SISTEM ZA ZDRAVLJENJE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Za zdravnike

Ne zavrzite. Uporabniški priročnik shranite za
prihodnjo uporabo. Za dodatne izvode v ZDA obiščite
spletne strani www.acelity.com, www.veraflo.com
in www.vaculta.com ali pokličite KCI na številko
1-800-275-4524. V drugih državah obiščete spletno
mesto www.kci-medical.com.

Rx Only
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Pripomočku so priložene pomembne varnostne informacije
Indikacije, kontraindikacije, opozorila, previdnostni ukrepi in druge varnostne informacije se nahajajo v
varnostnih informacijah sistema za zdravljenje ran z negativnim tlakom V.A.C.ULTA™ (sistema za zdravljenje
V.A.C.ULTA™). Ta brošura z varnostnimi informacijami je priložena enoti za zdravljenje in se nahaja tudi v
embalaži obvez V.A.C. VERAFLO™. Pred uporabo zdravljenja V.A.C.® ali V.A.C. VERAFLO™ preberite priročnik
za uporabo sistema za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in varnostne informacije. Pred uporabo zdravljenja PREVENA™
ali ABTHERA™ preberite varnostne informacije in navodila za uporabo, ki jih najdete v embalaži z obvezami
PREVENA™ in ABTHERA™. V primeru vprašanj ali manjkajočih varnostnih informacij takoj stopite
v stik z lokalnim zastopnikom družbe KCI.
Dodatne informacije o izdelku poiščite na www.acelity.com, www.veraflo.com ali www.vaculta.com (ZDA),
www.kci-medical.com (zunaj ZDA).
Tako kot pri vseh medicinskih pripomočkih na recept, lahko neupoštevanje navodil za izdelek
ali prilagajanje nastavitev in zdravljenje brez izrecnega navodila in/ali nadzora usposobljenega
zdravstvenega delavca povzroči nepravilno delovanje izdelka in nastanek resne ali usodne
poškodbe. O medicinskih vprašanjih se posvetujte z zdravnikom. Če je potrebna nujna
medicinska pomoč, stopite v stik z lokalno službo nujne medicinske pomoči.
POZOR: V skladu z ameriško zvezno zakonodajo je dovoljeno pripomoček prodajati ali izposojati
samo po naročilu zdravnika.
ODPOVED JAMSTVU IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI
KCI ZAVRAČA VSAKRŠNA IZRECNA ALI DRUGAČE IZRAŽENA JAMSTVA, KI BREZ OMEJITEV VKLJUČUJEJO VSA DRUGAČE IZRAŽENA
JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI ZA DOLOČEN NAMEN, ZA IZDELKE DRUŽBE KCI, KI SO OPISANI V TEJ PUBLIKACIJI.
VSA PISNA JAMSTVA, KI JIH PONUJA DRUŽBA KCI, SO IZRECNO NAVEDENA V TEJ PUBLIKACIJI ALI PRILOŽENA IZDELKU. DRUŽBA KCI V
NOBENEM PRIMERU NE NOSI ODGOVORNOSTI ZA NOBENO POSREDNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI STROŠKE, VKLJUČNO
Z NADOMESTILI ZA TELESNE POŠKODBE ALI MATERIALNO ŠKODO, KI SO V CELOTI ALI DELOMA POSLEDICA UPORABE IZDELKA, RAZEN V
PRIMERIH, V KATERIH ZADEVNA VELJAVNA ZAKONODAJA IZRECNO PREPOVEDUJE ODPOVED JAMSTVU ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI.
NOBENA OSEBA NIMA PRISTOJNOSTI, DA BI DRUŽBO KCI ZAVEZALA H KAKRŠNEMU KOLI ZAGOTOVILU ALI JAMSTVU, KOT JE IZRECNO
NAVEDENO V TEM ODSTAVKU.
Opisi ali specifikacije v tiskanem gradivu družbe KCI, vključno s to publikacijo, so namenjeni zgolj splošnemu opisu izdelka, kot je bil
proizveden, in ne morejo biti podlaga za kakršna koli izrecna jamstva z izjemo teh, ki so navedena v priloženi pisni omejitvi odgovornosti.
Informacije v tej publikaciji se lahko kadar koli spremenijo. Za spremembe se obrnite na družbo KCI.
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Opozorila: Pomembne informacije za uporabnike
Da bodo izdelki družbe KCI pravilno delovali, KCI priporoča upoštevanje naslednjih navodil. Neupoštevanje teh navodil je razlog za
neveljavnost garancij.
•

Izdelek uporabljajte samo v skladu s tem priročnikom in ustreznimi oznakami izdelka.

•

Sestavljanje, postopke, razširitve, prilagoditve, spremembe, tehnično vzdrževanje ali popravila mora
opravljati usposobljeno osebje, ki ga je za to pooblastila družba KCI. Družba KCI bo na zahtevo
pooblaščenemu osebju priskrbela diagrame vezja, sezname komponent itd., odvisno od potreb popravila.

•

Električna napeljava v prostoru mora biti skladna z zadevnimi državnimi standardi glede električnih napeljav.
Da bi se izognili tveganju električnega udara, mora biti izdelek priključen na ozemljeno vtičnico.

•

Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan napajalni kabel, napajalnik ali vtič. Če so navedeni deli izrabljeni ali
poškodovani, se obrnite na družbo KCI.

•

V odprtine ali cevi izdelka ne spuščajte ali vstavljajte nobenih predmetov.

•

Izdelka ali njegovih komponent ne priključujte na naprave, ki jih ni priporočila družba KCI.

•

Z izdelkom uporabljajte samo obveze V.A.C.® (obveze V.A.C.® GRANUFOAM™, obveze V.A.C.® GRANUFOAM
SILVER™, obveze V.A.C. WHITEFOAM™, obveze V.A.C. VERAFLO™), obveze PREVENA™ ali obveze za
odprt trebuh ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ ter pripadajoč potrošni material.

•

Izdelek se ne sme nahajati v bližini ogrevanih površin.

•

Čeprav je izdelek skladen z namenom standarda IEC 60601-1-2 glede elektromagnetne združljivosti, lahko
električna oprema povzroča motnje. Če sumite, da so prisotne motnje, odklopite opremo in se obrnite na
družbo KCI.

•

Pazite, da po nobenem delu tega izdelka ne polijete tekočine.

•

Izdelka ne uporabljajte med kopanjem/prhanjem ali na mestu, s katerega bi se lahko prevrnil v kad, pod
prho ali v umivalnik.

•

Ne segajte za izdelkom, ki je padel v vodo. Če je enota priključena na električno omrežje, jo takoj odklopite.
Enoto odklopite od obveze in se obrnite na družbo KCI.

•

Izdelka ne uporabljajte v prisotnosti vnetljive anestezijske mešanice z zrakom, kisikom ali dušikovim
oksidom oziroma v s kisikom obogatenem okolju.

•

Izdelka ne vnašajte v območje z magnetno resonanco. Izdelka ni varno uporabljati v območju MR.

Obvestilo – Proizvajalec je konfiguriral ta izdelek tako, da izpolnjuje določene zahteve glede napetosti. Za določeno napetost glejte
nalepko z informacijami o izdelku.

Barve, uporabljene v priročniku
Gumb zaslona/Ime zaslona – Imena
zaslonov in Gumbi zaslonov.

Zdravljenje ABTHERA™ – Elementi in
informacije, ki se nanašajo posebej na
zdravljenje ABTHERA™.

Zdravljenje V.A.C.® – Elementi in informacije,
ki se nanašajo posebej na zdravljenje V.A.C.®.

Zdravljenje PREVENA™ – Elementi in
informacije, ki se nanašajo posebej na
zdravljenje PREVENA™.

Zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ – Elementi
in informacije, ki se nanašajo posebej na
zdravljenje V.A.C. VERAFLO™.

Sistem – Elementi in informacije, ki se nanašajo
posebej na enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Opozorilo in pomembne informacije za uporabnike

Če na elektronskih regulatorjih ostane nekaj tekočine, lahko pride do korozije, ki lahko povzroči
okvaro elektronskih komponent. Okvare komponent lahko povzročijo nepravilno delovanje enote,
kar lahko ogrozi pacienta in zdravstveno osebje. Če pride do politja, nemudoma odklopite enoto in
jo očistite z vpojno krpo. Pred ponovno priključitvijo se prepričajte, da v priključku za napajanje ali
njegovi bližini ter v delih napajalnika ni vlage. Če izdelek ne deluje pravilno, se obrnite na družbo KCI.
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Uvod
Sistem za zdravljenje ran z negativnim tlakom V.A.C.ULTA™ je celosten sistem za oskrbo ran, ki zagotavlja:
•

Zdravljenje ran z negativnim tlakom V.A.C.® (1),

•

Zdravljenje z dovajanjem V.A.C. VERAFLO™ (2),

•

Oskrbo kirurških ran z zdravljenjem PREVENA™ (3),

•

Zdravljenje odprtega trebuha ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4).

Vse indikacije za uporabo posamezne vrste zdravljenja ter informacije o varnosti in uporabi poiščite v varnostnih informacijah o sistemu za
zdravljenje ran z negativnim tlakom V.A.C.ULTA™ (sistemu za zdravljenje V.A.C.ULTA™), ki so priložene enoti za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Zdravljenje ran z negativnim tlakom V.A.C.® (z dvema načinoma negativnega tlaka):

1
Zdravljenje
V.A.C.®
(neprekinjeno)

Zdravljenje z
DPC
(dinamično)

Ciljni
negativni
tlak

25–200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Ciljni
negativni
tlak

50–200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

Obveze V.A.C.® GRANUFOAM™, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ in V.A.C. WHITEFOAM™ se lahko uporabljajo za zdravljenje V.A.C.®
v okviru sistema za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Na voljo so tudi dodatne posebne obveze za zdravljenje V.A.C. VERAFLO™.
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Zdravljenje z dovajanjem V.A.C. VERAFLO™:

2

Faze zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
(Začetna faza: dovajanje)

Zniževanje
nivoja*

Dovajanje
tekočine**

Vlaženje

Zdravljenje
V.A.C.®***

Cikel se ponavlja ves čas zdravljenja

*Detektor puščanja SEAL CHECK™
** Pomoč pri polnjenju pomaga uporabniku spremljati začetno polnjenje rane z ročnim zagonom in zaustavitvijo dovajanja. Tako se
lahko po namestitvi obveze določi pravilen volumen dovajanja. Ko je volumen določen, velja za referenčno točko za vsako naslednjo
fazo dovajanja pri zdravljenju V.A.C. VERAFLO™.
*** Neprekinjeni način in način zdravljenja z negativnim tlakom DPC sta na voljo z zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™.
Obveze V.A.C. VERAFLO™, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ in V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ so na voljo za uporabo z
zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™, ki jo omogoča sistem za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Oskrba kirurških ran z zdravljenjem PREVENA™:

Zdravljenje PREVENA™
Način

Profil negativnega tlaka
125 mmHg

Neprekinjeno
0 mmHg

Obveze PREVENA™ PEEL & PLACE™ in PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ so na voljo za uporabo z možnostjo zdravljenja PREVENA™,
ki jo omogoča sistem za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Zdravljenje odprtega trebuha ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™:

Zdravljenje ABTHERA™
Način

Profil negativnega tlaka
Cilj

100–150 mmHg

Neprekinjeno
0 mmHg

Obveza za odprt trebuh ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ je na voljo za uporabo z možnostjo zdravljenja ABTHERA™, ki jo omogoča
sistem za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Sistem za zdravljenje ran z negativnim tlakom V.A.C.ULTA™ je namenjen uporabi usposobljenih zdravstvenih delavcev na oddelkih za
intenzivno nego. Na voljo so izobraževalni programi in usposabljanja za uporabo zdravljenja V.A.C.®, zdravljenja V.A.C. VERAFLO™,
zdravljenja PREVENA™ in zdravljenja ABTHERA™. Zdravstveni delavec mora pri enoti za zdravljenje spremljati signale z informacijami.
Pacienti ne smejo nameščati ali menjavati obvez oziroma prilagajati nastavitev enote za zdravljenje.

15

Ključne lastnosti in prednosti sistema za zdravljenje V.A.C.ULTA™

Izbira zdravljenja – Uporabnik lahko izbira med zdravljenji V.A.C. VERAFLO™, V.A.C.®, PREVENA™ ali ABTHERA™.
Pomoč pri polnjenju (zdravljenje V.A.C. VERAFLO™) – Uporabnik lahko spremlja začetno polnjenje rane z ročnim zagonom
in zaustavitvijo dovajanja. Tako se lahko po namestitvi obveze določi pravilen volumen dovajanja. Ko je volumen določen, velja za
referenčno točko za vsako naslednjo fazo dovajanja pri zdravljenju V.A.C. VERAFLO™.
Prednosti:
•

Odpravi ugibanja, povezana z nastavitvijo volumna;

•

Pomaga zmanjšati puščanje, ki ga povzroči prenapolnjenje rane.

Volumetrično dovajanje s časom zadrževanja raztopine (zdravljenje V.A.C. VERAFLO™) – Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
omogoča edinstveno in patentirano volumetrično dovajanje tekočin s pomočjo črpalke.
Prednosti:
•

Zanesljivo in enakomerno dovajanje tekočine v celotno ležišče rane.

