Terapia bude pokračovať, aj keď bude toto
upozornenie aktívne. Dotyková obrazovka
sa vypne po piatich minútach nečinnosti.
Pri dotyku sa obrazovka rozsvieti. Nabíjanie
batérie sa zastaví.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

Presuňte terapeutickú jednotku do prostredia s rozsahom
prevádzkovej teploty, ktorý je podrobne uvedený v časti
Špecifikácie (strana 194) v tejto príručke.
Obnovenie normálnej prevádzkovej teploty
terapeutickej jednotky môže trvať až dve hodiny.
3.

Stlačením tlačidla Resetovať sa vrátite na
základnú obrazovku.

Terapia bude pokračovať.

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na internú teplotu pri terapii ABTHERA™

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku
na stlmenie upozornenia na dve minúty
počas riešenia problému.

Upozornenie na systémovú chybu terapie ABTHERA™ (terapia prerušená) (po zapnutí)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne
porucha systému po jeho zapnutí. Môže dôjsť k niekoľkým rôznym typom chýb systému. Vedľa označenia Kód chyby sa objaví číslo,
ktoré predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Toto upozornenie je sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
1.

2.

Vyberte tlačidlo Pozastavenie zvuku a
alarm na dve minúty stlmte počas riešenia
problému.

Poznačte si číslo chyby.
3.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.

Upozornenie na systémovú chybu terapie ABTHERA™ (terapia prerušená) (po zapnutí)

Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.
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Upozornenie na chybu systému (pri zapnutí)
Upozornenie s nízkou prioritou – táto obrazovka s upozornením sa objaví, keď sa na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™ vyskytne
porucha systému pri jeho zapínaní. Číslo 00000001 predstavuje diagnostický kód príslušnej poruchy systému. Toto upozornenie je
sprevádzané opakovaným zvukovým signálom.
Riešenie tohto upozornenia:
Poznačte si číslo chyby (00000001).
2.

Vypnite a potom zapnite jednotku
pomocou tlačidla napájania
nachádzajúceho sa na prednej časti
jednotky (strana 18).

Ak nie je možné stav spôsobujúci upozornenie
vyriešiť, obráťte sa na spoločnosť KCI.
Niektoré krytia KCI sa musia vymeniť za
náhradné krytia, ak bola terapia prerušená
alebo vypnutá viac ako dve hodiny. Ďalšie
informácie nájdete na karte s bezpečnostnými
informáciami, ktorá sa dodáva s príslušným
krytím.

Upozornenie na chybu systému (pri zapnutí)

1.
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Karta Pomôcky – terapia ABTHERA™
Obrazovku karty Pomôcky používajte na nastavenie preferencií pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™. Určité možnosti sú dostupné
bez ohľadu na to, ktorá terapia je aktívna. Tieto možnosti sú opísané v kapitole Karta Pomôcky. Nižšie sú opísané možnosti, ktoré sú
jedinečné pre zvolenú terapiu.

Stavový riadok
Karta Terapia (strana 129)

Karta História (strana 155)
Karta Pomôcky

Detektor únikov SEAL CHECK™
(strana 149)

Ďalšie informácie nájdete v kapitole
Karta Pomôcky (strana 181).

Pomocník

Na základnej obrazovke karty Pomôcky sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Detektor únikov SEAL CHECK™ – stĺpcový graf na obrazovke indikuje úroveň netesnosti a ak jednotka zaznamená významnú
netesnosť, zaznie zvukový signál (strana 145).

Karta Pomôcky – terapia ABTHERA™

Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
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Detektor únikov SEAL CHECK™ – prehľad
Detektor únikov SEAL CHECK™ sa používa na vyhľadávanie netesnosti podtlaku.

Obrazovku Detektor únikov SEAL CHECK™ otvoríte zo základnej obrazovky. Detektor únikov SEAL CHECK™
sa tiež automaticky spustí počas úvodnej fázy komprimácie, keď došlo k inicializácii terapie.

K väčšine únikov dochádza:
•

v mieste, kde prichádza rúško do kontaktu s pokožkou,

•

v mieste, kde sú terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™, terčíky súpravy hadičiek V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ alebo terčík
SENSAT.R.A.C.™ pripojené k fólii, ak je prítomná,

•

na spojoch hadičiek,

•

ak nádobka nie je úplne zasunutá do terapeutickej jednotky.

Detektor únikov SEAL CHECK™ – prehľad

Funkcia Zvukový signál utesnenia je predvolene vypnutá.
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Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia V.A.C. VERAFLO™
1.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® aj instilačná hadička sú
správne pripojené.

2.

Uistite sa, že všetky štyri svorky hadičiek sú otvorené.

3.

Uistite sa, že kazeta V.A.C. VERALINK™ je správne
nainštalovaná (strana 28), ak je prítomná.

4.

Uistite sa, že nádobka je správne nainštalovaná (strana 32).
5.

Po inicializácii terapie vyberte tlačidlo
SEAL CHECK™ detektora únikov.

Detektor únikov SEAL CHECK™ používa zvukový signál a stĺpcový
graf na pomoc pri hľadaní netesností. Frekvencia zvukového
signálu a dĺžka stĺpcového grafu bude odrážať rýchlosť úniku.
Zvukový signál sa spomalí a stĺpcový graf sa skráti, keď systém
nájde netesnosť.
Keď dôjde k detekcii významnej netesnosti, farba stĺpcového grafu
sa zmení na žltú. Zelený stĺpcový graf označuje, že terapeutická
jednotka V.A.C.ULTA™ funguje normálne. Čiara na stĺpcovom grafe
označuje prechodový bod medzi žltou a zelenou.
Počas úvodnej komprimácie krytia by sa mal
stĺpcový graf zmeniť na žltý, a potom opäť
na zelený, ak sa nenašli žiadne významné
netesnosti.

Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia V.A.C. VERAFLO™

6.

7.

Počas spustenej terapie použite mierny tlak a pomaly prejdite
rukou a prstami okolo okrajov rúška a terčíkov hadičiek. Keď
sa nájde a opraví netesnosť, stĺpcový graf sa skráti a zmení
sa zo žltého na zelený a frekvencia zvukového signálu (ak je
zapnutá funkcia zvukového signálu utesnenia) sa zníži.

8.

Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na
odstránenie netesnosti nájdete v návode na použitie krytia
dodávaného s krytiami.
9.
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Výberom tlačidla Zvuk utesnenia
zapnete alebo vypnete zvukový signál
utesnenia. Funkcia Zvuk utesnenia je
predvolene vypnutá.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vrátite sa na
základnú obrazovku.

Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia V.A.C.®
1.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® je správne pripojená.

2.

Uistite sa, že obe svorky hadičiek sú otvorené.

3.

Uistite sa, že nádobka je správne nainštalovaná (strana 32).
4.

Po inicializácii terapie vyberte tlačidlo
SEAL CHECK™ detektora únikov.

Detektor únikov SEAL CHECK™ používa zvukový signál a stĺpcový
graf na pomoc pri hľadaní netesností. Frekvencia zvukového
signálu a dĺžka stĺpcového grafu bude odrážať rýchlosť úniku.
Zvukový signál sa spomalí a stĺpcový graf sa skráti, keď systém
nájde netesnosť.
Keď dôjde k detekcii významnej netesnosti, farba stĺpcového grafu
sa zmení na žltú. Zelený stĺpcový graf označuje, že terapeutická
jednotka V.A.C.ULTA™ funguje normálne. Čiara na stĺpcovom grafe
označuje prechodový bod medzi žltou a zelenou.
Počas úvodnej komprimácie krytia by sa mal
stĺpcový graf zmeniť na žltý, a potom opäť
na zelený, ak sa nenašli žiadne významné
netesnosti.
Výberom tlačidla Zvuk utesnenia
zapnete alebo vypnete zvukový signál
utesnenia. Funkcia Zvuk utesnenia je
predvolene vypnutá.

6.

Počas spustenej terapie použite mierny tlak a pomaly prejdite
rukou a prstami okolo okrajov rúška a terčíkov hadičiek. Keď
sa nájde a opraví netesnosť, stĺpcový graf sa skráti a zmení
sa zo žltého na zelený a frekvencia zvukového signálu (ak je
zapnutá funkcia zvukového signálu utesnenia) sa zníži.

7.

Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na
odstránenie netesnosti nájdete v návode na použitie krytia
dodávaného s krytiami.
Vyberte tlačidlo Skončiť a vrátite sa na
základnú obrazovku.
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Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia V.A.C.®

5.

Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia PREVENA™
1.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® je správne pripojená.

2.

Uistite sa, že obe svorky hadičiek sú otvorené.

3.

Uistite sa, že nádobka je správne nainštalovaná (strana 32).
4.

Po inicializácii terapie vyberte tlačidlo
SEAL CHECK™ detektora únikov.