•

Dopušča čas za raztapljanje kužnih snovi in delcev tkiva.

Avtomatizirano in ciklično čiščenje rane (zdravljenje V.A.C. VERAFLO™) – Zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ je po nastavitvi
100-odstotno avtomatizirano in omogoča prostoročne, ponavljajoče se cikle čiščenja ran z dovajanjem topičnih raztopin za rane.
Prednosti:
•

Dovaja samodejno in ponavljajoče se topično čiščenje ran brez odstranitve obvez.

•

Odpravlja potrebo po ročnem čiščenju ran med zamenjavo obvez.

Kaseta V.A.C. VERALINK™(zdravljenje V.A.C. VERAFLO™) – Komponenta za enkratno uporabo povezuje enoto za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ z vrečko/posodo z raztopino in cevkami obveze.

Ključne lastnosti in prednosti sistema za zdravljenje V.A.C.ULTA™

Prednosti:
•

Omogoča priročno shranjevanje in dovajanje raztopine.

Vlaženje obveze (zdravljenje V.A.C.® in zdravljenje V.A.C. VERAFLO™) – To orodje zdravniku omogoča, da pri pripravi zamenjave
obveze navlaži obvezo in rano z raztopino za izpiranje.
Prednosti:
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•

Nudi možnost, ki pomaga, da obveza »lebdi« s povečanjem dovajalnega volumna in daljšim vlaženjem.

•

Navlaži in zmehča obvezo za lažje odstranjevanje in udobje pacienta.

Dodatne možnosti
Uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik: Uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik omogoča preprosto navigacijo po menijih
za delovanje in pomoč. Za preprečevanje nenamernih sprememb je na voljo zaščita zaslona. Za preprečevanje dostopa pacienta do
nastavitev je na voljo zaklepanje nastavitev.
Prilagodljive nastavitve negativnega tlaka in načini zdravljenja: Nastavitve je mogoče izbirati v razponu od 25 mmHg do 200 mmHg
v korakih po 25 mmHg, odvisno od razpoložljivih nastavitev za izbrano zdravljenje. Poleg tega lahko zdravljenje V.A.C.® in zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™ nastavimo na neprekinjen negativni tlak ali na zdravljenje Dynamic Pressure Control™ (DPC).
Detektor puščanja SEAL CHECK™: Orodje omogoča uporabniku, da med odpravljanjem težav poišče puščanje negativnega tlaka v
sistemu s pomočjo zvočnih signalov in vizualnih namigov na zaslonu.
Poročila o preteklem zdravljenju: Sistem za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zagotavlja tri možna poročila: 1. Zgodovino alarmov,
2. Zgodovino zdravljenja in 3. Zgodovina pacienta. Kronološko zabeležena poročila vključujejo datum in čas začetka/zaključka
zdravljenja, nastavitve zdravljenja, pojav alarmov in menjavo komponent za enkratno uporabo. Poročila je mogoče pregledati na
zaslonu ali jih v elektronski obliki prenesti iz enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ na spominski ključ USB ali spominsko kartico SD.
Sistem SENSAT.R.A.C.™: Sistem SENSAT.R.A.C.™ (vgrajen tudi v blazinico V.A.C. VERAT.R.A.C.™, komplet cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, sistem za oskrbo incizije PREVENA PLUS™ in sistem obvez za odprt trebuh
ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™) na mestu rane spremlja in ohranja ciljni tlak ter pomaga zagotavljati dosledno zdravljenje.
Sistem vključuje strojno in programsko opremo enote za zdravljenje, zbiralnik izcedka iz rane, način za zaznavanje zbiralnika,
večlumenske cevke, priključek in blazinico SENSAT.R.A.C.™.
Ni na voljo z obvezo PREVENA™ brez blazinice SENSAT.R.A.C.™.
Spoji na cevkah: Sistem vključuje spoje na cevkah obveze in sponke za cevke, da lahko obvezo za rano po potrebi začasno
odklopimo od enote za zdravljenje.
Zbiralniki: Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je zasnovana za uporabo z zbiralniki s prostornino 300 ml, 500 ml ali 1000 ml. Enaki zbiralniki se
uporabljajo z enoto za zdravljenje INFOV.A.C.™. Zbiralniki so za enkratno uporabo in ne vsebujejo naravnega kavčuka, sterilne komponente.
Gumb za sprostitev zbiralnika: Gumb za sprostitev zbiralnika je osvetljen in bo utripal, če je zbiralnik poln.
Nastavitev intenzivnosti: Intenzivnost je povezana s časom, ki je potreben od začetka zdravljenja za doseganje stopnje zdravljenja
z negativnim tlakom. Nižja kot je nastavitev intenzivnosti, dlje traja, da je dosežen ciljni negativni tlak.
Analiza slik rane: V enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je mogoče iz digitalnega fotoaparata naložiti digitalne slike rane. Ko na zaslonu s
priloženim pisalom označimo obseg rane, lahko enota za zdravljenje izračuna in napove površino slike rane in volumen rane. Kronološko
grafično zgodovino rane (z grafom trendov za območje rane) je mogoče pregledati na zaslonu ali pa je informacije mogoče v elektronski
obliki prenesti iz enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Ti podatki lečečemu zdravniku služijo kot mehanizem za beleženje procesa zdravljenja
ran. Podatki niso namenjeni uporabi pri postavljanju diagnoze in zdravljenju ran.
Mehanizem za obešanje: Enoto za zdravljenje je mogoče varno namestiti na drog za infuzijo, vznožje postelje ali invalidski voziček.
Uporaba z akumulatorjem: Za lažjo premestitev pacienta se lahko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ uporablja z akumulatorjem.
Pri običajni uporabi akumulator omogoča do šest ur delovanja, preden ga je treba ponovno napolniti.
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Opredelitev komponent enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™

Gumb za vklop

Gumb za sprostitev
zbiralnika

Zaslon na dotik

Nalepka s serijsko
številko enote

Indikator polnjenja
akumulatorja
Zvočnik
USB-priključek
Reža za kartico SD

Pisalo

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ – sprednja stran

Opredelitev komponent enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™

Obešalo zbiralnika
raztopine

Gumb obešala enote

Zapah obešala zbiralnika
raztopine

Obešalo enote

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ – zadnja stran
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Utor za cevko za dovajanje

Nosilni ročaj

Zapah obešala
zbiralnika raztopine
Črpalka za dovajanje

Reža za priključitev
kasete V.A.C. VERALINK™

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ – leva stran

Šobi zbiralnika (tesnili)

Priključek za napajanje
enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ – desna stran
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Simboli opozoril in alarmov
Opozorilo/alarm

Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™

Zdravljenje
V.A.C.®

Zdravljenje
PREVENA™

Zdravljenje
ABTHERA™

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

ALARM

ALARM

V.A.C. VERALINK™
ne deluje

OPOZORILO

OPOZORILO

Vrečka/posoda
z raztopino je prazna

OPOZORILO

OPOZORILO

Blokada

Blokada
(zdravljenje je prekinjeno)

Poln zbiralnik

Nepravilna namestitev
zbiralnika

Neaktivno zdravljenje

Puščanje

Puščanje
(zdravljenje je prekinjeno)

Simboli opozoril in alarmov

Nizek tlak

Pomoč pri polnjenju
sistema za zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™
ne deluje

OPOZORILO

Odklon tlaka
sistema za zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

Zamašena cev za
dovajanje sistema za
zdravljenje V.A.C. VERAFLO™
(zdravljenje je prekinjeno)
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Simbol za opozorilo/alarm

Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™

Zdravljenje
V.A.C.®

Zdravljenje
PREVENA™

Zdravljenje
ABTHERA™

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

ALARM

ALARM

OPOZORILO

OPOZORILO

Nizko stanje akumulatorja

Skoraj prazen akumulator

Prazen akumulator

Notranja temperatura
ºC

Napaka sistema
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Priprava za uporabo
Polnjenje akumulatorja
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je dobavljena z lastnim napajalnikom in akumulatorjem za ponovno polnjenje. Uporabnik ne more
dostopati do akumulatorja ali ga popravljati. Napajalnik ima dvodelni kabel. En del priključimo v stensko vtičnico z izmenično napetostjo,
drugi del pa v enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Uporabljajte samo napajalnik, priložen enoti za zdravljenje V.A.C.ULTA™ (številka dela: 4103730).
Če uporabite drug napajalnik, lahko poškodujete enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Če okoljski pogoji (zlasti nizka vlažnost) predstavljajo tveganje za pojav statične elektrike, z enoto
za zdravljenje V.A.C.ULTA™, ki je priključena v stensko vtičnico z izmenično napetostjo, ravnajte
previdno. V redkih primerih lahko sprostitev statične elektrike ob stiku z enoto za zdravljenje
povzroči zatemnitev zaslona na dotik, ponovni zagon ali izklop enote za zdravljenje. Če enote za
zdravljenje z izklopom in vklopom ne morete ponovno zagnati, se takoj obrnite na družbo KCI.
Da enoto za zdravljenje izolirate od napajanja, napajalni kabel izključite iz stenske vtičnice z
izmenično napetostjo. Dostop do vtiča ali stenske vtičnice ne sme biti blokiran.

Priprava za uporabo

V napajalne kable se lahko spotaknete. Poskrbite, da se kabli ne nahajajo na območjih, kjer se hodi.
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1.

Priklopite napajalni kabel z izmenično napetostjo v napajalnik z enosmerno napetostjo.

2.

Napajalni kabel z izmenično napetostjo priklopite v stensko vtičnico z izmenično napetostjo.
Napajalnik z enosmerno napetostjo mora biti vedno dostopen, da ga lahko po potrebi takoj
izključite iz vira napajanja.

3.

Poiščite puščico na priključku napajalnega kabla. Ko priključek priklopite v priključek za napajanje na enoti za
zdravljenje V.A.C.ULTA™, mora biti puščica obrnjena navzgor.

Priključek za napajanje
enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™

Puščica

Priključek napajalnega
kabla sistema za zdravljenje
V.A.C.ULTA™
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4.

Ko je enota priključena v stensko vtičnico, je na zaslonu prikazan znak vtiča.

Znak vtiča
Polnjenje akumulatorja

Akumulator se do konca napolni v približno štirih urah. Za čim daljšo življenjsko dobo akumulatorja
naj bo enota priključena v vtičnico vedno, ko je to mogoče.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ pravilno priključena na napajalni kabel enote V.A.C.ULTA™, lučka za polnjenje akumulatorja
na sprednji strani enote (stran 18) med polnjenjem sveti oranžno. Ko je akumulator do konca napolnjen, lučka za polnjenje
akumulatorja sveti zeleno.

Namestitev enote za zdravljenje
Enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je mogoče pritrditi na drog za infuzijo ali vznožje bolnišnične postelje. Po potrebi jo je mogoče postaviti
na trdno, ravno površino, kjer ne predstavlja ovire. Enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je treba postaviti na mesto, kjer se kabli in cevke ne
morejo zaplesti v druge predmete.
V napajalne kable in cevke se lahko spotaknite. Poskrbite, da se kabli in cevke ne nahajajo na
območjih, kjer se hodi.
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ ni namenjena ambulantnim pacientom. Glede enot za zdravljenje
V.A.C.®, ki so zasnovane za uporabo pri ambulantnih pacientih, se posvetujete z zdravnikom ali se
obrnite na družbo KCI. Med prevozom pacienta je mogoče enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ pritrditi
na drog za infuzijo, okvir postelje ali invalidski voziček.
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Pritrditev enote za zdravljenje na drog za infuzijo

Pritrditev enote za zdravljenje na drog za infuzijo
1.

Enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ držite za nosilni ročaj, primite gumb obešala in izvlecite obešalo (1).

2.

Obešalo postavite za drog za infuzijo in pustite, da se zaskoči, enoto pa pritisnite ob drog za infuzijo (2).
Prepričajte se, da se drog nahaja v vertikalnem gumijastem utoru (na vrhu in na dnu) na zadnji strani enote
za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

3.

Obrnite gumb obešala in trdno pritrdite obešalo (3). Ko se puščica na gumbu obešala poravna s sliko
ključavnice, je obešalo zaklenjeno na mestu.

3
2
4.
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Za odstranitev enote za zdravljenje uporabite obraten postopek.

Pritrditev enote za zdravljenje na vznožje postelje
1.

Enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ držite za nosilni ročaj, primite gumb obešala in izvlecite obešalo (1).

2.

Obešalo namestite preko vznožja postelje. Obešalo zaprite in pritisnite enoto ob vznožje postelje (2).

3.

Obrnite gumb obešala in trdno pritrdite obešalo (3). Ko se puščica na gumbu obešala poravna s sliko
ključavnice, je obešalo zaklenjeno na mestu (4).

Pritrditev enote za zdravljenje na vznožje postelje

2

4
3

4.

Za odstranitev enote za zdravljenje uporabite obraten postopek.
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Priključitev kasete V.A.C. VERALINK™
Samo za uporabo z zdravljenjem V.A.C.®, če se uporablja z vlaženjem obvez ali zdravljenjem
V.A.C. VERAFLO™.
Držalo kasete
V.A.C. VERALINK™

Jeziček za sprostitev kasete
V.A.C. VERALINK™ (VRH)

Cevka za kaseto
V.A.C. VERALINK™
Priključek za kaseto
V.A.C. VERALINK™ (DNO)
Konica cevke
1.

Vzemite kaseto V.A.C. VERALINK™ iz ovojnine in vstavite priključek kasete V.A.C. VERALINK™ v režo (1) na enoti
za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

2.

Potisnite jeziček za sprostitev kasete V.A.C. VERALINK™ proti enoti (2) in trdno pritiskajte, dokler se kaseta ne
zaskoči na mestu (3).
Kaseta V.A.C. VERALINK™ je zasnovana tako, da se trdno prilega enoti za zdravljenje. Močno pritiskajte,
da zagotovite pravilno namestitev kasete.

1

Priključek za kaseto V.A.C. VERALINK™

Priključitev kasete V.A.C. VERALINK™

2
2

3
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Pritrditev vrečke/posode z raztopino
Samo za uporabo z zdravljenjem V.A.C.®, če se uporablja z vlaženjem obvez ali zdravljenjem
V.A.C. VERAFLO™
Izvlecite obešalo zbiralnika raztopine:
1.

Do konca dvignite zapiralo obešala zbiralnika raztopine (1).

2.

Dvignite obešalo zbiralnika raztopine (2). Odvisno od enote zavrtite ročaj za 180 stopinj (3A) ali ročico obrnite
navzgor (3B).

3.

Zapiralo obešala zbiralnika raztopine potisnite do konca navzdol (4), da zaklenete obešalo zbiralnika raztopine.

Pritrditev vrečke/posode z raztopino

2

4
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Obešanje vrečke/posode z raztopino
Samo za uporabo z vlaženjem obvez pri zdravljenju V.A.C.® ali z zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™.
1.

Prepričajte se, da se cevke kasete nahajajo v utoru na ročaju enote, tako da cevke potisnete v utor.

2.

Priključite vrečko/posodo z raztopino po navodilih proizvajalca, pri čemer uporabite konico cevke kasete
V.A.C. VERALINK™ (1).

3.

Obesite vrečko/posodo z raztopino na obešalo zbiralnika raztopine enote za zdravljenje (2).

4.

Ko postavljate vrečko/posodo, hkrati prilagodite obešalo zbiralnika raztopine (3) tako, da konica ostane v
držalu kasete V.A.C. VERALINK™ (4).

Utor za cevko kasete

4

Obešanje vrečke/posode z raztopino

4

Prepričajte se, da cevka
ni zvita ali priščipnjena.

30

Priključitev linije za dovajanje
Samo za uporabo z vlaženjem obvez pri zdravljenju V.A.C.® ali z zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™.
Za varnostne informacije in postopke, ki jih je treba uporabiti pri menjavi obveze preberite ustrezna
navodila za uporabo obveze.

1.

S konca cevke za kaseto V.A.C. VERALINK™ odstranite
pokrovček (1).

2.

Cevko za kaseto V.A.C. VERALINK™ povežite z linijo za
dovajanje blazinice V.A.C. VERAT.R.A.C.™/kompletom cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™, tako da združite priključka (2).

1

2

3
Priključka obračajte, dokler niso jezički za zaklepanje
popolnoma zaskočeni (3).

4.

Odprite vse sponke cevk (4).

4

Priključitev linije za dovajanje

3.
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Namestitev zbiralnika
Pri izbiri velikosti zbiralnika (300 ml, 500 ml, 1000 ml) upoštevajte količino izcedka iz rane in
izbrano zdravljenje. Pri zdravljenju V.A.C. VERAFLO™ upoštevajte tudi količino tekočine za vlaženje
rane in pogostost vlaženja.
Pri zdravljenju PREVENA™ razmislite o uporabi najmanjšega možnega zbiralnika za enoto za
zdravljenje V.A.C.ULTA™.
1.

Zbiralnik potisnite v stranico enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ (1).

2.

Zbiralnik (na sliki je zbiralnik velikosti 500 ml) čvrsto potisnite na mesto v enoti za zdravljenje V.A.C.ULTA™ (2).
Razločen klik pomeni, da je zbiralnik nameščen. Poskrbite za to, da je zbiralnik nameščen neposredno na
enoto za zdravljenje. Zbiralnika med nameščanjem ne zvijajte ali obračajte.

2

3.

Cevko zbiralnika povežite z cevko obveze, tako da združite
priključka (3).

3

Za priključitev obveze PREVENA™ na zbiralnik enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo potreben priključek
PREVENA™ V.A.C.®. Priključek, ki se nahaja v embalaži obveze PREVENA™, je treba uporabiti za učinkovito
in natančno zdravljenje ran z negativnim tlakom.
Cevka obveze PREVENA™

Namestitev zbiralnika

Cevka zbiralnika

Priključek PREVENA™ V.A.C.®
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4
4.

Priključke obračajte, dokler niso jezički za zaklepanje
popolnoma zaskočeni (4).

5.

Odprite vse sponke cevk (5).

5
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Menjava zbiralnika
Zbiralnik je mogoče zamenjati rutinsko ali zaradi sprožitve alarma. Če gre za rutinsko menjavo, gumb za sprostitev zbiralnika NE bo utripal.
Ob menjavi zbiralnika NE izklapljajte enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Ko se sproži alarm za poln zbiralnik, utripa gumb za sprostitev zbiralnika (stran 18), prikažejo se zasloni z opozorili/alarmi (strani 56,
90, 116 in 134), zdravljenje pa je prekinjeno (enota za zdravljenje ostane vklopljena).
Pri zdravljenju PREVENA™ menjava zbiralnika ni potrebna. Če se med zdravljenjem PREVENA™ sproži
alarm za poln zbiralnik, takoj pokličite lečečega zdravnika.
Zbiralnik za zdravljenje V.A.C.®, zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ in zdravljenje ABTHERA™ je treba
zamenjati, ko je poln (oglasi se alarm), oziroma enkrat tedensko, da preprečite neprijeten vonj.

Če se je sprožil alarm za poln zbiralnik, se bo črpalka IZKLOPILA. Pojdite na korak št. 2.

1.

Zdravljenje V.A.C.®, zdravljenje PREVENA™, zdravljenje ABTHERA™ – zdravljenje ustavite s pritiskom
gumba Start/stop na zaslonu na dotik. Ne izklapljajte enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ – zdravljenje ustavite s pritiskom gumba Premor/nadaljuj na zaslonu na
dotik. Ne izklapljajte enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

2.

Obe sponki potisnite proti priključku za cevke.

3.

Obe sponki za cevke trdno zaprite (1), da preprečite izlitje
vsebine iz cevk. Zaslišali boste več klikov.

2
4.

Priključke cevk obračajte, dokler niso jezički za zaklepanje
sproščeni (2).

Menjava zbiralnika

3
5.
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Priključek razstavite (3), da cevko obveze ločite od cevke
zbiralnika.

6.

Pritisnite gumb za sprostitev zbiralnika.

Če uporabljate zbiralnik ACTIV.A.C.™ velikosti 300 ml, ga na mestu NE DRŽI ležišče enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™. Ko odstranjujete zbiralnik ACTIV.A.C.™ velikosti 300 ml z enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™,
TRDNO primite zbiralnik, preden pritisnete gumb za sprostitev zbiralnika.
7.

Zbiralnik odstranite z enote za zdravljenje, tako da ga dvignete in potegnete stran od enote (4).

4

Uporabljen zbiralnik odvrzite v skladu z navodili ustanove in/ali lokalnimi okoljskimi predpisi.

8.

Namestite nov zbiralnik in ponovno povežite cevke, kot je opisano v poglavju Namestitev zbiralnika
(na strani 32) tega uporabniškega priročnika.

9.

Zdravljenje V.A.C.®, zdravljenje PREVENA™, zdravljenje ABTHERA™ – zdravljenje nadaljujte s pritiskom
gumba Start/stop na zaslonu na dotik.

Zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ – za nadaljevanje zdravljenja pritisnite Premor/nadaljuj na zaslonu na dotik.
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Uporaba
To poglavje vsebuje navodila za nastavitev in prilagoditev funkcij enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Pred prvo uporabo izdelka preberite vsa poglavja priročnika. Preden začnete uporabljati enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™, skrbno preberite
indikacije, kontraindikacije, opozorila in previdnostne ukrepe, priložene enoti.

Zaslon na dotik
Zaslon na sprednji strani enote je občutljiv na dotik. Na zaslonu bodo prikazani vmesni uporabniški zasloni. Na zaslonih bodo informacije
o trenutnem delovanju sistema in nastavitvah, odvisno od izbranega zavihka (Zdravljenje, Zgodovina ali Pripomočki).
Uporaba zaslona na dotik je natančno opisana v nadaljevanju.
Zaslon na dotik je treba upravljati s prstom ali priloženim pisalom. Druga pisala ali kazalne naprave
bodo poškodovale zaslon.
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Sistem za zdravljenje V.A.C.ULTA™ – možnosti zdravljenja
Sistem za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je mogoče uporabljati s štirimi različnimi načini zdravljenja, odvisno od navodil zdravnika:
Zdravljenje ran z negativnim tlakom V.A.C.® (1):

1
Zdravljenje
V.A.C.®
(neprekinjeno)

Zdravljenje z
DPC
(dinamično)

25–200 mmHg

Ciljni
negativni
tlak

25 mmHg
0 mmHg

50–200 mmHg

Ciljni
negativni
tlak

25 mmHg
0 mmHg

Zdravljenje z dovajanjem V.A.C. VERAFLO™ (2):

2

Faze zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
(Začetna faza: dovajanje)

Sistem za zdravljenje V.A.C.ULTA™ – možnosti zdravljenja

Zniževanje
nivoja*

Dovajanje
tekočine**

Vlaženje

Zdravljenje
V.A.C.®***

Cikel se ponavlja ves čas zdravljenja

*Detektor puščanja SEAL CHECK™
** Pomoč pri polnjenju pomaga uporabniku spremljati začetno polnjenje rane z ročnim zagonom in zaustavitvijo dovajanja. Tako se
lahko po namestitvi obveze določi pravilen volumen dovajanja. Ko je volumen določen, velja za referenčno točko za vsako naslednjo
fazo dovajanja pri zdravljenju V.A.C. VERAFLO™.
*** Neprekinjeni način in način zdravljenja z negativnim tlakom DPC sta na voljo z zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™.
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Oskrba kirurških ran z zdravljenjem PREVENA™ (3):

Zdravljenje PREVENA™
Način

Profil negativnega tlaka
125 mmHg

Neprekinjeno
0 mmHg

Zdravljenje odprtega trebuha ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ (4):

Zdravljenje ABTHERA™
Način

Profil negativnega tlaka
Cilj

100–150 mmHg

Neprekinjeno
0 mmHg
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Zaslon na dotik – zavihki
Zaslon na dotik je razdeljen na tri dele, pri čemer vsakega označuje poseben zavihek. Zavihki omogočajo dostop do različnih področij
programske opreme enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Zdravljenje (strani
50, 85, 110 in 129)

Zavihek Pripomočki (strani
74, 106, 126 in 144)

Zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ – začetni zaslon

Zaslon na dotik – zavihki

Zdravljenje V.A.C.® –
začetni zaslon

Zdravljenje PREVENA™ –
začetni zaslon

Zdravljenje ABTHERA™ –
začetni zaslon

Zavihek Zdravljenje – (strani 50, 85, 110 in 129). Uporabite ga za dostop do začetnega zaslona, nastavitev zdravljenja,
možnosti in povzetek zdravljenja, ki je v teku. Uporabite gumb Nastavitve zdravljenja v zavihku Zdravljenje in izberite predpisano
zdravljenje (zdravljenje V.A.C. VERAFLO™, zdravljenje V.A.C.®, zdravljenje PREVENA™ ali zdravljenje ABTHERA™).
Zavihek Zgodovina – (stran 155). Uporabite ga za dostop do celotne zgodovine zdravljenja pacienta.
Zavihek Pripomočki – (strani 74, 106, 126, 144). Uporabite ga za dostop do možnosti, povezanih z zdravljenjem, ter za nastavitev jezika,
merskih enot, datuma, svetlosti zaslona itd. Videti je mogoče tudi kontaktne informacije družbe KCI in različico programske opreme.
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Običajni gumbi zaslona na dotik
Večina zaslonov ima enega ali več običajnih gumbov za upravljanje. To so:
Pomoč – dostop do zaslonov s pomočjo

Zaščita zaslona/zaklepanje nastavitev – aktivirajte zaščito zaslona, da preprečite nenamerne
spremembe. To funkcijo je treba uporabiti pred čiščenjem zaslona na dotik (stran 192). Pritisnite in držite
več kot pet sekund, da aktivirate ali deaktivirate zaklepanje nastavitev. Zaklepanje nastavitev prepreči
pacientu dostop do nastavitev zdravljenja.

Nočni način – aktivirajte nočni način, da zatemnite zaslon na dotik. Ko je aktiven nočni način, se bo zaslon
ob dotiku prižgal z najnižjo nastavljeno svetlostjo. Za preklic nočnega načina pritisnite Nočni način, da se
vrnete na prejšnjo nastavljeno svetlost.