Detektor únikov SEAL CHECK™ používa zvukový signál a stĺpcový
graf na pomoc pri hľadaní netesností. Frekvencia zvukového
signálu a dĺžka stĺpcového grafu bude odrážať rýchlosť úniku.
Zvukový signál sa spomalí a stĺpcový graf sa skráti, keď systém
spozoruje netesnosť.
Keď dôjde k detekcii významnej netesnosti, farba stĺpcového grafu
sa zmení na žltú. Zelený stĺpcový graf označuje, že terapeutická
jednotka V.A.C.ULTA™ funguje normálne. Čiara na stĺpcovom grafe
označuje prechodový bod medzi žltou a zelenou.
Ak bude pacient presunutý na terapeutickú jednotku
PREVENA™:
Na obrazovke Detektor únikov SEAL CHECK™ sa zobrazí X,
ak utesnenie príslušného krytia nie je adekvátne na použitie s
terapeutickou jednotkou PREVENA™. Terapeutická jednotka
PREVENA™ môže pri pripojení spustiť alarm úniku.
Na obrazovke Detektor únikov SEAL CHECK™ sa zobrazí
znamienko začiarknutia, ak utesnenie príslušného krytia je
adekvátne na použitie s terapeutickou jednotkou PREVENA™.
Terapeutická jednotka PREVENA™ by pri pripojení nemala
spustiť alarm úniku.

Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia PREVENA™

Počas úvodnej komprimácie krytia by sa mal
stĺpcový graf zmeniť na žltý, a potom opäť
na zelený, ak sa nenašli žiadne významné
netesnosti.
5.
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Výberom tlačidla Zvuk utesnenia
zapnete alebo vypnete zvukový signál
utesnenia. Funkcia Zvuk utesnenia je
predvolene vypnutá.

6.

Počas spustenej terapie použite mierny tlak a pomaly prejdite rukou a prstami okolo okrajov krytia a fólie.
Keď sa nájde a opraví netesnosť, stĺpcový graf sa skráti a zmení sa zo žltého na zelený a frekvencia zvukového
signálu (ak je zapnutá funkcia zvukového signálu utesnenia) sa zníži.

7.

Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na odstránenie netesnosti nájdete v návode na použitie
krytia dodávaného s krytiami.

8.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vrátite sa na základnú obrazovku.

Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia ABTHERA™
1.

Uistite sa, že hadička nádobky V.A.C.® je správne pripojená.

2.

Uistite sa, že obe svorky hadičiek sú otvorené.

3.

Uistite sa, že nádobka je správne nainštalovaná (strana 32).
4.

Po inicializácii terapie vyberte tlačidlo
SEAL CHECK™ detektora únikov.

Detektor únikov SEAL CHECK™ používa zvukový signál a stĺpcový
graf na pomoc pri hľadaní netesností. Frekvencia zvukového
signálu a dĺžka stĺpcového grafu bude odrážať rýchlosť úniku.
Zvukový signál sa spomalí a stĺpcový graf sa skráti, keď systém
nájde netesnosť.
Keď dôjde k detekcii významnej netesnosti, farba stĺpcového grafu
sa zmení na žltú. Zelený stĺpcový graf označuje, že terapeutická
jednotka V.A.C.ULTA™ funguje normálne. Čiara na stĺpcovom grafe
označuje prechodový bod medzi žltou a zelenou.
Počas úvodnej komprimácie krytia by sa mal
stĺpcový graf zmeniť na žltý, a potom opäť
na zelený, ak sa nenašli žiadne významné
netesnosti.
Výberom tlačidla Zvuk utesnenia
zapnete alebo vypnete zvukový signál
utesnenia. Funkcia Zvuk utesnenia
je predvolene vypnutá.

6.

Počas spustenej terapie použite mierny tlak a pomaly
prejdite rukou a prstami okolo okrajov rúška a terčíkov hadičiek.
Keď sa nájde a opraví netesnosť, stĺpcový graf sa skráti a zmení
sa zo žltého na zelený a frekvencia zvukového signálu (ak je
zapnutá funkcia zvukového signálu utesnenia) sa zníži.

7.

Informácie o použití nadbytočného materiálu rúška na
odstránenie netesnosti nájdete v návode na použitie krytia
dodávaného s krytiami.
8.

Vyberte tlačidlo Skončiť a vrátite sa na
základnú obrazovku.
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Detektor únikov SEAL CHECK™ – terapia ABTHERA™

5.

Denník – terapia V.A.C. VERAFLO™
Tento nástroj používajte na zaznamenanie dôležitých informácií o aplikácii/výmenách krytia a súčastí. Tieto informácie budú
zaznamenané v správe o histórii terapie (strana 177).
Počet penových kúskov – zvoľte počet kúskov peny použitej
v rane pri aplikácii alebo výmene krytia. Použite tlačidlá +/- podľa
potreby na zvýšenie alebo zníženie zobrazených hodnôt.
Kanister vymenený (ml) – vyberte, ktorá nádobka (300 ml,
500 ml alebo 1000 ml) bola nainštalovaná alebo vymenená.
Roztok vymenený (ml) – vyberte veľkosť (100 až 1000 ml)
nainštalovaného vrecka/fľaše s roztokom. Použite tlačidlá +/podľa potreby na zvýšenie alebo zníženie zobrazených hodnôt.

Denník – terapia V.A.C. VERAFLO™

V.A.C. VERALINK™ vymenený – vyberte Áno alebo Nie
na zaznamenanie, či došlo alebo nedošlo k inštalácii alebo
výmene kazety V.A.C. VERALINK™.
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Denník – terapia V.A.C.®
Tento nástroj používajte na zaznamenanie dôležitých informácií o aplikácii/výmenách krytia a súčastí. Tieto informácie budú
zaznamenané v správe o histórii terapie (strana 177).
Počet penových kúskov – zvoľte počet kúskov peny použitej v
rane pri aplikácii alebo výmene krytia. Použite tlačidlá +/- podľa
potreby na zvýšenie alebo zníženie zobrazených hodnôt.
Kanister vymenený (ml) – vyberte, ktorá nádobka (300 ml,
500 ml alebo 1000 ml) bola nainštalovaná alebo vymenená.
Roztok vymenený (ml) – vyberte veľkosť (100 až 1000 ml)
nainštalovaného vrecka/fľaše s roztokom. Použite tlačidlá +/podľa potreby na zvýšenie alebo zníženie zobrazených hodnôt.

Denník – terapia V.A.C.®

V.A.C. VERALINK™ vymenený – vyberte Áno alebo Nie na
zaznamenanie, či došlo alebo nedošlo k inštalácii alebo výmene
kazety V.A.C. VERALINK™.
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Denník – terapia PREVENA™
Tento nástroj používajte na zaznamenanie dôležitých informácií o aplikácii/výmenách krytia a súčastí. Tieto informácie budú
zaznamenané v správe o histórii terapie (strana 177).
Počet penových kúskov – zvoľte počet kúskov peny použitej
v rane pri aplikácii alebo výmene krytia. Použite tlačidlá +/- podľa
potreby na zvýšenie alebo zníženie zobrazených hodnôt.

Denník – terapia PREVENA™

Kanister vymenený (ml) – vyberte, ktorá nádobka (300 ml,
500 ml alebo 1000 ml) bola nainštalovaná alebo vymenená.
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Denník – terapia ABTHERA™
Tento nástroj používajte na zaznamenanie dôležitých informácií o aplikácii/výmenách krytia a súčastí. Tieto informácie budú
zaznamenané v správe o histórii terapie (strana 177).
Počet penových kúskov – zvoľte počet kúskov peny použitej
v rane pri aplikácii alebo výmene krytia. Použite tlačidlá +/- podľa
potreby na zvýšenie alebo zníženie zobrazených hodnôt.

Denník – terapia ABTHERA™

Kanister vymenený (ml) – vyberte, ktorá nádobka (300 ml,
500 ml alebo 1000 ml) bola nainštalovaná alebo vymenená.
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Obrazovka karty História
Obrazovku karty História používajte na prístup k histórii pacienta, terapie a alarmov a k nástroju zobrazovania rany.

Stavový riadok
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta Pomôcky (strany
74, 106, 126 a 144)

Zhrnutie terapie

História pacienta (strana 163)

Zobrazovanie (strana 167)

História terapie (strana 177)

História alarmov (strana 178)

Pomocník (strana 41)

Na obrazovke karty História sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
História pacienta – na obrazovke História pacienta sú zobrazené informácie o pacientovi v stĺpcoch s dátumami, časmi a udalosťami.
Dátumy sú zoradené zostupne a čas sa zobrazuje v dvadsaťštyrihodinovom formáte.
Zobrazovanie – funkcia zobrazovania rany pomáha pri zázname postupu hojenia rany. Túto funkciu používajte na nahrávanie digitálnych
snímok rany na zobrazenie na obrazovke alebo na trendovanie povrchovej plochy a objemu.
História terapie – na obrazovke História terapie sú zobrazené informácie o terapii pacienta v stĺpcoch s dátumami, časmi a udalosťami.
Dátumy sú zoradené zostupne a čas sa zobrazuje v dvadsaťštyrihodinovom formáte.
História alarmov – na obrazovke História alarmov sú zobrazené informácie o alarmoch terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ v stĺpcoch
s dátumami, časmi a udalosťami. Dátumy sú zoradené zostupne a čas sa zobrazuje v dvadsaťštyrihodinovom formáte.

Obrazovka karty História

Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
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História pacienta alebo konfigurácia zobrazovania (prvé použitie) – prehľad
Nasledujúce vývojové diagramy ukazujú základné kroky potrebné na vytvorenie prístupového kódu a začatie nového denníka histórie
pacienta. Na nasledujúcich stranách nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých obrazovkách a možnostiach.
Obrazovka
karty História

Obrazovka
Vytvoriť nový prístupový kód

Obrazovka
Vytvoriť ID nového pacienta

Obrazovka
História pacienta

Keď je zvolená
karta História, vyberte
tlačidlo História pacienta
(strana 155).

Zadajte nový prístupový
kód a potvrďte.
Stlačte OK
(strana 158).

Zadajte ID pacienta.
Stlačte OK
(strana 158).

Zobrazí sa obrazovka
História pacienta
(strana 162).

História pacienta alebo konfigurácia zobrazovania (prvé použitie) – prehľad

Vyššie uvedené snímky obrazoviek sú len ilustračné. Na uvedených číslach strán nájdete podrobnejšie
zobrazenie a podrobnejšie informácie.
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História pacienta alebo konfigurácia zobrazovania (nový prístupový kód) – prehľad
Obrazovka
Zadajte prístupový kód

Keď je zvolená karta História,
Vyberte tlačidlo Resetovať
vyberte tlačidlo História
(strana 160) na vytvorenie
pacienta (strana 155).
nového denníka histórie pacienta.

Obrazovka
Vytvoriť históriu pacienta

Stlačte OK na odstránenie
aktuálnej histórie pacienta
(strana 160).

Obrazovka História
pacienta

Obrazovka Vytvoriť ID
nového pacienta

Obrazovka Vytvoriť
nový prístupový kód

Zobrazí sa obrazovka
História pacienta
(strana 162).

Zadajte ID pacienta.
Stlačte OK
(strana 161).

Zadajte nový prístupový
kód a potvrďte. Stlačte OK
(strana 161).

História pacienta alebo konfigurácia zobrazovania (nový prístupový kód) – prehľad

Obrazovka
karty História
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História pacienta
Obrazovky História pacienta používajte na vytvorenie nového prístupového kódu a začatie nového denníka histórie pacienta, na
zobrazenie histórie pacienta, odstránenie histórie pacienta, exportovanie histórie pacienta a zobrazenie grafu oblasti snímky rany.

Vytvorenie novej histórie pacienta
1.

Zvoľte kartu História (strana 155).

2.

Výberom tlačidla História pacienta na karte História
(strana 155) prejdete na obrazovku Vytvoriť nový
prístupový kód.

3.

Zvoľte pole Nový prístupový kód a pomocou klávesnice
na obrazovke zadajte prístupový kód. Príslušný prístupový
kód musí mať aspoň šesť znakov.
Poznačte si tento prístupový kód. Bude potrebný
pri každom prístupe do histórie pacienta.

4.

Zvoľte pole Potvrdiť prístupový kód a opäť zadajte
prístupový kód, ktorý ste zadali do poľa Nový prístupový kód.
5.

6.

Výberom tlačidla OK prejdete na
obrazovku Vytvoriť ID nového pacienta.

Zvoľte pole ID pacienta a pomocou klávesnice na
obrazovke zadajte identifikačné číslo pacienta (ID). Toto ID
pacienta musí mať maximálne 30 znakov.
7.

Výberom tlačidla OK prejdete na
obrazovku História pacienta
(strana 162).

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ umožňuje
naraz len jeden aktívny záznam pacienta. Ak sa
zadá nový prístupový kód, aktuálny prístupový
kód sa prepíše a celá história pacienta s ním
spojená sa odstráni.

História pacienta

Po vrátení jednotky spoločnosti KCI sa
automaticky odstránia všetky informácie.
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Prístup k histórii pacienta
Po vytvorení prístupového kódu jeho zadaním získate prístup na obrazovku História pacienta.

1.

Zvoľte kartu História (strana 155).

2.

Výberom tlačidla História pacienta na karte História
(strana 155) prejdete na obrazovku Zadaje prístupový kód.

3.

Zvoľte pole Prístupový kód a zadaním prístupového kódu
prejdete do histórie pacienta.
4.

Výberom tlačidla OK prejdete na
obrazovku História pacienta
(strana 162).

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ umožňuje
naraz len jeden aktívny záznam pacienta. Ak sa
zadá nový prístupový kód, aktuálny prístupový
kód sa prepíše a celá história pacienta s ním
spojená sa odstráni.
Po vrátení jednotky spoločnosti KCI sa
automaticky odstránia všetky informácie.

Prístup k histórii pacienta

Ak sa 12-krát zadá nesprávny prístupový kód,
prístup k histórii pacienta bude z bezpečnostných
dôvodov zablokovaný. Ak k tomu dôjde,
kontaktujte spoločnosť KCI.
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Vytvorenie nového prístupového kódu
Ak chcete vytvoriť druhý denník histórie pacienta, musí sa vytvoriť nový prístupový kód. Keď sa vytvorí druhý prístupový kód, všetka
predtým zaznamenaná história pacienta sa odstráni.
1.

Zvoľte kartu História (strana 155).

2.

Výberom tlačidla História pacienta na karte História
(strana 155) prejdete na obrazovku Zadaje prístupový kód.
3.

Vyberte tlačidlo Resetovať na vytvorenie
nového prístupového kódu.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ umožňuje
naraz len jeden aktívny záznam pacienta. Ak sa
zadá nový prístupový kód, aktuálny prístupový
kód sa prepíše a celá história pacienta s ním
spojená sa odstráni.

Vytvorenie nového prístupového kódu

4.
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Výberom tlačidla OK na obrazovke Vytvoriť históriu
pacienta s varovaním prejdete na obrazovku Vytvoriť
nový prístupový kód, kde môžete odstrániť aktuálne
uloženú históriu.

5.

Zvoľte pole Nový prístupový kód a pomocou klávesnice
na obrazovke zadajte prístupový kód. Príslušný prístupový
kód musí mať aspoň šesť znakov.
Poznačte si tento prístupový kód. Bude potrebný
pri každom prístupe do histórie pacienta.

6.

Zvoľte pole Potvrdiť prístupový kód a opäť zadajte
prístupový kód, ktorý ste zadali do poľa Nový prístupový kód.
7.

8.

Výberom tlačidla OK prejdete na
obrazovku Vytvoriť ID nového pacienta.

Zvoľte pole ID pacienta a pomocou klávesnice na obrazovke
zadajte identifikačné číslo pacienta (ID). Toto ID pacienta musí
mať maximálne 30 znakov.
9.

Výberom tlačidla OK prejdete na
obrazovku História pacienta
(strana 162).

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ umožňuje
naraz len jeden aktívny záznam pacienta. Ak sa
zadá nový prístupový kód, aktuálny prístupový
kód sa prepíše a celá história pacienta s ním
spojená sa odstráni.
Po vrátení jednotky spoločnosti KCI sa
automaticky odstránia všetky informácie.
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Obrazovka História pacienta
Obrazovku História pacienta používajte na zobrazenie, exportovanie alebo odstránenie denníka histórie pacienta (napr. informácie o
zobrazovaní rany a výmenách jednorazových súčastí).

Stavový riadok
Karta Terapia
(strany 50, 85, 110 a 129)

Karta Pomôcky
(strany 74, 106, 126 a 144)

Zobrazenie histórie pacienta
(strana 163)

Zobrazenie grafu oblasti rany
(strana 165)

Exportovanie histórie pacienta
(strana 164)

Odstránenie histórie pacienta
(strana 166)

Návrat na obrazovku karty
História (strana 155)
Pomocník

Na obrazovke História pacienta sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Zobraziť históriu – slúži na zobrazenie histórie pacienta a pridanie krátkych poznámok o terapii pacienta.
V prípade nového denníka histórie pacienta sa na tejto obrazovke nebudú nachádzať žiadne záznamy udalostí.
Exportovať históriu – slúži na exportovanie celej histórie pacienta na jednotku USB alebo kartu SD.
Zobraziť grafy – slúži na zobrazenie grafu zmeny nameranej oblasti rany v čase.