V redu – za potrditev izbire

Izhod – zapre pojavni zaslon

Prekliči – za preklic uporabe

Nazaj – za vrnitev na prejšnji zaslon

Naprej – za prehod na naslednji zaslon

Informacije – pritisnite za pregled zaslonov s povzetkom zdravljenja in trenutnimi nastavitvami za
zdravljenje, ki je v teku.

Start/stop – pritisnite za ponovni vklop zdravljenja (zdravljenje V.A.C.®, zdravljenje PREVENA™,
zdravljenje ABTHERA™).

Premor/nadaljuj – pritisnite za nadaljevanje zdravljenja (zdravljenje V.A.C. VERAFLO™).
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Običajni gumbi zaslona na dotik

+ ali – – uporabite +/– za zvišanje ali znižanje prikazanih vrednosti.

Vklop ali izklop enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™
Gumb za vklop se nahaja v zgornjem levem kotu na sprednji strani enote (stran 18). Za vklop enote za
zdravljenje V.A.C.ULTA™ pritisnite in držite gumb za vklop, dokler lučka ne začne svetiti. Enota bo najprej
izvedla rutinsko samopreverjanje, nato pa se bo pojavil zaslon za Zagon. Za izklop enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ pritisnite in držite gumb za vklop, dokler zaslon ne ugasne.
Zaslon za Zagon bo prikazan na enega od dveh načinov:
Ob prvi uporabi sistema za zdravljenje V.A.C.ULTA™ po pregledu in
čiščenju se bo pojavil zaslon Nov pacient.
Pritisnite Zdravljenje V.A.C. VERAFLO™,
da enoto za zdravljenje nastavite na uporabo s
sistemom za Zdravljenje V.A.C. VERAFLO™
(stran 44).
Pritisnite Zdravljenje V.A.C.®, da enoto za
zdravljenje nastavite na uporabo s sistemom za
Zdravljenje V.A.C.® (stran 81).
Pritisnite Zdravljenje PREVENA™, da enoto za
zdravljenje nastavite na uporabo s sistemom za
Zdravljenje PREVENA™ (stran 109).
Pritisnite Zdravljenje ABTHERA™, da enoto za
zdravljenje nastavite na uporabo s sistemom za
Zdravljenje ABTHERA™ (stran 127).

Vklop ali izklop enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™

Novega načina zdravljenja ni mogoče izbrati, dokler ne ustavimo trenutnega načina zdravljenja.
Gumb za izbiro nedelujočih načinov zdravljenja ne bo na voljo.
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Če je bila enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ predhodno nastavljena
in zanjo velja cikel napajanja (izklop, ki mu sledi ponovni vklop),
se na zaslonu za Zagon prikažeta opciji Nadaljuj zdravljenje in
Kontrolni seznam QC.
Nadaljuj zdravljenje – pritisnite za potrditev
opozorila in vrnitev na predhodni začetni zaslon
z zdravljenjem (strani 50, 85, 110 in 129).
Kontrolni seznam QC – pritisnite za potrditev
opozorila in nadaljevanje na proces pregleda
kontrolnega seznama kakovosti.
Za uporabo funkcij kontrolnega seznama
kakovosti je potrebna priložena servisna
dokumentacija. Za nadaljnje informacije
stopite v stik z družbo KCI.

Zaslon Novi pacient
Ta zaslon uporabite za vnos podatkov o pacientu v enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Podatki o pacientu so kodirani.
Konfiguracija zdravljenja morda ne bo
prikazala tega zaslona.
Uporabite tipkovnico na zaslonu in vnesite naslednje:
•

Ime pacienta

•

Priimek pacienta

•

Oddelek/enoto, kjer se pacient nahaja

•

ID (identifikacijo) pacienta
Ko ste vnesli podatke, pritisnite V redu in
nadaljujte z zaslonom Izbira zdravljenja.
V vsako vrstico je treba vnesti vsaj en znak.
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Konfiguracija zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ – pregled privzetih nastavitev
Spodaj prikazani diagram poteka prikazuje osnovne korake, potrebne za konfiguracijo zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ ob uporabi
privzetih nastavitev. Za posamezne zaslone in možnosti preberite navedene strani, kjer se nahajajo podrobne informacije.
Pritisnite in držite
gumb za vklop,
dokler ne zasveti
lučka.

Za zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™
je potrebno naslednje:
• zbiralnik,
• obveza V.A.C. VERAFLO™,

Konfiguracija zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ – pregled privzetih nastavitev

• kaseta V.A.C. VERALINK™
vrečka/posoda z
raztopino (100–1000 ml).

Pritisnite Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™
(stran 42).

Pritisnite V redu, da
potrdite privzete nastavitve.

Začetni zaslon –
Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™.

Pritisnite V redu, da
potrdite nastavitve in
začnete Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™.

Začel se bo postopek
pomoči pri polnjenju
(priprava zatesnitve obveze
in zmanjšanje možnosti
puščanja raztopine lahko
trajata do 2 1/2 minuti).

Pritisnite Start/stop, da
začnete dovajati tekočino v
obvezo. Še enkrat pritisnite
Start/stop, da prenehate
dovajati tekočino v obvezo.

Zgoraj prikazani posnetki zaslonov služijo zgolj predstavitvi. Podrobnejši pregled in več informacij
poiščite na navedenih straneh.

Prikazane nastavitve se bodo razlikovale, saj so odvisne od uporabnikovih nastavitev.
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Konfiguracija zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ – pregled nastavitev za naprednega uporabnika
Spodaj prikazani diagram poteka prikazuje osnovne korake, potrebne za konfiguracijo zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ z nastavitvami
uporabnika, vključno z IZKLJUČENO pomočjo pri polnjenju. Za posamezne zaslone in možnosti preberite naslednje strani, kjer se
nahajajo podrobne informacije.
Pritisnite in držite
gumb za vklop,
dokler ne zasveti
lučka.

Za zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™ je
potrebno naslednje:
• Kaseta V.A.C. VERALINK™
vrečka/posoda z
raztopino (100–1000 ml)

Pritisnite Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™
(stran 42).

Pritisnite
Napredne nastavitve.

Nastavite fazo Zdravljenja
V.A.C.® v okviru Zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™, kot je
bilo predpisano (stran 46).
Pritisnite Naprej.

Zniževanje nivoja se prične.

Pritisnite V redu,
da potrdite nastavitve.

Nastavite fazo dovajanja
pri Zdravljenju
V.A.C. VERAFLO™, kot je
bilo predpisano (stran 46).
Pritisnite V redu.

Konfiguracija zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ – pregled nastavitev za naprednega uporabnika

• zbiralnik,

Zgoraj prikazani posnetki zaslonov služijo
zgolj predstavitvi. Podrobnejši pregled in več
informacij poiščite na navedenih straneh.

Prikazane nastavitve se bodo razlikovale,
saj so odvisne od uporabnikovih nastavitev.
Začetni zaslon –
Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™
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Konfiguracija zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ – nastavitve za naprednega uporabnika

Konfiguracija zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ – nastavitve za naprednega uporabnika

Zasloni se uporabljajo za konfiguracijo enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ za izvajanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™:
•

Ciljni tlak (mmHg) – (privzeto = 125 mmHg).
Predpisana raven negativnega tlaka za zdravljenje
s sistemom V.A.C.®. Ciljni tlak je mogoče nastaviti v
razponu od 50 do 200 mmHg v korakih po 25 mmHg.

•

Intenzivnost – (privzeto = srednja). Povezana je s
časom, ki je od začetka zdravljenja potreben za doseganje
ciljnega negativnega tlaka. Nižja kot je nastavitev
intenzivnosti, dlje traja, da je dosežen ciljni tlak. Priporoča
se, da pri novih pacientih uporabite najnižjo nastavitev
intenzivnosti, saj omogoča počasnejše povečevanje
negativnega tlaka po kompresiji pene v rani. Po želji lahko
ostane intenzivnost na najnižji nastavitvi skozi celotno
trajanje zdravljenja.

•

Način zdravljenja V.A.C.® – (privzeto = neprekinjen).
Na voljo sta načina Neprekinjeno in DPC. Neprekinjeno
zdravljenje omogoča stalen negativni tlak pri izbranem
ciljem tlaku. DPC omogoča negativni tlak med
prednastavljenim nizkim tlakom (25 mmHg) in izbranim
ciljnim tlakom.

•

Čas cikla naraščanja – (privzeto = 3 minute). Čas, ki je pri
uporabi DPC potreben za prehod s prednastavljenega
nizkega tlaka (25 mmHg) na izbrani ciljni tlak. Čas cikla
naraščanja je mogoče nastaviti v razponu od ene minute
do 10 minut v korakih po eno minuto.

•

Čas cikla padanja – (privzeto = 3 minute). Čas, ki je pri
uporabi DPC potreben za prehod z izbranega ciljnega
tlaka na prednastavljeni nizki tlak (25 mmHg). Čas cikla
padanja je mogoče nastaviti v razponu od ene minute
do 10 minut v korakih po eno minuto.
1.
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Izbrano vrednost izberite, tako da pritisnete
ali podrsate s prstom/pisalom po vrstici.
Uporabite +/– za zvišanje ali znižanje
prikazanih vrednosti.

•

Pomoč pri polnjenju – (privzeto = VKLOPLJENA).
Pomoč pri polnjenju pomaga uporabniku spremljati
začetno polnjenje rane z ročnim zagonom in zaustavitvijo
dovajanja. Tako se lahko po namestitvi obveze določi
pravilen volumen dovajanja. Ko je volumen določen, velja
za referenčno točko za vsako naslednjo fazo dovajanja pri
zdravljenju V.A.C. VERAFLO™ (stran 48).

•

Začetna faza – (privzeto = dovajanje) (privzeto = 10 ml,
če je pomoč pri polnjenju izklopljena). Nastavi prvo fazo
zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (stran 14 in 38).

•

Čas vlaženja (min) – (privzeto = 10 minut). Čas, ko
raztopina za dovajanje ostane v rani med fazo vlaženja pri
zdravljenju V.A.C. VERAFLO™. Čas vlaženja je mogoče
nastaviti v razponu od 1 sekunde do 30 minut v različnih
korakih.

•

Čas zdravljenja V.A.C.® (ure) – (privzeto = 3 1/2 ure).
Čas uporabe negativnega tlaka med posamezno fazo
zdravljenja V.A.C.® pri zdravljenju V.A.C. VERAFLO™.
Čas zdravljenja V.A.C.® je mogoče nastaviti v razponu
od 3 minut do 12 ur v različnih korakih.

2.

Pritisnite Naprej za nadaljevanje na
zaslon z Nastavitve zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™ (stran 2 od 2).

Pritisnite Obnovi privzeto za vrnitev vseh
nastavitev zdravljenja na privzete vrednosti.
3.

Po vnosu vseh nastavitev ali vrnitvi
na privzete vrednosti pritisnite
V redu za nadaljevanje na zaslon
Potrditev nastavitev. Ta zaslon
uporabniku omogoča pregled vseh
nastavitev zdravljenja, izbranih na
zaslonu z Nastavitve zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™.

4.

Uporabite +/– za zvišanje ali znižanje
prikazanih vrednosti.

Pritisnite Napredne nastavitve za
vrnitev na zaslon z Nastavitve zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™ in morebitne potrebne
spremembe.

5.

Pritisnite V redu za začetek zdravljenja
in nadaljevanje na zaslon za detektor
puščanja SEAL CHECK™.

ALI

6.

Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
Nov pacient.
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Zasloni za pomoč pri polnjenju
Ti zasloni bodo prikazali status zaporedja pomoči pri polnjenju.

2

3

Zniževanje nivoja lahko traja do dve minuti in trideset sekund za pripravo zatesnitve obveze in zmanjšanje
puščanja raztopine. Med zniževanjem nivoja opazujte obveze zaradi puščanja. Čas detektorja puščanja
SEAL CHECK™ je zasnovan tako, da pomaga čim bolj zmanjšati možnost puščanja, saj film vleče na kožo
in lepilu omogoči čas, da se strdi.
1.

Pomoč pri polnjenju (1) bo začela zategovati obvezo zaradi priprave zatesnitve obveze za čim manjšo možnost
puščanja. Ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ doseže ciljni tlak in ugotovi, da obveza pušča tako malo zraka, da je
mogoče nadaljevati z zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™, bo preklopila za zaslon Pomoč pri polnjenju.
Zvok tesnjenja – (privzeto = IZKLOPLJENO). Zvočni signal pri ugotovitvi in popravljanju puščanja.
Pritisnite za vklop ali izklop zvočnega signala tesnjenja.

Dnevnik – uporablja se za beleženje menjave komponent za enkratno uporabo (stran 150).

2.

Pritisnite Start/stop na zaslonu Pomoč pri polnjenju za začetek dovajanja raztopine v rano (2).

Zasloni za pomoč pri polnjenju

Med uporabo pomoči pri polnjenju je mogoče podaljšati čas vlaženja z raztopino. Pri uporabi tega
orodja upoštevajte pretečen čas v primerjavi z izbranim časom vlaženja.
3.
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Opazujte rano, ko se polni z raztopino.

4.

Še enkrat pritisnite Start/stop, da ustavite dovajanje raztopine, ko je bila v ležišče rane dovedena ustrezna
količina raztopine.

Prenapolnjenje rane lahko ogrozi zatesnitev obveze.

5.

Uporabite +/– za prilagoditev količine tekočine, če je to potrebno.

6.

Pritisnite V redu (3) za potrditev določene količine tekočine, kot je prikazana na zaslonu Pomoč pri
polnjenju in se vrnite na začetni zaslon (stran 50). Enota za zdravljenje bo pričela s fazo vlaženja.

Če gumba V redu ne pritisnete v 15 minutah po zagonu pomoči pri polnjenju ali v 15 minutah po
zaustavitvi pomoči pri polnjenju, bo enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ prešla v fazo zdravljenja V.A.C.®,
količina pomoči pri polnjenju pa ne bo zabeležena.
7.

Če je bila rana prenapolnjena, je treba raztopino odstraniti ali ponovno zagnati pomoč pri polnjenju. Pritisnite
Ponastavi za odstranitev raztopine iz rane in vrnitev na zaslon Pomoč pri polnjenju.
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Začetni zaslon – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™
Ta začetni zaslon je glavni zaslon, ki ga prikaže enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™. Uporablja se
za dostop do pomembnih informacij o statusu zdravljenja.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje (strani 50,
85, 110 in 129)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki (stran 74)
Informacije

Status konfiguracije enote za
zdravljenje in faze
Zaznavanje puščanja

Vlaženje obveze
Premor/nadaljuj zdravljenje
Start/stop zdravljenja

Detektor puščanja
SEAL CHECK™ (stran 145)
Nastavitve zdravljenja
(stran 46)

Nočni način (stran 41)
Pomoč

Zaščita zaslona/zaklepanje
nastavitev (stran 41)

V statusnem polju na vrhu zaslona bosta prikazana faza in status zdravljenja (VKLOPLJENO, IZKLOPLJENO ali PREMOR). Trenutna faza
zdravljenja bo prikazana tudi pod ikono enote za zdravljenje ali nad obvezo.
Na začetnem zaslonu so na voljo naslednje možnosti:
Nastavitve zdravljenja – uporabite za spremembo trenutnih nastavitev zdravljenja.
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 145).

Začetni zaslon – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™

Informacije – uporabite za pregled povzetka zgodovine zdravljenja in trenutnih nastavitev zdravljenja (stran 51).
Start/stop – uporabite za vklop ali izklop zdravljenja.
Premor/nadaljuj – uporabite za prekinitev ali nadaljevanje zdravljenja.
Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Zaznavanje puščanja – če enota za zdravljenje zazna puščanje sistema, ki je preseglo mejo alarma za puščanje, bo začetni zaslon
zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ prikazal rumen okvir okoli obveze. Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev območij
puščanja poiščite v navodilih za uporabo, priloženih obvezam.
Glejte stran 41 za seznam običajnih gumbov zaslona na dotik, ki niso opisani tukaj.
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Zasloni z informacijami – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™

1.

Pritisnite Informacije na začetnem zaslonu za nadaljevanje na zavihek Povzetek zdravljenja. Ta zavihek
uporabite za preverjanje datuma začetka zdravljenja, časa zdravljenja, časa zdravljenja V.A.C.®, časa vlaženja,
ciklov zdravljenja in količine dovajanja. Če uporabljate funkcijo dnevnika, bodo prikazani tudi datumi in časi
zadnje menjave zbiralnika, zadnje menjave kasete, zadnje menjave obveze in zadnje menjave raztopine.

2.

Pritisnite Trenutne nastavitve za nadaljevanje na zaslon Trenutne nastavitve. Ta zavihek uporabite za
preverjanje trenutnih nastavitev zdravljenja.

3.

Pritisnite Spremeni nastavitve za nadaljevanje na zaslon Potrdi nastavitve (stran 47).

4.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni zaslon zdravljenja V.A.C. VERAFLO™.

Zasloni z informacijami – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™

Ti zasloni bodo prikazali trenutne nastavitve zdravljenja in povzetek zdravljenja za pacienta.
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Potrditve prekinitve zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
1.

Če zdravljenje poteka, pritisnite Start/stop
na začetnem zaslonu za nadaljevanje na
zaslon Potrditev prekinitve zdravljenja.

2.

Pritisnite V redu za zaustavitev zdravljenja.
Pritisnite Prekliči za vrnitev na začetni
zaslon brez ustavitve zdravljenja.

Potrditve prekinitve zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ in začasna prekinitev zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

Dovedena tekočina bo odstranjena. Prepričajte
se, da zbiralnik zadošča za celotno količino.
Preverite, ali so sponke na cevki odprte in cevka
ni zvita, stisnjena ali zamašena.

Začasna prekinitev zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
1.

Če zdravljenje poteka, pritisnite Premor/
nadaljuj na začetnem zaslonu za
nadaljevanje na zaslon Prekinitev
zdravljenja V.A.C. VERAFLO™.

2.

Pritisnite V redu za premor med
zdravljenjem. Pritisnite Prekliči za
vrnitev na začetni zaslon zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™ brez premora med
zdravljenjem.

Zdravljenje lahko prekinete za največ
15 minut. To lahko preseže izbrani čas vlaženja.
Pred prekinitvijo zdravljenja upoštevajte čas
premora in izbrani čas vlaženja.
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Opozorila in alarmi zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Na zaslonu na dotik se lahko med zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™ pojavijo naslednja opozorila in alarmi.
Opozorila in alarme spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Če po zagonu zdravljenja ne zaslišite zvočnega signala, ko se prikaže detektor puščanja SEAL CHECK™, in je zvočni signal tesnjenja
vključen, je možno, da je prišlo do napake pri delovanju alarmov. Za nadaljnje informacije stopite v stik z družbo KCI. Alarmi so zasnovani
tako, da jih slišite, ko ste obrnjeni proti enoti za zdravljenje in ste od nje oddaljeni največ en meter. Če obstajata dva alarma ali več,
bo prikazan samo najpomembnejši alarm.
Manj pomembno opozorilo – prikazano je na zaslonu na dotik, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
zazna stanje, ki mu je treba posvetiti pozornost. Opozorila spremlja ponavljajoč se zvočni signal, ki se
ponavlja približno vsakih 20 sekund (dva piska).
Srednje pomemben alarm – prikazan je na zaslonu na dotik, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zazna
stanje, ki mu je treba posvetiti takojšnjo pozornost za zagotovitev izvajanja predpisanega zdravljenja.
Alarme spremljata ponavljajoč se zvočni signal, ki se ponavlja približno vsaki dve sekundi (trije piski)
in utripajoč naslov na zaslonu.

Pritisnite Zvok tesnjenja, da vključite zvočni signal.

Pritisnite Pomoč za več informacij o reševanju alarmov.

Opozorila in alarmi zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z opozorilom ali alarmom, se obrnite na družbo KCI.

53

Opozorilo zaradi blokade zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Manj pomembno opozorilo – ta zaslon z opozorilom se pojavi, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zazna možnost blokade linije
zdravljenja V.A.C.®. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki zdravljenja V.A.C.®
na blazinici V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ali kompletu cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ in cevka zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če opozorilo za blokado zdravljenja V.A.C.® ostane
aktivno tudi po tem, ko ste opravili 2. in 3. korak, spustite
enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta rane ali
pod njega. Če z znižanjem enote rešite opozorilo, lahko
nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje
VKLJUČENO, tako da preverite statusno
polje (stran 50). Če ni, pritisnite Start/
stop za ponovni zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo poskušala
med trajanjem opozorila nadaljevati z
zdravljenjem.

Opozorilo zaradi blokade zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z alarmom,
se obrnite na družbo KCI.
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Alarm za blokado zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – ta zaslon z alarmom se pojavi, ko je v liniji zdravljenja V.A.C.® prisotna blokada. Alarm spremlja ponavljajoč
se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki zdravljenja V.A.C.®
na blazinici V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ali kompletu cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ in cevka zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če alarm za blokado zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je
prekinjeno) ostane aktiven tudi po tem, ko ste opravili 2. in
3. korak, spustite enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta
rane ali pod njega. Če z znižanjem enote rešite alarm, lahko
nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje
(stran 50). Če ni, pritisnite Start/stop
za ponovni zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje ostane vklopljena,
vendar je lahko negativni tlak na mestu rane
pod vrednostjo, določeno za zdravljenje.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za blokado zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Alarm za poln zbiralnik zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – ta zaslon za alarm se prikaže, ko je zbiralnik poln in ga je treba zamenjati. Alarm spremlja ponavljajoč se
zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Preverite, ali je zbiralnik poln, tako da primerjate nivo
tekočine z označbami na zbiralniku.

Graduated
Lestvica z
Marks
oznakami

Alarm za poln zbiralnik zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)

Poln zbiralnik vsebuje približno 300 ml,
500 ml ali 1000 ml, odvisno od uporabljenega
zbiralnika. Gumb za sprostitev zbiralnika
bo utripal.
3.

4.

Če zbiralnik ni poln, pritisnite Ponastavi
za vrnitev na začetni zaslon.

Če je zbiralnik poln, ga zamenjajte in na zaslonu pritisnite
Ponastavi za vrnitev na začetni zaslon. Dodatne informacije
poiščite v poglavju »Menjava zbiralnika« v priročniku
(stran 34).
5.

Pritisnite Premor/nadaljuj za
nadaljevanje zdravljenja.

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za slabo namestitev zbiralnika zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Srednje pomemben alarm – ta zaslon za alarm se prikaže, ko zbiralnik ni do konca vstavljen in/ali pravilno pritrjen. Alarm spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Zbiralnik odstranite s pritiskom gumba
Sprostitev zbiralnika (stran 18) na enoti.

3.

Preverite zbiralnik in enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in se
prepričajte, da med zbiralnik in ujemajoči se del na enoti za
zdravljenje ni zašel noben predmet ali ostanek.

4.

Preverite prisotnost in popolno prileganje obeh tesnil
(stran 19). Če tesnili manjkata ali sta poškodovani,
se obrnite na družbo KCI.

5.

Ponovno pritrdite zbiralnik na enoto za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ ter poskrbite, da je v celoti vstavljen in pritrjen
(stran 32). Slišen klik pomeni, da je zbiralnik pravilno
nameščen.

8.

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Pritisnite Premor/nadaljuj za
nadaljevanje zdravljenja.

Če se alarm še naprej ponavlja, ponovite korake 2–7 z novim
zbiralnikom.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
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Alarm za slabo namestitev zbiralnika zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

Alarm rešite na naslednji način:

Alarm za neaktivno zdravljenje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, če je zdravljenje (zdravljenje V.A.C. VERAFLO™) izklopljeno ali
prekinjeno za več kot 15 minut (ob vklopljeni enoti za zdravljenje). Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

3.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

4.

Če zdravljenja ne želite, izklopite enoto
za zdravljenje V.A.C.ULTA™ z gumbom za
vklop na sprednji strani enote.

Alarm za neaktivno zdravljenje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže ob zaznanem večjem puščanju negativnega tlaka. Če stanje, povezano z
alarmom, ni rešeno v treh minutah, bo zdravljenje prekinjeno. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da je priključek med cevko obveze in cevko
zbiralnika pravilno zaskočen.

3.

Zagotovite, da je zbiralnik do konca vstavljen. (Preverite poglavje
»Alarm za nepravilno namestitev zbiralnika«, stran 57).
4.

Ko s pomočjo detektorja puščanja SEAL CHECK™ odpravite
puščanje, pritisnite Izhod na zaslonu detektorja puščanja
SEAL CHECK™, da se vrnete na zaslon alarma za puščanje
pri zdravljenju V.A.C. VERAFLO™.
6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje
(stran 50). Če ni, pritisnite Start/stop
za ponovni zagon zdravljenja.

Če stanje, ki je bilo vzrok za alarm,
ni odpravljeno v treh minutah, se bo sprožil
alarm za puščanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
(zdravljenje je prekinjeno) in zdravljenje bo
ustavljeno.
Preverite poglavje o alarmu za puščanje
zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje
je prekinjeno) iz priročnika (stran 60) za
postopke glede nadaljevanja zdravljenja.
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Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

5.

Pritisnite SEAL CHECK™ za dostop
do detektorja puščanja SEAL CHECK™.
Preverite poglavje »Detektor puščanja
SEAL CHECK™« (stran 145) v priročniku
za podrobnosti o uporabi detektorja
puščanja SEAL CHECK™ in ukrepanje
ob puščanju.

Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko zaznano puščanje negativnega tlaka ni bilo odpravljeno in je bilo
zdravljenje prekinjeno. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:

Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da je priključek med cevko obveze in cevko
zbiralnika pravilno zaskočen.

3.

Zagotovite, da je zbiralnik do konca vstavljen. (Preverite poglavje
»Alarm za nepravilno namestitev zbiralnika«, stran 57).

7.

4.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

5.

Zdravljenje nadaljujete s pritiskom gumba
Start/stop.

6.

Pritisnite SEAL CHECK™ za dostop
do detektorja puščanja SEAL CHECK™.
Preverite poglavje »Detektor puščanja
SEAL CHECK™« (stran 145) v priročniku
za podrobnosti o uporabi detektorja
puščanja SEAL CHECK™ in ukrepanje
ob puščanju.