Obrazovka História pacienta

Odstrániť históriu – slúži na odstránenie údajov histórie pacienta z pamäte terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™.
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Obrazovka Zobraziť históriu pacienta
Obrazovku Zobraziť históriu pacienta používajte na zobrazenie histórie pacienta a pridanie krátkych poznámok o terapii pacienta.
V prípade nového denníka histórie pacienta sa na tejto obrazovke nebudú nachádzať žiadne záznamy udalostí.
1.

Výberom tlačidla Zobraziť históriu na obrazovke História
pacienta (strana 162) prejdete na obrazovku Zobraziť
históriu pacienta.

2.

Pomocou šípok nahor a nadol sa posúvajte históriou
príslušného pacienta.
3.

Pomocou klávesnice na obrazovke pridajte poznámky
o histórii príslušného pacienta. Poznámka môže mať
maximálne 90 znakov.
5.

Zvoľte OK na pridanie poznámky alebo
Zrušiť a vrátite sa na obrazovku Zobraziť
históriu pacienta bez pridania poznámky.

6.

Stlačte tlačidlo Naspäť a vrátite sa na
obrazovku História pacienta.

Každý instilačný cyklus nie je zaznamenaný
v denníku histórie. Zaznamenané sú len úvodné
nastavenia zvolené počas nastavenia.

Obrazovka Zobraziť históriu pacienta

4.

Výberom tlačidla Pridať poznámku
prejdete na obrazovku Pridať poznámku.
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Obrazovka Exportovať históriu pacienta
Obrazovku Exportovať históriu pacienta používajte na exportovanie histórie pacienta na jednotku USB alebo kartu SD.
1.

Výberom tlačidla Exportovať históriu na obrazovke
História pacienta (strana 162) prejdete na obrazovku
Exportovať históriu pacienta.

2.

Vložte požadované pamäťové zariadenie (jednotku USB
alebo kartu SD) do príslušného portu na prednej strane
terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 18).
Používajte len nenapájané zariadenia USB.

3.

Na obrazovke Exportovať históriu pacienta zvoľte použité
pamäťové zariadenie, USB alebo Karta SD.
4.

5.

Zvoľte OK na začatie exportovania histórie
pacienta do pamäťového zariadenia alebo
zvoľte Zrušiť a vrátite sa na obrazovku
História pacienta bez exportovania
histórie pacienta.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ začne exportovať históriu
pacienta. Stĺpcový graf bude zobrazovať priebeh prenosu.
Ak terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ počas
prenosu spozoruje chybu, zobrazí sa obrazovka
Chyba prenosu exportu. Pozrite si časť Chyby
prenosu údajov (strana 180) v tejto príručke,
kde nájdete informácie o riešení tejto chyby.

Obrazovka Exportovať históriu pacienta

6.
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Po úspešnom prenose celej histórie
pacienta do pamäťového zariadenia
vyberte tlačidlo Skončiť na obrazovke
Exportovanie bolo úspešné na návrat
na obrazovku História pacienta.

Obrazovka Zobraziť graf – oblasť rany (cm2)
Obrazovku Zobraziť graf – oblasť rany (cm2) používajte na zobrazenie grafu zmeny nameranej oblasti rany v čase.
Výberom tlačidla Zobraziť grafy na obrazovke
História pacienta (strana 162) prejdete na obrazovku
Zobraziť graf – oblasť rany (cm2).
Graf nie je možné vytvoriť, ak bol odstránený
súbor histórie pacienta.
Graf nie je možné vytvoriť, pokiaľ predtým
nedošlo k uloženiu meraní plochy rany do
denníka histórie pacienta. Na vytvorenie grafu
sú potrebné aspoň dve merania z rôznych
dní (obrazová plocha porovnaná na základe
času). Podrobné informácie o zadávaní týchto
údajov do histórie pacienta nájdete v časti
Zobrazovanie rany (strana 167) v tejto príručke.
2.

Stlačte tlačidlo Naspäť a vrátite sa na
obrazovku História pacienta.

Obrazovka Zobraziť graf – oblasť rany (cm2)

1.
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Obrazovka Odstrániť históriu pacienta
Obrazovku Odstrániť históriu pacienta používajte na odstránenie údajov histórie pacienta z pamäte terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™.

Obrazovka Odstrániť históriu pacienta

1.
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Výberom tlačidla Odstrániť históriu na obrazovke História
pacienta (strana 162) prejdete na obrazovku s varovaním
Odstrániť históriu pacienta.
2.

Zvoľte OK na potvrdenie odstránenia
alebo Zrušiť na návrat na obrazovku
História pacienta bez odstránenia
histórie pacienta.

3.

Po dokončení odstraňovania vyberte
tlačidlo Skončiť na obrazovke
Odstránenie úspešné a vrátite sa
na obrazovku História pacienta.

Zobrazovanie rany
Funkciu Zobrazovanie rany používajte ako pomôcku pri zázname postupu hojenia rany.
Funkcie výpočtu oblasti zobrazenia rany a objemu nie sú určené na presné merania a nemajú sa
používať na diagnostikovanie a liečbu rán.
Medzi príslušenstvo potrebné na využitie tejto funkcie patrí:
•

Digitálny fotoaparát s rozlíšením aspoň dva megapixely, ktorý používa pamäťovú kartu SD.

•

Pamäťová karta SD.

•

Kalibračný referenčný štvorec – nachádza sa na pravítku v súprave krytia. Tento referenčný štvorec potrebuje
terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ na výpočet meraní týkajúcich sa rany.

Kalibračný referenčný štvorec
•

Dotykové pero – nachádza sa v dvierkach na prednej strane terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 18).
Dotykovú obrazovku obsluhujte len prstom alebo dodaným dotykovým perom. Používanie pier alebo
ukazovacích pomôcok poškodí obrazovku a môže ovplyvniť správnu funkčnosť systému.

Na optimálne fungovanie funkcie zobrazovania rany sa odporúča:
•

Pri snímaní obrazu umiestňujte nový sterilný kalibračný referenčný štvorec vždy na to isté miesto na rane.

•

Všetky obrazy snímajte priamo nad ranou.

•

Rana a kalibračný referenčný štvorec by mali zapĺňať čo najväčší priestor na obraze.

•

Obraz snímajte pri dobrých svetelných podmienkach.

•

Súbory obrazov musia byť vo formáte JPEG (.jpg).

Zobrazovanie rany

Používanie fotoaparátu s funkciou dátumu a času umožní jednoduchšie sledovanie obrazov.
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Obrazovka Zobrazovanie
Obrazovku Zobrazovanie používajte na nahrávanie obrazov na výpočet oblasti rany a objemu a na odstraňovanie obrazov
z terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Nahrávanie obrazov
1.

Na obrazovke karty História (strana 155) výberom tlačidla
Zobrazovanie prejdete na obrazovku Zobrazovanie.

2.

Zadajte prístupový kód pre históriu pacienta (strana 159).
Pred používaním funkcie zobrazovania sa
musí vytvoriť denník histórie pacienta. Viac
informácií nájdete v časti Vytvorenie novej
histórie pacienta (strana 158) v tejto príručke.

3.

Vložte pamäťové zariadenie do správnej zásuvky na prednej
strane terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 18).
Používajte len nenapájané zariadenia USB.
4.

5.

Výberom tlačidla Vybrať obraz a
analyzovať prejdete na obrazovku
Nahrať obraz.

Zvoľte pamäťové zariadenie, ktoré obsahuje obrazy z
obrazovky Nahrať obraz. Zvoľte USB, Karta SD alebo
Pamäť jednotky.
Kým sa obrazy načítajú z pamäte terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ alebo pamäťovej karty,
dôjde ku krátkemu oneskoreniu.
Keď zvolíte pamäť jednotky, obrazovka Vybrať
obraz bude prázdna, pokiaľ predtým nedošlo
k nahratiu obrazov a ich uloženiu do pamäte
jednotky.

Obrazovka Zobrazovanie

6.
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Výberom tlačidla OK prejdete na obrazovku
Vybrať obraz. Vyberte tlačidlo Zrušiť
a vrátite sa na obrazovku Zobrazovanie.

7.

Pomocou šípok nahor a nadol zobrazte požadovaný
priečinok alebo obraz v príslušnom okne.
8.

Ak je požadovaná snímka v priečinku,
zobrazte dostupné priečinky pomocou
šípok nahor a nadol a vyberte požadovaný
priečinok. Pomocou šípok nahor a nadol
zobrazte požadovaný obraz.
Pomocou tlačidla Naspäť opustíte
príslušný priečinok.

9.

10.

Keď je požadovaný obraz zobrazený,
zvoľte OK na nahratie príslušného
obrazu do pamäte terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ začne nahrávanie obrazu.
Stĺpcový graf bude zobrazovať priebeh prenosu.
Ak terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ počas
prenosu spozoruje chybu, zobrazí sa obrazovka
Chyba prenosu nahrávania. Pozrite si časť Chyby
prenosu údajov (strana 180) v tejto príručke,
kde nájdete informácie o riešení tejto chyby.

169

11.

Keď je prenos obrazu úspešný, odstráňte pamäťové
zariadenie.
12.
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Výberom tlačidla Skončiť na obrazovke
Nahrávanie úspešné prejdete
na obrazovku Dotknite sa rohov
referenčného štvorca.

Analyzovanie obrazov – Dotknite sa rohov referenčného štvorca
Pomocou dodaného dotykového pera sa dotknite každého rohu
referenčného štvorca zobrazeného v okne obrazu na obrazovke
Dotknite sa rohov referenčného štvorca.
Keď sa dotknete posledného rohu referenčného štvorca, rohové
body sa spoja zvýraznenou čiarou.
Dotykovú obrazovku obsluhujte len prstom alebo
dodaným dotykovým perom. Používanie pier
alebo ukazovacích pomôcok poškodí obrazovku
a môže ovplyvniť správnu funkčnosť systému.
Je dôležité voliť rohy buď v smere hodinových
ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek.
Nesprávne poradie by viedlo k chybe kalibrácie.
Po dotyku všetkých rohov referenčného
štvorca zvoľte OK a prejdete na obrazovku
Načrtnúť obvod rany.

Analyzovanie obrazov – Dotknite sa rohov referenčného štvorca

13.
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Analyzovanie obrazov – Načrtnúť obvod rany
1.

Pomocou dodaného dotykového pera označte čiaru okolo
analyzovanej oblasti rany v okne obrazu na obrazovke
Načrtnúť obvod rany.
Ak počas označenia dôjde k chybe, vyberte tlačidlo Resetovať
na opätovné označenie oblasti rany.
Dotykovú obrazovku obsluhujte len prstom alebo
dodaným dotykovým perom. Používanie pier
alebo ukazovacích pomôcok poškodí obrazovku
a môže ovplyvniť správnu funkčnosť systému.

Analyzovanie obrazov – Načrtnúť obvod rany

Na začiatku označenia sa objaví štvorec.
Označenie sa dokončí, keď sa koniec čiary vráti
do počiatočného bodu.
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2.

3.

Po dokončení označenia oblasti rany
zvoľte OK a prejdete na obrazovku
Pridať oblasť zobrazenia.

Zvoľte možnosť Pridať oblasť a vrátite sa späť na obrazovku
Načrtnúť obvod rany, ak treba označiť ďalšiu oblasť rany.
ALEBO

4.

Zvoľte možnosť Pokračovať, ak boli označené všetky
oblasti rany.
5.

Výberom tlačidla OK prejdete na
obrazovku Hĺbka oblasti obrazu.
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Analyzovanie obrazov – Hĺbka oblasti obrazu

Analyzovanie obrazov – Hĺbka oblasti obrazu

1.
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Zvoľte približnú hĺbku každej označenej oblasti rany.
Použite tlačidlá +/- podľa potreby na zvýšenie a zníženie
zobrazených hodnôt.
2.

Vyberte tlačidlo Naspäť na návrat na
obrazovku Pridať oblasť zobrazenia.

3.

Zvoľte OK na uloženie údajov
zobrazovania rany do histórie pacienta.

4.

Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na
obrazovku Nahrať obraz.

Odstránenie obrazov
1.

Na obrazovke karty História (strana 155) výberom tlačidla
Zobrazovanie prejdete na obrazovku Zobrazovanie.

2.

Zadajte prístupový kód pre históriu pacienta.
Pred používaním funkcie zobrazovania sa musí
vytvoriť denník histórie pacienta. Viac informácií
nájdete v časti Vytvorenie novej histórie
pacienta (strana 158) v tejto príručke.
3.

Vyberte tlačidlo Spravovať uložené
obrazy a prejdete na obrazovku Vybrať
obraz na odstránenie.

Kým sa obrazy načítajú z pamäte terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™, dôjde ku krátkemu
oneskoreniu.
Pomocou šípok nahor a nadol zobrazte požadovaný obraz
v príslušnom okne.
5.

Keď je požadovaný obraz zobrazený,
vyberte tlačidlo OK a prejdete na
obrazovku Potvrdiť odstránenia.

ALEBO
6.

Vyberte tlačidlo Naspäť a vrátite sa na
obrazovku Zobrazovanie.

Odstránenie obrazov

4.
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7.

Zvoľte OK na odstránenie príslušného
obrazu z pamäte terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™.

ALEBO

10.

176

8.

Vyberte tlačidlo Zrušiť na návrat na
obrazovku Vybrať obraz na odstránenie.

9.

Po úspešnom odstránení obrazu sa
zobrazí obrazovka Vybrať obraz na
odstránenie. Vyberte ďalší obraz na
odstránenie alebo vyberte tlačidlo
Naspäť a vrátite sa na obrazovku
Zobrazovanie.

Zvoľte kartu História a vrátite sa na obrazovku karty
História.

Obrazovka História terapie
Obrazovka Zobraziť históriu terapie slúži na zobrazenie informácií o terapii pacienta v stĺpcoch s dátumami, časmi a udalosťami
(napr. spustenia/zastavenia terapie, nastavenia terapie a výmeny jednorazových súčastí). Dátumy sú zoradené zostupne a čas sa
zobrazuje v dvadsaťštyrihodinovom formáte.
1.

Na obrazovke karty História (strana 155) vyberte tlačidlo
História terapie a prejdete na obrazovku Zobraziť
históriu terapie.

2.

Pomocou šípok nahor a nadol sa posúvajte históriou
príslušnej terapie.
Stlačte tlačidlo Naspäť a vrátite sa na
obrazovku karty História.

4.

Výberom tlačidla Exportovať históriu
terapie prejdete na obrazovku
Exportovať históriu (strana 179).

Obrazovka História terapie

3.
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Obrazovka histórie alarmov

Obrazovka histórie alarmov

Na obrazovke Zobraziť históriu alarmov sú zobrazené informácie o alarmoch terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ v stĺpcoch
s dátumami, časmi a udalosťami (napr. alarmy a výmeny jednorazových súčastí). Dátumy sú zoradené zostupne a čas sa zobrazuje
v dvadsaťštyrihodinovom formáte.
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1.

Na obrazovke karty História (strana 155) vyberte tlačidlo
História alarmov a pokračujte na obrazovku Zobraziť
históriu alarmov.

2.

Pomocou šípok nahor a nadol sa posúvajte históriou alarmov.
3.

Stlačte tlačidlo Naspäť a vrátite sa na
obrazovku karty História.

4.

Výberom tlačidla Exportovať históriu
alarmov prejdete na obrazovku
Exportovať históriu (strana 179).

Obrazovka Exportovať históriu
Obrazovku Exportovať históriu používajte na exportovanie histórie terapie a alarmov do pamäťového zariadenia (USB alebo karta SD).

1.

Vložte požadované pamäťové zariadenie (USB alebo kartu
SD) do príslušného portu na prednej strane terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ (strana 18).
Používajte len nenapájané zariadenia USB.
Na obrazovke karty História (strana 155) vyberte tlačidlo
História terapie a pokračujte na obrazovku Zobraziť
históriu terapie.
3.

4.

Na obrazovke Exportovať históriu zvoľte použité pamäťové
zariadenie, USB alebo Karta SD.
5.

6.

Vyberte tlačidlo Exportovať históriu
terapie a pokračujte na obrazovku
Exportovať históriu.

Zvoľte OK na začatie exportovania histórie
do pamäťového zariadenia alebo zvoľte
Zrušiť a na návrat na obrazovku Zobraziť
terapiu alebo História alarmov bez
exportovania histórie.

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ začne exportovať históriu.
Stĺpcový graf bude zobrazovať priebeh prenosu.
Ak terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ počas
prenosu spozoruje chybu, zobrazí sa obrazovka
Chyba prenosu exportu. Pozrite si časť Chyby
prenosu údajov (strana 180) v tejto príručke,
kde nájdete informácie o riešení tejto chyby.
7.

Po úspešnom prenose celej histórie do
pamäťového zariadenia vyberte tlačidlo
Skončiť na obrazovke Exportovanie
bolo úspešné a vrátite sa na obrazovku
karty História.
Obrazovka Exportovať históriu

2.

179

Chyby prenosu údajov
Ak terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ počas prenosu údajov spozoruje chybu, zobrazí sa obrazovka Chyba prenosu.
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ nie je kompatibilná s jednotkami USB alebo kartami SD,
ktoré majú predinštalovaný softvér U3. Pred použitím sa musí odinštalovať softvér U3.
Ak sa objaví obrazovka Chyba prenosu exportu, možné príčiny
chýb pri prenose sú nasledovné:
•

Nie je správne vložená karta SD/jednotka USB.