Ko s pomočjo detektorja puščanja SEAL CHECK™ odpravite
puščanje, pritisnite Izhod na zaslonu detektorja puščanja
SEAL CHECK™, da se vrnete na začetni zaslon.
Če puščanje ni odpravljeno, se bo zaslon z
alarmom ponovno pojavil po nekaj minutah.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za nizek tlak zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ ni dosegla ciljnega negativnega tlaka
in je lahko negativni tlak v rani nižji od nastavljenega, kar lahko ogrozi koristi zdravljenja. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki zdravljenja
V.A.C.® na blazinici V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ali kompletu cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ in cevka zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če alarm za nizek tlak zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je
prekinjeno) ostane aktiven tudi po tem, ko ste opravili 2. in
3. korak, spustite enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta
rane ali pod njega. Če z znižanjem enote rešite alarm,
lahko nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 50).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje ostane vklopljena,
vendar je lahko negativni tlak na mestu rane
pod vrednostjo, določeno za zdravljenje.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za nizek tlak zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Opozorilo zaradi slabe namestitve enote V.A.C. VERALINK™ zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko se kaseta V.A.C. VERALINK™ ne prilega popolnoma in/ali ni pravilno
pritrjena. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Med zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™ bo enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ po sprožitvi tega opozorila
prešla v fazo vlaženja in bo pred ponovitvijo cikla nadaljevala s fazo zdravljenja V.A.C.®. Če je kaseta
V.A.C. VERALINK™ pravilno nameščena še pred zaključkom faze zdravljenja V.A.C.®, cikel zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™ ne bo prekinjen.
Opozorilo rešite na naslednji način:

Opozorilo zaradi slabe namestitve enote V.A.C. VERALINK™ zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo
težavo.

2.

Kaseto V.A.C. VERALINK™ odstranite iz enote, tako da
pritisnete na jeziček za sprostitev kasete (stran 28).

3.

Preglejte kaseto V.A.C. VERALINK™ in enoto za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ ter se prepričajte, da med stičnimi deli kasete in
enote za zdravljenje ni nobenih predmetov ali ostankov.

4.

Zagotovite, da je priključek za kaseto (na konici cevke)
varno povezan z režo za priključek na enoti za zdravljenje
(stran 28).

5.

Kaseto V.A.C. VERALINK™ ponovno namestite na enoto
za zdravljenje in zagotovite, da je pravilno vstavljena in
pritrjena (stran 28). Slišen klik pomeni, da je kaseta pravilno
nameščena.
Ko je kaseta V.A.C. VERALINK™ pravilno
nameščena, bo zaslon z opozorilom zaradi
slabe namestitve enote V.A.C. VERALINK™
samodejno izginil.

ALI

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 50).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

8.

Če se opozorilo še naprej ponavlja,
ponovite korake 2–7 z novo kaseto
V.A.C. VERALINK™.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi prazne vrečke/posode z raztopino zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko v vrečki/posodi za raztopino ni več tekočine za dovajanje.
Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Med zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™ bo enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ po sprožitvi tega opozorila prešla
v fazo vlaženja in bo pred ponovitvijo cikla nadaljevala s fazo zdravljenja V.A.C.®. Če je vrečka/posoda z
raztopino zamenjana še pred zaključkom faze zdravljenja V.A.C.®, cikel zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
ne bo prekinjen.
Opozorilo rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo
težavo.

2.

Iz kasete V.A.C. VERALINK™ odstranite prazno vrečko/posodo
z raztopino.

3.

Namestite novo vrečko/posodo z raztopino. Več informacij
poiščite v poglavju »Obešanje vrečke/posode z
raztopino« v priročniku (stran 30).

4.

Novo vrečko/posodo obesite na nastavljivo obešalo za
vsebnik z raztopino (stran 30).
5.

Pritisnite Dnevnik za vnos menjave
vrečke/posode z raztopino. Več informacij
poiščite v poglavju o zaslonu Dnevnik
(stran 150).

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 50).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.
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Opozorilo zaradi prazne vrečke/posode z raztopino zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

1.

Opozorilo zaradi neaktivne pomoči pri polnjenju zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko volumen pomoči pri polnjenju ni bil sprejet v 15 minutah po
uporabi pomoči pri polnjenju. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

3.

Pritisnite Nastavitve zdravljenja na začetnem zaslonu
(stran 50).

4.

Ponovno konfigurirajte zdravljenje (stran 46).

Opozorilo zaradi neaktivne pomoči pri polnjenju zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Alarm zaradi odklona tlaka zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko je pozitiven tlak na mestu rane presegel dovoljeno mejo. Alarm spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.
Med zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™ bo enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ po sprožitvi tega alarma prešla
v fazo vlaženja in bo pred ponovitvijo cikla nadaljevala s fazo zdravljenja V.A.C.®. Če je odklon tlaka
odpravljen še pred zaključkom faze zdravljenja V.A.C.®, cikel zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ ne bo prekinjen.
Alarm rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na blazinici V.A.C. VERAT.R.A.C.™
ali kompletu cevk V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ in cevki kasete
V.A.C. VERALINK™ odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso na noben način zvite, zavihane ali
zamašene.

4.

Če alarm zaradi odklona tlaka zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
(zdravljenje je prekinjeno) vztraja tudi po končanem 2.
in 3. koraku, preverite položaj pacienta ali ostale zunanje
kompresijske naprave, ki bi lahko ovirale pretok. Odstranite
zunanjo kompresijsko napravo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 50).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm zaradi odklona tlaka zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Opozorilo za blokado cevke za dovajanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je linija za dovajanje blazinice V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ali kompleta cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ zamašena. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Med zdravljenjem V.A.C. VERAFLO™ bo enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ po sprožitvi tega opozorila
prešla v fazo vlaženja in bo pred ponovitvijo cikla nadaljevala s fazo zdravljenja V.A.C.®. Če je
zamašitev odpravljena še pred zaključkom faze zdravljenja V.A.C.®, cikel zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
ne bo prekinjen.
Opozorilo rešite na naslednji način:

Opozorilo za blokado cevke za dovajanje zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na blazinici V.A.C. VERAT.R.A.C.™
ali kompletu cevk V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ in kaseti
V.A.C. VERALINK™ odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso na noben način zvite, zavihane ali
zamašene.

4.

Zagotovite, da je kaseta V.A.C. VERALINK™ do konca
vstavljena in pritrjena. Več informacij poiščite v poglavju
»Priključitev kasete V.A.C. VERALINK™ na enoto za
zdravljenje V.A.C.ULTA™« (stran 28) v priročniku.

5.

Prepričajte se, da je raztopina za dovajanje v cevki kasete
V.A.C. VERALINK™ še vedno tekoča in prosto teče. Če se je
raztopina za dovajanje zgostila, zamenjajte eno ali vse od
spodaj naštetega:

6.

•

kaseto V.A.C. VERALINK™;

•

blazinico V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ali komplet cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™;

•

vrečko/posodo z raztopino.

Če opozorilo za blokado cevke za dovajanje zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™ vztraja tudi po končanem 2. do 5. koraku,
preverite položaj pacienta ali ostale zunanje kompresijske
naprave, ki bi lahko ovirale pretok. Če je potrebno, odstranite
zunanjo kompresijsko napravo.
7.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Ko je blokada odpravljena, bo zaslon
z opozorilom izginil.
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8.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 50).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže približno dve uri pred tem, preden je stanje akumulatorja prenizko za
neprekinjeno delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega kabla
proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico, da napolnite
akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona na dotik in ikona
za polnjenje akumulatorja prikazujeta polnjenje enote.
Več informacij poiščite v poglavju »Polnjenje akumulatorja«
(stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena
v stensko vtičnico, bo zaslon opozorilo zaradi
skoraj prazne baterije samodejno izginil.

ALI
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

Zdravljenje se nadaljuje.
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Alarm za kritično stanje baterije zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže približno 30 minut preden je stanje akumulatorja prenizko za neprekinjeno
delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega kabla
proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico, da napolnite
akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona na dotik in ikona
za polnjenje akumulatorja prikazujeta polnjenje enote. Več
informacij poiščite v poglavju »Polnjenje akumulatorja«
(stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena
v stensko vtičnico, bo zaslon alarm za kritično
stanje baterije samodejno izginil.
3.

Če zaslon alarm za kritično stanje baterije
ne izgine, pritisnite Ponastavi za vrnitev na
začetni zaslon.

Zdravljenje V.A.C.® se nadaljuje in zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™ preide v zdravljenje V.A.C.®
po približno petih minutah. Če vzrok za alarm
ni odpravljen v približno tridesetih minutah, bo
zdravljenje prekinjeno.
4.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 50).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Za nadaljevanje zdravljenja mora biti zdravljenje
V.A.C.ULTA™ priključena v stensko vtičnico.
V primeru popolne prekinitve napajanja,
se dnevniki alarmov in nastavitve ne izgubijo,
če ima enota cikel napajanja (jo izklopimo in
nato ponovno vklopimo).
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za kritično stanje baterije zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Alarm za prazen akumulator
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko je stanje akumulatorja prenizko za napajanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Alarm za prazen akumulator

Alarm rešite na naslednji način:
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1.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega kabla
proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico, da napolnite
akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona na dotik in ikona
za polnjenje akumulatorja prikazujeta polnjenje enote.
Več informacij poiščite v poglavju »Polnjenje akumulatorja«
(stran 23) v priročniku.

2.

Vklopite enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in začnite z
zdravljenjem. Več informacij poiščite v poglavju »Vklop ali
izklop enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™« v priročniku
(stran 42).

Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja V.A.C. VERAFLO™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je notranja temperatura enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zunaj
določenih omejitev. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Med trajanjem opozorila se zdravljenje
nadaljuje. Zaslon na dotik se bo izklopil po
petih minutah neuporabe. Zaslon se prižge,
ko se ga dotaknete. Polnjenje akumulatorja
je ustavljeno.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Enoto za zdravljenje prenesite v okolje s temperaturnim
območjem delovanja, kot je opredeljeno v poglavju
»Specifikacije« v priročniku (stran 194).
Traja lahko do dve uri, da se enota za
zdravljenje vrne na delovno temperaturo.
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Zdravljenje se nadaljuje.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja V.A.C. VERAFLO™

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Alarm za sistemsko napako za zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ po tem,
ko ste jo vklopili. Pojavi se lahko več različnih tipov napak sistema. Poleg koda napake se bo pojavila številka, ki predstavlja diagnostično
oznako napake sistema. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Zabeležite si številko koda napake.
3.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.

Alarm za sistemsko napako za zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za sistemsko napako (ob vklopu)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med
vklopom. »00000001« predstavlja diagnostično oznako napake sistema. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
Zabeležite si številko koda napake (00000001).
2.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.

Alarm za sistemsko napako (ob vklopu)

1.
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Zavihek s pripomočki – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™
Za osebne nastavitve enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ uporabite zaslon zavihka Pripomočki. Nekatere možnosti so na voljo ne glede
na to, katero zdravljenje je v teku. Te možnosti so opisane v poglavju zavihek Pripomočki. Možnosti, ki so značilne za posamezno
zdravljenje, so podrobno opisane v nadaljevanju.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje (strani 50,
85, 110 in 129)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki
Vlaženje obveze (stran 75)

Detektor puščanja SEAL CHECK™
(stran 146)
Preizkusni cikel (stran 79)

Več informacij poiščite v zavihku
Pripomočki (stran 181).

Pomoč

Na začetnem zaslonu zavihka Pripomočki so na voljo naslednje možnosti:
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 146).

Zavihek s pripomočki – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™

Vlaženje obveze – uporabite za vlaženje obveze z raztopino, ko pripravljate menjavo obveze (stran 75).
Preizkusni cikel – uporabite za skrajšani cikel zdravljenja V.A.C. VERAFLO™. Vsaka posamezna faza cikla bo preizkušena za zagotovitev
pravilne nastavitve in delovanja sistema (stran 79).
Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Vlaženje obveze
Uporabite za vlaženje obveze z raztopino, ko pripravljate menjavo obveze.
Če je na voljo orodje za vlaženje obveze, je ikona za vlaženje obveze na začetnem zaslonu zavihka
Pripomočki (samo zdravljenje V.A.C. VERAFLO™ in zdravljenje V.A.C.®) modre barve.
Vlaženje obveze pri izbranem zdravljenju ne deluje:
1.

Prepričajte se, da sta cev zbiralnika sistema V.A.C.® in linija za
dovajanje pravilno priključena.

2.

Zagotovite, da so vse štiri sponke na cevkah odprte.

3.

Zagotovite, da je kaseta V.A.C. VERALINK™ pravilno
nameščena (stran 28).

4.

Prepričajte se, da ima zbiralnik še dovolj kapacitete za
menjavo obveze.
5.

Pritisnite Vlaženje obveze na začetnem
zaslonu ali v zavihku Pripomočki za
nadaljevanje na zaslon Vlaženje obveze.

6.

Pritisnite ciljni Volumen za vlaženje obveze (ml).

7.

Pritisnite ciljni Čas vlaženja obveze (min).
8.

10.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo izvedla faze namakanja,
vlaženja in odstranitve tekočine. V statusnem polju na
vrhu zaslona bo prikazana faza zdravljenja (stran 50).
Trenutni status zdravljenja se prikaže tudi pod ikono enote
za zdravljenje skupaj s časom in preostalo količino tekočine
(med fazo dovajanja).
Ko je zaključena faza odstranitve tekočine za vlaženje obveze,
je mogoče obvezo odstraniti.
11.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni
zaslon ali v zavihek Pripomočki.