•

Nesprávny formát karty SD/jednotky USB.

•

Pripojený je nesprávny typ zariadenia.

1.

Výberom tlačidla Resetovať sa vrátite a
môžete zopakovať pokus o exportovanie.

2.

Vyberte tlačidlo Skončiť na zrušenie
exportovania alebo na výber iného
cieľového zariadenia.

Ak sa objaví obrazovka Chyba prenosu nahrávania, možné
príčiny chýb pri prenose sú nasledovné:
•

Nie je správne vložená karta SD/jednotka USB.

•

Nesprávny formát karty SD/jednotky USB.

•

Pripojený je nesprávny typ zariadenia.

•

Pamäť terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ je plná.

Chyby prenosu údajov

Ak je pamäť terapeutickej jednotky plná,
uvoľnite pamäť odstránením akýchkoľvek
nepoužívaných obrazov. Informácie o
odstraňovaní obrazov nájdete v časti
Odstránenie obrazov (strana 175).
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1.

Výberom tlačidla Resetovať sa vrátite a
môžete zopakovať pokus o nahrávanie.

2.

Vyberte tlačidlo Skončiť na výber iného
obrazu (strana 168) alebo na ukončenie
zobrazovania.

Karta Pomôcky
Obrazovku karty Pomôcky používajte na nastavenie preferencií pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™.
Podrobnosti o funkciách nájdete na
stranách 74, 106, 126 a 144.

Terapia V.A.C. VERAFLO™

Terapia V.A.C.®

Terapia PREVENA™

Terapia ABTHERA™

V ľubovoľnom režime terapie na základnej obrazovke karta Pomôcky sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
Miestne nastavenia – slúži na nastavenie jazyka, jednotiek merania, formátu čísel a formátu dátumov zobrazených na terapeutickej
jednotke V.A.C.ULTA™.
Kalibrácia obrazovky – slúži na kalibráciu dotykovej obrazovky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Informácie o programe a kontakty – slúži na prístup k informáciám o terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™, vrátane verzie softvéru a
kontaktných informácií spoločnosti KCI.
Dátum a čas – slúži na nastavenie aktuálneho dátumu a času.
Jas obrazovky – slúži na nastavenie jasu dotykovej obrazovky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Prahová hodnota alarmu úniku – slúži na nastavenie hraničnej hodnoty miery netesnosti, ktorá spustí alarm úniku (len terapia V.A.C.®
a terapia V.A.C. VERAFLO™).

Karta Pomôcky

Pomocník – slúži na prístup k funkciám pomocníka terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
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Obrazovka Miestne nastavenia

Obrazovka Miestne nastavenia

Obrazovku Miestne nastavenia používajte na nastavenie jazyka, jednotiek merania, formátu čísel a formátu dátumov zobrazených na
terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.
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1.

Zvoľte kartu Pomôcky (strana 181).

2.

Vyberte tlačidlo Miestne nastavenia na obrazovke karty
Pomôcky (strana 181) a pokračujte na obrazovku Miestne
nastavenia.

3.

Nastavte nasledovné možnosti:
•

Jednotky tlaku – zvoľte medzi jednotkami
mmHg (milimetre ortuti) alebo kPa (kilopascaly).

•

Jednotky dĺžky – zvoľte medzi jednotkami
cm (centimetre) alebo palec (palce).

•

Jednotky objemu instilácie – zvoľte medzi jednotkami
ml (mililitre) alebo cm3 (centimetre kubické).

•

Formát čísel – zvoľte medzi desatinnou bodkou
„.“ alebo čiarkou „,“ (123.4 alebo 123,4).

•

Formát dátumu – zvoľte medzi formátom
DD/MM/YYYY alebo MM/DD/YYYY.

•

Jazyk – vyberte jazyk displeja terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™.
4.

Po výbere všetkých možností zvoľte
OK a pokračujte na obrazovku
Potvrdiť miestne nastavenia.

5.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na obrazovku karty Pomôcky.
Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na
obrazovku Miestne nastavenia na
vykonanie akýchkoľvek požadovaných úprav.

Obrazovka Informácie o a Kontaktné informácie
Obrazovku Informácie o a Kontaktné informácie používajte na prístup k informáciám o terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™,
vrátane verzie softvéru a kontaktných informácií spoločnosti KCI.
1.

Zvoľte kartu Pomôcky (strana 181).

2.

Vyberte tlačidlo Informácie o programe a kontaky na
obrazovke karty Pomôcky (strana 181) a pokračujte na
obrazovku Informácie o a Kontaktné informácie.
•

Informácie o – obsahuje informácie o aktuálnej verzii softvéru

•

Kontaktné informácie – obsahuje kontaktné informácie
spoločnosti KCI
Stlačte tlačidlo Naspäť a vrátite sa na
obrazovku karty Pomôcky.

Obrazovka Informácie o a Kontaktné informácie

3.
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Obrazovka Kalibrácia obrazovky
Obrazovku Kalibrácia obrazovky používajte na kalibráciu dotykovej obrazovky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™. Ak vstupy na
obrazovke nie sú správne rozpoznávané, môže byť potrebné kalibrovať dotykovú obrazovku.
1.

Zvoľte kartu Pomôcky (strana 181).

2.

Vyberte tlačidlo Kalibrácia obrazovky na obrazovke
karty Pomôcky (strana 181) a pokračujte na obrazovku
Kalibrácia obrazovky.
3.

Obrazovka Kalibrácia obrazovky

4.

Zvoľte OK na začatie kalibrácie dotykovej
obrazovky.

Pomocou dodaného dotykového pera sa dotknite a podržte
stred každého kríža zobrazeného na dotykovej obrazovke.

Dotykovú obrazovku obsluhujte len prstom alebo dodaným dotykovým perom. Používanie pier alebo
ukazovacích pomôcok poškodí obrazovku a môže ovplyvniť správnu funkčnosť systému.
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5.

Po dokončení kroku 4 kalibrácie obrazovky
sa objaví obrazovka Kalibrácia obrazovky
dokončená. V prípade potreby vyberte
tlačidlo Resetovať na obrazovke
Kalibrácia obrazovky dokončená
na zopakovanie kalibrácie.

6.

Zvoľte OK a vrátite sa na obrazovku
karty Pomôcky.
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Obrazovka Nastavenia dátumu a času

Obrazovka Nastavenia dátumu a času

Obrazovku Nastavenia dátumu a času používajte na nastavenie aktuálneho dátumu a času.
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1.

Zvoľte kartu Pomôcky (strana 181).

2.

Vyberte tlačidlo Dátum a čas na obrazovke karty Pomôcky
(strana 181) a pokračujte na obrazovku Nastavenia
dátumu a času.

3.

Nastavte nasledovné možnosti:
•

Deň – zvoľte aktuálny deň. Použite tlačidlá +/- na
zvýšenie a zníženie zobrazených hodnôt.

•

Mesiac – zvoľte aktuálny mesiac. Použite tlačidlá +/- na
zvýšenie a zníženie zobrazených hodnôt.

•

Rok – zvoľte aktuálny rok. Použite tlačidlá +/- na zvýšenie
a zníženie zobrazených hodnôt.

•

Hodina – zvoľte aktuálnu hodinu aktuálneho času. Použite
tlačidlá +/- na zvýšenie a zníženie zobrazených hodnôt.

•

Minúta – zvoľte aktuálnu minútu aktuálneho času. Použite
tlačidlá +/- na zvýšenie a zníženie zobrazených hodnôt.
4.

Po výbere všetkých možností zvoľte OK
a pokračujte na obrazovku Potvrdiť
nastavenia dátumu a času.

5.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na obrazovku karty Pomôcky.
Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na
obrazovku karty Pomôcky bez vykonania
úprav dátumu a času.

Obrazovka Jas obrazovky
Obrazovku Jas obrazovky používajte na nastavenie jasu dotykovej obrazovky terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
1.

Zvoľte kartu Pomôcky (strana 181).

2.

Vyberte tlačidlo Jas obrazovky na obrazovke karty
Pomôcky (strana 181) a pokračujte na obrazovku
Jas obrazovky.

3.

Zvoľte požadovaný jas obrazovky – Nízky, Stredný
alebo Vysoký.
Po výbere požadovaného jasu obrazovky
zvoľte OK a pokračujte na obrazovku
Potvrdiť nastavenia jasu obrazovky.

5.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na obrazovku karty Pomôcky.
Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na
obrazovku karty Pomôcky bez vykonania
úprav jasu obrazovky.

Obrazovka Jas obrazovky

4.
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Obrazovka Prahová hodnota alarmu úniku

Obrazovka Prahová hodnota alarmu úniku

Obrazovku Prahová hodnota alarmu úniku používajte na nastavenie hraničnej hodnoty miery netesnosti, ktorá spustí alarm úniku.
Táto možnosť je dostupná len v režimoch terapie V.A.C. VERAFLO™ a terapie V.A.C.®.
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1.

Zvoľte kartu Pomôcky (strana 181).

2.

Vyberte tlačidlo Prahová hodnota alarmu úniku na
obrazovke karty Pomôcky (strana 181) a pokračujte na
obrazovku Prahová hodnota alarmu úniku.

3.

Zvoľte požadovanú prahovú hodnotu alarmu úniku podtlaku
pri terapii V.A.C.® a terapii V.A.C. VERAFLO™. Možnosti
prahovej hodnoty sú Nízka alebo Vysoká. Nízka sa rovná
približne jednému litru za minútu. Vysoká sa rovná približne
dvom litrom za minútu.
4.

Po výbere požadovaných prahových
hodnôt alarmu úniku podtlaku zvoľte
OK a pokračujte na obrazovku Potvrdiť
nastavenia alarmu úniku.

5.

Výberom tlačidla OK potvrdíte nastavenia
a vrátite sa na obrazovku karty Pomôcky.
Vyberte tlačidlo Zrušiť a vrátite sa na
obrazovku karty Pomôcky bez vykonania
úprav hraničných hodnôt alarmu
netesnosti podtlaku.

Obrazovka Potvrdiť výrobné číslo
Táto obrazovka sa objaví pri zapnutí terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™, keď je sériové číslo uložené v pamäti jednotky poškodené
alebo chýba.

1.

Porovnajte sériové číslo na štítku so sériovým číslom na
jednotke (strana 18) so zobrazeným sériovým číslom.

2.

Ak je sériové číslo nesprávne, pomocou klávesnice na
obrazovke opätovne zadajte sériové číslo zo štítka na
jednotke.

3.

Zvoľte OK a pokračujte na Spustenie obrazovku.

Obrazovka Potvrdiť výrobné číslo

Riešenie:
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Starostlivosť a čistenie
Štandardné bezpečnostné opatrenia
V nasledujúcej časti sú uvedené denné a týždenné postupy na čistenie a kontrolu infekcií, ktoré pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™
odporúča spoločnosť KCI.
Vždy sa riaďte štandardnými bezpečnostnými opatreniami.
Štandardné bezpečnostné opatrenia sú určené na zníženie rizika prenosu mikroorganizmov zo známych aj
neznámych zdrojov infekcie. Tieto bezpečnostné opatrenia možno použiť u všetkých pacientov bez ohľadu na
ich diagnózu alebo predpokladaný stav infekcie a je potrebné riadiť sa nimi pri predpokladanom kontakte s krvou
a všetkými telovými tekutinami. Týka sa to tiež sekrétov a výlučkov (okrem potu) bez ohľadu na to, či je viditeľná
krv alebo nie, porušenej kože (t.j. otvorených rán) a slizníc.

Likvidácia odpadu
Všetky jednorazové súčasti (všetky hadičky, konektory, svorky, použitú nádobku, použité krytie atď.) likvidujte
v súlade s miestnymi nariadeniami na likvidáciu zdravotníckeho odpadu. V prípade nesprávnej likvidácie hrozí
riziko konania v rozpore s nariadeniami.

Čistenie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
Čistenie a dezinfekcia terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ zahŕňa utretie všetkých súčastí s pevným povrchom.
Pri čistení a dezinfekcii ostatného odolného elektronického zdravotníckeho vybavenia s pevným povrchom sa
riaďte postupmi príslušného zariadenia. Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ je nutné čistiť a dezinfikovať:
•

ak sa znečistí počas používania pacientom,

•

najmenej raz za týždeň.
Uistite sa, že terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ je počas používania čistiacich prostriedkov
akéhokoľvek druhu vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
Spoločnosť KCI odporúča pri čistení a dezinfekcii terapeutických pomôcok V.A.C.® tieto opatrenia:
Na zníženie rizika infekcie a kontaktu s krvou a telovými tekutinami používajte osobné ochranné pomôcky (OOP),
ako napr. zdravotnícke rukavice.

•

Pred dezinfekciou očistite všetok organický materiál (viditeľné nečistoty alebo telové sekréty) z
terapeutickej jednotky.

•

Používajte čistiace a dezinfekčné prostriedky určené pre nemocnice.

•

Neponárajte ani nenamáčajte terapeutickú jednotku do žiadnych tekutín, aby sa predišlo poškodeniu
elektroniky v zariadení.

•

Nepoužívajte roztoky s alkoholovým základom v okolí okrajov dotykovej obrazovky ani v blízkosti tesnenia a
vypínačov, pretože tieto roztoky by mohli vsiaknuť do obrazovky a spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.
Starostlivosť a čistenie

•
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Čistenie dotykovej obrazovky
1.

Zvoľte ikonu zámku na základnej obrazovke (strana 50,
85, 110 a 129) na aktiváciu funkcie Chránič obrazovky.
Ikona otvoreného zámku sa zmení na zatvorený.

2.

Pomocou mäkkej neabrazívnej handričky jemne očistite
dotykovú obrazovku.
Na čistenie dotykovej obrazovky nepoužívajte
žiadne tekutiny.
Pri čistení dotykovej obrazovky nepoužívajte
nadmernú silu. Ak by ste zatlačili príliš silno,
mohli by ste dotykovú obrazovku poškodiť.

3.

Ak chcete dotykovú obrazovku odblokovať, dotknite sa
obrazovky na zobrazenie obrazovky Chránič obrazovky.

Čistenie dotykovej obrazovky

4.
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Vyberte číslo 1, potom na číslo 2 na
obrazovke Chránič obrazovky a vrátite
sa na základnú obrazovku.

Vysvetlenie použitých symbolov
Varovanie alebo upozornenie
označujúce možné nebezpečenstvo
pre systém, pacienta alebo personál.

Dôležité upozornenie týkajúce sa
obsluhy

UPOZORNENIE: Federálny zákon
v USA obmedzuje predaj alebo
prenájom tohto zariadenia výlučne
na lekára alebo na jeho predpis

Výrobca

Pozrite si používateľskú príručku

Nechránené pred vniknutím
pevných cudzích telies.
Chránené voči zvisle dopadajúcim
kvapkám vody.

Vyhovuje požiadavkám
Smernice o odpade z elektrických
a elektronických zariadení
(2002/96/ES). Na konci životnosti
zlikvidujte všetok odpad v súlade
s miestnymi nariadeniami alebo sa
obráťte na svoju miestnu pobočku
alebo zástupcu spoločnosti KCI.
Tento výrobok sa musí likvidovať
separovane v príslušnom zbernom
dvore. Nelikvidujte ho s bežným
komunálnym odpadom.

Katalógové číslo

Autorizovaný zástupca v
Európskom spoločenstve

Zaregistrované v ETL, spĺňa
požiadavky noriem AAMI ES606011, 1. vydanie, CSA C22.2#60601-1,
3. vydanie a IEC 60601-1, 3. vydanie

Vysvetlenie použitých symbolov

Použitý diel typu BF

Nebezpečné na používanie
v prostredí MR – terapeutickú
jednotku V.A.C.ULTA™ nedržte
v blízkosti prístrojov slúžiacich
na zobrazovanie magnetickou
rezonanciou (MRI)
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Špecifikácie
Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klasifikácia
Prístroj nie je vhodný na používanie v prítomnosti horľavých anestetických zmesí so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným a ani
v prostredí obohatenom o kyslík.
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
Nepretržitá prevádzka
Použitý diel typu BF
Zariadenie triedy I
IPX1
Zdroj napájania
Zariadenie triedy I
Bežné vybavenie
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™
Rozmery................................................................................................................................................................217 mm x 260 mm x 191 mm (8,55 in x 10,25 in x 7,5 in)
Hmotnosť	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,35 kg (7,4 lbs)
Elektrické údaje (zdroj napájania)
Vstup externého zdroja napájania:	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 – 240 VAC, 1,6 A, 50 Hz – 60 Hz
Výstup externého zdroja napájania:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 V; 4,8 A
Hlasitosť alarmu
Minimálne 72 dBA pri vzdialenosti 1 meter v orientácii s maximálnou hlasitosťou.
Podmienky prostredia
Rozsah prepravnej a skladovacej teploty	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah prevádzkovej teploty	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F)
Rozsah relatívnej vlhkosti	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 až 85 % bez kondenzácie
Rozsah atmosférického tlaku	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 700 až 1 060 hPa
Objemová presnosť instilačného čerpadla
6 – 10 ml ± 2 ml
12 – 50 ml ± 20 %
55 – 500 ml ± 15 %
Testovanie presnosti vykonané za nasledujúcich podmienok
Izbová teplota	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,5 °C ± 2 °C
Roztok.................................................................................................................................1000 ml vrecko s 0,9 % fyziologickým roztokom umiestnené na ramene
držiaka nádobky s roztokom
Tlak v smere prevádzky.............................................................................................................................. 0 psi s výtlačnou výškou na stredovej osi rotora čerpadla
Trvanie testovania..................................................................................................................................................................Použitie kazety V.A.C. VERALINK™ do 72 hodín