Za varnostne informacije in postopke pri
menjavi obveze preberite ustrezna navodila
za uporabo obveze.

Vlaženje obveze

9.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev
in vrnitev na začetni zaslon ali v zavihek
Pripomočki.
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Izbrano vlaženje obveze med fazo dovajanja:
1.

Pritisnite Vlaženje obveze na začetnem
zaslonu ali v zavihku Pripomočki za
nadaljevanje na zaslon Vlaženje obveze.

2.

Prepričajte se, da sta cev zbiralnika sistema V.A.C.® in linija za
dovajanje pravilno priključena.

3.

Zagotovite, da so vse štiri sponke na cevkah odprte.

4.

Prepričajte se, da ima zbiralnik še dovolj kapacitete za
menjavo obveze.

5.

Pritisnite ciljni Čas vlaženja obveze (min).
6.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev
in vrnitev na začetni zaslon ali v zavihek
Pripomočki.

7.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo izvedla faze namakanja,
vlaženja in odstranitve tekočine. V statusnem polju na vrhu
zaslona bo prikazano zdravljenje (stran 50). Trenutni status
zdravljenja se prikaže tudi pod ikono enote za zdravljenje skupaj
s časom in preostalo količino tekočine (med fazo dovajanja).

8.

Ko je zaključena faza odstranitve tekočine za vlaženje obveze,
je mogoče obvezo odstraniti.
9.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni
zaslon ali v zavihek Pripomočki.

Za varnostne informacije in postopke pri
menjavi obveze preberite ustrezna navodila
za uporabo obveze.
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Izbrano vlaženje obveze med fazo vlaženja:
1.

Pritisnite Vlaženje obveze na začetnem
zaslonu ali v zavihku Pripomočki za
začetek vlaženja obveze.

2.

Prepričajte se, da sta cev zbiralnika sistema V.A.C.® in linija za
dovajanje pravilno priključena.

3.

Zagotovite, da so vse štiri sponke na cevkah odprte.

4.

Prepričajte se, da ima zbiralnik še dovolj kapacitete za
menjavo obveze.

5.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo izvedla fazi vlaženja in
odstranitve tekočine. V statusnem polju na vrhu zaslona bo
prikazano zdravljenje (stran 50). Trenutni status zdravljenja
se prikaže tudi pod ikono enote za zdravljenje skupaj s časom
in preostalo količino tekočine (med fazo dovajanja).

6.

Ko je zaključena faza odstranitve tekočine za vlaženje obveze,
je mogoče obvezo odstraniti.
7.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni
zaslon ali v zavihek Pripomočki.

Za varnostne informacije in postopke pri
menjavi obveze preberite ustrezna navodila za
uporabo obveze.
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Izbrano vlaženje obveze med fazo zdravljenja V.A.C.®:
1.

Zagotovite, da je linija za dovajanje pravilno priključena.

2.

Zagotovite, da so vse štiri sponke na cevkah odprte.

3.

Zagotovite, da je kaseta V.A.C. VERALINK™ pravilno
nameščena (stran 28).

4.

Prepričajte se, da ima zbiralnik še dovolj kapacitete za
menjavo obveze.
5.

Pritisnite Vlaženje obveze na začetnem
zaslonu ali v zavihku Pripomočki za
nadaljevanje na zaslon Vlaženje obveze.

6.

Pritisnite ciljni Volumen za vlaženje obveze (ml).

7.

Pritisnite ciljni Čas vlaženja obveze (min).
8.

9.

10.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev
in vrnitev na začetni zaslon ali v zavihek
Pripomočki.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo izvedla faze namakanja,
vlaženja in odstranitve tekočine. V statusnem polju na
vrhu zaslona bo prikazana faza zdravljenja (stran 50).
Trenutni status zdravljenja se prikaže tudi pod ikono enote
za zdravljenje skupaj s časom in preostalo količino tekočine
(med fazo dovajanja).
Ko je zaključena faza odstranitve tekočine za vlaženje obveze,
je mogoče obvezo odstraniti.
11.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni
zaslon ali v zavihek Pripomočki.

Za varnostne informacije in postopke pri
menjavi obveze preberite ustrezna navodila
za uporabo obveze.
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Preizkusni cikel
Uporabite za skrajšani cikel zdravljenja V.A.C. VERAFLO™. Vsaka posamezna faza cikla bo preizkušena za zagotovitev pravilne
nastavitve in delovanja sistema.
1.

Prepričajte se, da sta cev zbiralnika sistema V.A.C.® in linija za
dovajanje pravilno priključena (stran 31).

2.

Zagotovite, da so vse štiri sponke na cevkah odprte
(stran 31 in 33).

3.

Zagotovite, da je kaseta V.A.C. VERALINK™ pravilno
nameščena (stran 28).

4.

Prepričajte se, da je zbiralnik pravilno nameščen (stran 32).

5.

Prepričajte se, da je vrečka/posoda z raztopino pravilno
nameščena (stran 29).

6.

Če enota ni bila še nikoli konfigurirana za zdravljenje
s sistemom V.A.C. VERAFLO™, konfigurirajte enoto,
kot je opisano v poglavju »Konfiguracija zdravljenja
V.A.C. VERAFLO™ – pregled« (strani 44–47).
Preizkusni cikel je na voljo samo, če je
konfiguriran za zdravljenje V.A.C. VERAFLO™.

7.

Pritisnite Preizkusni cikel na zaslonu
Pripomočki (stran 74).

8.

Ko je preizkusni cikel končan, pritisnite
IZHOD za nadaljevanje na fazo
zdravljenja V.A.C.®.

Preizkusni cikel

Če uporabnik ne izbere nastavitev za
nobeno zdravljenje, bo enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ uporabila privzete tovarniške
nastavitve.
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Konfiguracija zdravljenja V.A.C.® – pregled privzetih nastavitev
Spodaj prikazani diagram poteka prikazuje osnovne korake, potrebne za konfiguracijo zdravljenja V.A.C.® ob uporabi privzetih
nastavitev. Za posamezne zaslone in možnosti preberite naslednje strani, kjer se nahajajo podrobne informacije.
Zaslon
Nov pacient

Zaslon
Potrditev nastavitev

Zaslon Detektor puščanja
SEAL CHECK™

Pritisnite
Zdravljenje V.A.C.®
(stran 42).

Pritisnite V redu, da potrdite
privzete nastavitve.

Zniževanje nivoja se prične.

Pritisnite in
držite gumb za
vklop, dokler ne
zasveti lučka.

Za zdravljenje
V.A.C.® je potrebno
naslednje:
• zbiralnik,
• obveza V.A.C.®.

Začetni zaslon –
zdravljenja V.A.C.®

Konfiguracija zdravljenja V.A.C.® – pregled privzetih nastavitev

Za uporabo orodja
za vlaženje obveze je
treba namestiti kaseto
V.A.C. VERALINK™
(stran 28).

Zgoraj prikazani posnetki zaslonov služijo zgolj predstavitvi. Podrobnejši pregled in več informacij
poiščite na navedenih straneh.

Prikazane nastavitve se bodo razlikovale, saj so odvisne od uporabnikovih nastavitev.
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Konfiguracija zdravljenja V.A.C.® – pregled nastavitev za naprednega uporabnika
Spodaj prikazani diagram poteka prikazuje osnovne korake, potrebne za konfiguracijo zdravljenja V.A.C.® z nastavitvami uporabnika.
Za posamezne zaslone in možnosti preberite naslednje strani, kjer se nahajajo podrobne informacije.

Pritisnite in
držite gumb za
vklop, dokler ne
zasveti lučka.

Za zdravljenje V.A.C.®
je potrebno naslednje:
• zbiralnik,

Konfiguracija zdravljenja V.A.C.® – pregled nastavitev za naprednega uporabnika

• obveza V.A.C.®.

Pritisnite
Zdravljenje V.A.C.®
(stran 42).

Pritisnite
Napredne nastavitve.

Konfigurirajte
zdravljenje V.A.C.®,
kot je predpisano
(stran 83). Pritisnite V redu
za nadaljevanje na zaslon
Potrditev nastavitev.

Za uporabo
orodja za vlaženje
obveze je treba
namestiti kaseto
V.A.C. VERALINK™
(stran 28).

Zniževanje nivoja se prične.

Pritisnite V redu,
da potrdite nastavitve.

Zgoraj prikazani posnetki zaslonov služijo
zgolj predstavitvi. Podrobnejši pregled in več
informacij poiščite na navedenih straneh.

Prikazane nastavitve se bodo razlikovale,
saj so odvisne od uporabnikovih nastavitev.
Začetni zaslon –
zdravljenje V.A.C.®
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Zaslon nastavitve zdravljenja V.A.C.®
Zaslon omogoča uporabniku konfiguracijo enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ za izvajanje zdravljenja V.A.C.®:
•

Ciljni tlak (mmHg) – (privzeto = 125 mmHg). Predpisana
raven negativnega tlaka za zdravljenje V.A.C.®. Ciljni tlak je
mogoče nastaviti v razponu od 25 do 200 mmHg v korakih po
25 mmHg.

•

Intenzivnost – (privzeto = nizka) Povezana je s časom,
ki je od začetka zdravljenja potreben za doseganje ciljnega
negativnega tlaka. Nižja kot je nastavitev intenzivnosti,
dlje traja, da je dosežen ciljni tlak. Priporoča se, da pri novih
pacientih uporabite najnižjo nastavitev intenzivnosti, saj omogoča
počasnejše povečevanje negativnega tlaka po kompresiji
pene v rani. Po želji lahko ostane intenzivnost na najnižji
nastavitvi skozi celotno trajanje zdravljenja.

•

Način zdravljenja V.A.C.® – (privzeto = neprekinjen).
Na voljo sta načina Neprekinjeno in DPC. Neprekinjeno
zdravljenje omogoča stalen negativni tlak pri izbranem ciljem
tlaku. DPC omogoča negativni tlak med prednastavljenim
nizkim tlakom (25 mmHg) in izbranim ciljnim tlakom.

•

Čas cikla naraščanja – (privzeto = 3 minute). Čas, ki je pri
uporabi DPC potreben za prehod s prednastavljenega nizkega
tlaka (25 mmHg) na izbrani ciljni tlak. Čas cikla naraščanja je
mogoče nastaviti v razponu od ene minute do 10 minut
v korakih po eno minuto.

•

Čas cikla padanja – (privzeto = 3 minute). Čas, ki je pri
uporabi DPC potreben za prehod z izbranega ciljnega tlaka
na prednastavljeni nizki tlak (25 mmHg). Čas cikla padanja je
mogoče nastaviti v razponu od ene minute do 10 minut v
korakih po eno minuto.
1.

Izbrano vrednost izberite, tako da
pritisnete ali podrsate s prstom/pisalom
po vrstici. Uporabite +/– za zvišanje ali
znižanje prikazanih vrednosti.

Zaslon nastavitve zdravljenja V.A.C.®

Pritisnite Obnovi privzeto za vrnitev vseh
nastavitev zdravljenja na privzete vrednosti.
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2.

Po vnosu vseh nastavitev pritisnite
V redu za nadaljevanje na zaslon
Potrditev nastavitev. Ta zaslon
uporabniku omogoča pregled vseh
nastavitev zdravljenja, izbranih na zaslonu z
Nastavitve zdravljenja V.A.C.®.

3.

Uporabite +/– za zvišanje ali znižanje
prikazanih vrednosti.

Pritisnite Napredne nastavitve za vrnitev na
zaslon z Nastavitve zdravljenja V.A.C.® in
morebitne potrebne spremembe.
.
4.

Pritisnite V redu za začetek zdravljenja
in nadaljevanje na zaslon za detektor
puščanja SEAL CHECK™ za zdravljenje
V.A.C.®.

ALI
5.

.
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Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
Izberi zdravljenje.

Začetni zaslon – zdravljenje V.A.C.®
Ta začetni zaslon je glavni zaslon, ki ga prikaže enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med zdravljenjem V.A.C.®. Uporablja se za dostop
do pomembnih informacij o statusu zdravljenja.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje
(strani 50, 85, 110 in 129)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki (stran 106)
Informacije

Zaznavanje puščanja

Detektor puščanja
SEAL CHECK™ (stran 145)
Start/stop zdravljenja

Nastavitve zdravljenja
(stran 83)

Nočni način (stran 41)
Pomoč

Zaščita zaslona/zaklepanje
nastavitev (stran 41)

V statusnem polju na vrhu zaslona bosta prikazana način in status zdravljenja (VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO). Trenutni tlak zdravljenja
bo prav tako prikazan nad ikono za obvezo.
Na začetnem zaslonu so za zdravljenje V.A.C.® na voljo naslednje možnosti:
Nastavitve zdravljenja – uporabite za spremembo trenutnih nastavitev zdravljenja.
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 145).
Informacije – uporabite za pregled povzetka zgodovine zdravljenja in trenutnih nastavitev zdravljenja (stran 86).