Špecifikácie

Jednorazové súčasti terapeutického systému V.A.C.ULTA™ sa podľa normy IEC 60601-1, tretie vydanie, považujú za Použité diely.
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Elektromagnetická kompatibilita
Elektromagnetické rušenie – hoci je toto zariadenie v súlade s požiadavkami smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite,
všetky zdravotnícke zariadenia môžu produkovať elektromagnetické rušenie. Ak predpokladáte, že by mohlo dôjsť k rušeniu, premiestnite
prístroj preč od citlivých zariadení alebo kontaktujte výrobcu.
Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné (VF) komunikačné zariadenia môžu ovplyvňovať elektrické zdravotnícke pomôcky.
Rádiá, mobilné telefóny a podobné zariadenia môžu ovplyvňovať toto zariadenie a mali by sa udržiavať od neho vo vzdialenosti
minimálne 2 metre (6,5 ft).
Elektrické zdravotnícke pomôcky vyžadujú špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa EMC a musia byť nainštalované a uvedené
do prevádzky podľa informácií o EMC poskytnutých v nasledujúcich tabuľkách.
Iné zdravotnícke prístroje alebo systémy môžu produkovať elektromagnetické emisie, a tak môžu rušiť funkčnosť terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™. Pri používaní terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ v blízkosti iného prístroja je potrebné postupovať opatrne.
Ak je použitie v tesnej blízkosti nutné, terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ je potrebné zo začiatku pozorovať, aby sa overila normálna
prevádzka v konfigurácii, v ktorej sa použije.
Nasledujúce tabuľky dokumentujú úrovne zhody a usmernenia z normy IEC 60601-1-2 (2007) pre elektromagnetické prostredie,
v ktorom sa má používať terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ v klinickom prostredí.

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie

Emisný test

Zhoda

Elektromagnetické prostredie

VF emisie – CISPR 11

Skupina 1
Trieda A

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ používa VF energiu len na
svoje vnútorné fungovanie. Jeho VF emisie sú preto veľmi nízke
a je nepravdepodobné, že by spôsobili nejaké rušenie v blízkych
elektronických zariadeniach.

Emisie prenášané vedením – CISPR 11

Skupina 1
Trieda A

Harmonické emisie IEC 61000-3-2

Trieda A

Kolísanie napätia/blikanie v sieti IEC 61000-3-3

Áno

Elektromagnetická kompatibilita

Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ je určená na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ
terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ musí zabezpečiť, aby sa v takom prostredí používal.
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Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ je určená na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ
terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ musí zabezpečiť, aby sa v takom prostredí používal.
Test odolnosti

Úroveň testu IEC 60601

Úroveň zhody

Elektromagnetické prostredie – usmernenie

Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

V súlade s normou IEC 60601-1-2: 2007,
podlahy sú pokryté syntetickým materiálom,
relatívna vlhkosť musí byť aspoň 30 %.

Rýchle elektrické prechodové javy/skupiny
impulzov IEC 61000-4-4

±1 kV káble
±2 kV napájanie

±1 kV káble
±2 kV napájanie

Rázový impulz IEC 61000-4-5

1 kV vedenie-vedenie
2 kV vedenie-zem

1 kV vedenie-vedenie
2 kV vedenie-zem

Poklesy napätia, krátke prerušenia a kolísanie
napätia na vstupoch sieťového napájania IEC
61000-4-11

5 % pre polovicu cyklu
40 % pre 5 cyklov
70 % pre 25 cyklov

5 % pre polovicu cyklu
40 % pre 5 cyklov
70 % pre 25 cyklov

5 % pre 5 sekúnd

5 % pre 5 sekúnd

Magnetické pole sieťovej frekvencie
(50 Hz/60 Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Magnetické polia sieťovej frekvencie majú byť
na úrovniach charakteristických pre typické
miesto v typickom komerčnom
alebo nemocničnom prostredí.

POZNÁMKA: Ut je striedavé sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.

Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami a terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované VF rušenia pod kontrolou.
Zákazník alebo používateľ terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ môže prispieť k zníženiu výskytu elektromagnetického rušenia dodržiavaním minimálnej
vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™, ako je odporúčané
nižšie, podľa maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.
Maximálny menovitý
výstupný výkon
vysielača

Odstupová vzdialenosť podľa frekvencie vysielača
metre
150 kHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

d = 1,2 √P

W

800 MHz až 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

V prípade vysielačov, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon nie je uvedený vyššie, sa odporúčaná odstupová vzdialenosť d v metroch (m) dá určiť
použitím rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.
POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí odstupová vzdialenosť pre vyšší kmitočtový rozsah.
POZNÁMKA 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený pohlcovaním a odrazom od konštrukcií,
predmetov a ľudí.
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Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ je určená na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ
terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ musí zabezpečiť, aby sa v takom prostredí používal.
Test odolnosti

Úroveň testu IEC
60601

Úroveň zhody

Elektromagnetické prostredie – usmernenie
Prenosné a mobilné VF komunikačné zariadenia sa nesmú používať v menšej
vzdialenosti od akejkoľvek súčasti terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™,
vrátane káblov, než je odporúčaná odstupová vzdialenosť vypočítaná z rovnice
platnej pre frekvenciu vysielača.
Odporúčaná odstupová vzdialenosť
Zariadenie napájané z batérie

VF
elektromagnetické
pole šírené vedením
IEC 61000-4-6

Vyžarované VF
elektromagnetické
pole
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

3 V/meter
80 MHz – 2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

3 V/meter
80 MHz – 2,5 GHz

d = 1,2 √P
d = 1,2 √P

80 MHz až 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz až 2,5 GHz

kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa
výrobcu vysielača a d je odporúčaná odstupová vzdialenosť v metroch (m).
Intenzity polí z pevných VF vysielačov, ako boli zistené elektromagnetickým
premeraním pracoviska 1, musia byť v každom kmitočtovom rozsahu nižšie
ako úroveň zhody 2.
Rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti zariadenia označeného nasledujúcim
symbolom:

POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.
POZNÁMKA 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený pohlcovaním a odrazom od konštrukcií,
predmetov a ľudí.
Intenzity polí z pevných vysielačov, ako sú napr. základné stanice pre rádiotelefóny (mobilné/bezdrôtové) a vysielačky, amatérske rádio, rozhlasové
vysielanie na vlnách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky presne predpovedať. Na určenie elektromagnetického prostredia vplyvom
pevných VF vysielačov sa musí zvážiť elektromagnetické premeranie pracoviska. Ak nameraná intenzita poľa v mieste používania terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ prekračuje príslušnú uvedenú úroveň VF zhody, terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ treba pozorovať a overiť jeho normálnu
prevádzku. Pri spozorovaní neobvyklého správania môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako zmena orientácie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
alebo jeho premiestnenie.
2
V rámci kmitočtového rozsahu 150 kHz musia byť intenzity polí nižšie ako 3 V/m.
1
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Napájací kábel

Popis

Špecifikácie kábla

Max. dĺžka (palce)

350084

Kábel, VAC Ulta, sieťové napájanie

3 x 18 AWG, SJT, 10 A/125 V

78,74

360080

Kábel, VAC Via, napájanie, IT-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360074

Kábel, VAC Via, napájanie, EU-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

350753

Kábel, VAC Ulta, napájanie, UK-240 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

78,74

350758

Kábel, VAC Ulta, napájanie, DK-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

78,74

360081

Kábel, VAC Via, napájanie, CH-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360122

Kábel, VAC Via, napájanie, Južná Afrika/India

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360076

Kábel, VAC Via, napájanie, AU/NZ-240 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

4103887

Kábel, napájanie, Brazília

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

Použitie iných elektrických káblov a príslušenstva ako tých, ktoré sú špecifikované v tejto príručke
alebo v zmienenej dokumentácii, môže spôsobiť zvýšené elektromagnetické emisie terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™ alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Informácie o službách zákazníkom
Ak máte otázky o produkte, dodávkach, údržbe alebo ďalších informáciách k produktom a službám spoločnosti KCI, obráťte sa na
spoločnosť KCI alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti KCI, alebo:
V USA volajte na číslo 1-800-275-4524 alebo navštívte lokality www.acelity.com, www.veraflo.com alebo
www.vaculta.com KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Ak sa nachádzate mimo USA, navštívte stránku 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

Uvedené obchodné značky sú vlastníctvom spoločnosti KCI Licensing, Inc., jej pobočiek,
a/alebo držiteľov jej licencie.
Autorské práva 2017 KCI Licensing, Inc. Všetky práva vyhradené. 417282-SK Rev A 11/2017
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