Začetni zaslon – zdravljenje V.A.C.®

Start/stop – uporabite za vklop ali izklop zdravljenja.
Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Zaznavanje puščanja – če enota za zdravljenje zazna puščanje sistema, ki je preseglo mejo alarma za puščanje, bo začetni zaslon
zdravljenja V.A.C.® prikazal rumen okvir okoli obveze. Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev območij puščanja
poiščite v navodilih za uporabo, priloženih obvezam.
Glejte stran 41 za seznam običajnih gumbov zaslona na dotik, ki niso opisani tukaj.
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Zasloni z informacijami – zdravljenje V.A.C.®

Zasloni z informacijami – zdravljenje V.A.C.®

Ti zasloni bodo prikazali trenutne nastavitve zdravljenja in povzetek zdravljenja za pacienta.
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1.

Pritisnite Informacije na začetnem zaslonu za nadaljevanje na zavihek Povzetek zdravljenja. Ta zavihek
uporabite za preverjanje datuma začetka zdravljenja in časa zdravljenja. Če uporabljate funkcijo dnevnika,
bodo prikazani tudi datumi in časi zadnje menjave zbiralnika, zadnje menjave kasete, zadnje menjave obveze
in zadnje menjave raztopine.

2.

Pritisnite Trenutne nastavitve za nadaljevanje na zaslon Trenutne nastavitve. Ta zavihek uporabite za
preverjanje trenutnih nastavitev zdravljenja.

3.

Pritisnite Spremeni nastavitve za nadaljevanje na zaslon Potrdi nastavitve (stran 84).

4.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni zaslon zdravljenja V.A.C.®.

Opozorila in alarmi zdravljenja V.A.C.®
Na zaslonu na dotik se lahko med zdravljenjem V.A.C.® pojavijo naslednja opozorila in alarmi.
Opozorila in alarme spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Če po zagonu zdravljenja ne zaslišite zvočnega signala, ko se prikaže detektor puščanja SEAL CHECK™, in je zvočni signal tesnjenja vključen,
je možno, da je prišlo do napake pri delovanju alarmov. Za nadaljnje informacije stopite v stik z družbo KCI. Alarmi so zasnovani tako, da jih
slišite, ko ste obrnjeni proti enoti za zdravljenje in ste od nje oddaljeni največ en meter. Če obstajata dva alarma ali več, bo prikazan samo
najpomembnejši alarm.
Manj pomembno opozorilo – prikazano je na zaslonu na dotik, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
zazna stanje, ki mu je treba posvetiti pozornost. Opozorila spremlja ponavljajoč se zvočni signal, ki se
ponavlja približno vsakih 20 sekund (dva piska).
Srednje pomemben alarm – prikazan je na zaslonu na dotik, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zazna
stanje, ki mu je treba posvetiti takojšnjo pozornost za zagotovitev izvajanja predpisanega zdravljenja.
Alarme spremljata ponavljajoč se zvočni signal, ki se ponavlja približno vsaki dve sekundi (trije piski)
in utripajoč naslov na zaslonu.

Pritisnite Zvok tesnjenja, da vključite zvočni signal.

Pritisnite Pomoč za več informacij o reševanju alarmov.

Opozorila in alarmi zdravljenja V.A.C.®

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi blokade zdravljenja V.A.C.®
Manj pomembno opozorilo – ta zaslon z opozorilom se pojavi, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zazna možnost blokade.
Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki zdravljenja V.A.C.® na
blazinici SENSAT.R.A.C.™ ali cevki zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če opozorilo zaradi blokade zdravljenja V.A.C.®
ostane aktivno tudi po tem, ko ste opravili 2. in 3. korak,
spustite enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta
rane ali pod njega. Če z znižanjem enote rešite opozorilo,
lahko nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na
začetni zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 85).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo poskušala
med trajanjem opozorila nadaljevati
z zdravljenjem.

Opozorilo zaradi blokade zdravljenja V.A.C.®

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
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Alarm za blokado zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – ta zaslon z alarmom se pojavi, ko je v liniji zdravljenja V.A.C.® prisotna blokada. Alarm spremlja ponavljajoč
se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki zdravljenja V.A.C.® na
blazinici SENSAT.R.A.C.™ ali cevki zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če alarm za blokado zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je
prekinjeno) ostane aktiven tudi po tem, ko ste opravili 2. in
3. korak, spustite enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta
rane ali pod njega. Če z znižanjem enote rešite alarm, lahko
nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 85).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba
nekatere obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za blokado zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)

Enota za zdravljenje ostane vklopljena,
vendar je lahko negativni tlak na mestu rane
pod vrednostjo, določeno za zdravljenje.

Alarm za poln zbiralnik zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – ta zaslon za alarm se prikaže, ko je zbiralnik poln in ga je treba zamenjati. Alarm spremlja ponavljajoč se
zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Preverite, ali je zbiralnik poln, tako da primerjate nivo
tekočine z označbami na zbiralniku.

Lestvica z
Graduated
oznakami
Marks

Poln zbiralnik vsebuje približno 300 ml,
500 ml ali 1000 ml, odvisno od uporabljenega
zbiralnika. Gumb za sprostitev zbiralnika
bo utripal.

Alarm za poln zbiralnik zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)

3.

4.

Če zbiralnik ni poln, pritisnite Ponastavi
za vrnitev na začetni zaslon.

Če je zbiralnik poln, ga zamenjajte in na zaslonu pritisnite
Ponastavi za vrnitev na začetni zaslon. Dodatne informacije
poiščite v poglavju »Menjava zbiralnika« v priročniku
(stran 34).
5.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba
nekatere obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za slabo namestitev zbiralnika zdravljenja V.A.C.®
Srednje pomemben alarm – ta zaslon za alarm se prikaže, ko zbiralnik ni do konca vstavljen in/ali pravilno pritrjen. Alarm spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Zbiralnik odstranite s pritiskom gumba
Sprostitev zbiralnika (stran 18) na enoti.

3.

Preverite zbiralnik in enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in se
prepričajte, da med zbiralnik in ujemajoči se del na enoti za
zdravljenje ni zašel noben predmet ali ostanek.

4.

Preverite prisotnost in popolno prileganje obeh tesnil
(stran 19). Če tesnili manjkata ali sta poškodovani,
se obrnite na družbo KCI.

5.

Ponovno pritrdite zbiralnik na enoto za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ ter poskrbite, da je v celoti vstavljen in pritrjen
(stran 32). Slišen klik pomeni, da je zbiralnik pravilno
nameščen.

8.

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

Če se alarm še naprej ponavlja, ponovite korake 2–7 z novim
zbiralnikom.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
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Alarm za slabo namestitev zbiralnika zdravljenja V.A.C.®

Alarm rešite na naslednji način:

Alarm za neaktivno zdravljenje zdravljenja V.A.C.®
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, če je zdravljenje (z zdravljenjem V.A.C.®) izklopljeno ali prekinjeno za
več kot 15 minut (ob vklopljeni enoti za zdravljenje). Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

3.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

4.

Če zdravljenja ne želite, izklopite enoto
za zdravljenje V.A.C.ULTA™ z gumbom za
vklop na sprednji strani enote.

Alarm za neaktivno zdravljenje zdravljenja V.A.C.®

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba
nekatere obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C.®
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže ob zaznanem večjem puščanju negativnega tlaka. Če stanje, povezano z
alarmom, ni rešeno v treh minutah, bo zdravljenje prekinjeno. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da je priključek med cevko obveze in cevko
zbiralnika pravilno zaskočen.

3.

Zagotovite, da je zbiralnik do konca vstavljen. (Preverite poglavje
»Alarm za nepravilno namestitev zbiralnika«, stran 91).
4.

Ko s pomočjo detektorja puščanja SEAL CHECK™ odpravite
puščanje, pritisnite Izhod na zaslonu detektorja puščanja
SEAL CHECK™, da se vrnete na zaslon alarma za puščanje
pri zdravljenju V.A.C.®.
6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 85).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Če stanje, ki je bilo vzrok za alarm,
ni odpravljeno v treh minutah, se bo sprožil
alarm za puščanje zdravljenja V.A.C.®
(zdravljenje je prekinjeno) in zdravljenje bo
ustavljeno.
Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C.®

5.

Pritisnite SEAL CHECK™ za dostop
do detektorja puščanja SEAL CHECK™.
Preverite poglavje »Detektor puščanja
SEAL CHECK™« (stran 145) v priročniku
za podrobnosti o uporabi detektorja
puščanja SEAL CHECK™ in ukrepanje ob
puščanju.

Preverite poglavje o alarmu za puščanje
zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)
iz priročnika (stran 94) za postopke glede
nadaljevanja zdravljenja.
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Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko zaznano puščanje negativnega tlaka ni bilo odpravljeno in je bilo
zdravljenje prekinjeno. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

2.

Prepričajte se, da je priključek med cevko obveze in cevko
zbiralnika pravilno zaskočen.

3.

Zagotovite, da je zbiralnik do konca vstavljen. (Preverite poglavje
»Alarm za nepravilno namestitev zbiralnika«, stran 91).

7.
Alarm za puščanje zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

4.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

5.

Zdravljenje nadaljujete s pritiskom gumba
Start/stop.

6.

Pritisnite SEAL CHECK™ za dostop
do detektorja puščanja SEAL CHECK™.
Preverite poglavje »Detektor puščanja
SEAL CHECK™« (stran 145) v priročniku
za podrobnosti o uporabi detektorja
puščanja SEAL CHECK™ in ukrepanje
ob puščanju.

Ko s pomočjo detektorja puščanja SEAL CHECK™ odpravite
puščanje, pritisnite Izhod na zaslonu detektorja puščanja
SEAL CHECK™, da se vrnete na začetni zaslon.
Če puščanje ni odpravljeno, se bo zaslon
z alarmom ponovno pojavil po nekaj minutah.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij
poiščite na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za nizek tlak zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ ni dosegla ciljnega negativnega tlaka
in je lahko negativni tlak v rani nižji od nastavljenega, kar lahko ogrozi koristi zdravljenja. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki zdravljenja V.A.C.® na
blazinici SENSAT.R.A.C.™ ali cevki zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če alarm za nizek tlak zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je
prekinjeno) ostane aktiven tudi po tem, ko ste opravili 2. in
3. korak, spustite enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta
rane ali pod njega. Če z znižanjem enote rešite alarm, lahko
nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 85).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba
nekatere obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za nizek tlak zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)

Enota za zdravljenje ostane vklopljena,
vendar je lahko negativni tlak na mestu rane
pod vrednostjo, določeno za zdravljenje.

Opozorilo zaradi slabe namestitve enote V.A.C. VERALINK™ zdravljenja V.A.C.®
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko se kaseta V.A.C. VERALINK™ ne prilega popolnoma in/ali ni pravilno
pritrjena. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo poskušala med trajanjem opozorila nadaljevati z zdravljenjem.

Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Kaseto V.A.C. VERALINK™ odstranite iz enote, tako da
pritisnete na jeziček za sprostitev kasete (stran 28).

3.

Preglejte kaseto V.A.C. VERALINK™ in enoto za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ ter se prepričajte, da med stičnimi deli kasete
in enote za zdravljenje ni nobenih predmetov ali ostankov.

4.

Zagotovite, da je priključek za kaseto (na konici cevke) varno
zaskočen v režo za priključek na enoti za zdravljenje (stran 28).

5.

Kaseto V.A.C. VERALINK™ ponovno namestite na enoto
za zdravljenje in zagotovite, da je pravilno zaskočena in
pritrjena (stran 28). Slišen klik pomeni, da je kaseta pravilno
nameščena.

Opozorilo zaradi slabe namestitve enote V.A.C. VERALINK™ zdravljenja V.A.C.®

Ko je kaseta V.A.C. VERALINK™ pravilno
nameščena, bo zaslon z opozorilom zaradi
slabe namestitve enote V.A.C. VERALINK™
samodejno izginil.
ALI

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje
VKLJUČENO, tako da preverite statusno
polje (stran 85). Če ni, pritisnite Start/
stop za ponovni zagon zdravljenja.

8.

Če se opozorilo še naprej ponavlja,
ponovite korake 2–7 z novo kaseto
V.A.C. VERALINK™.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi prazne vrečke/posode z raztopino zdravljenja V.A.C.®
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko v vrečki/posodi z raztopino ni več tekočine za dovajanje.
Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Iz kasete V.A.C. VERALINK™ odstranite prazno vrečko/posodo
z raztopino.

3.

Namestite novo vrečko/posodo z raztopino. Več informacij
poiščite v poglavju »Obešanje vrečke/posode z raztopino«
v priročniku (stran 30).

4.

Novo vrečko/posodo obesite na nastavljivo obešalo za
vsebnik z raztopino (stran 30).
5.

Pritisnite Dnevnik za vnos menjave
vrečke/posode z raztopino. Več informacij
poiščite v poglavju o zaslonu Dnevnik
(stran 151).

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 85).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.
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Opozorilo zaradi prazne vrečke/posode z raztopino zdravljenja V.A.C.®

1.

Alarm zaradi odklona tlaka zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko pozitivni tlak na mestu rane presega dopustne meje. Alarm spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:

Alarm zaradi odklona tlaka zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na blazinici V.A.C. VERAT.R.A.C.™
ali kompletu cevk V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ in cevki kasete
V.A.C. VERALINK™ odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso na noben način zvite, zavihane ali
zamašene.

4.

Če alarm zaradi odklona tlaka zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje
je prekinjeno) vztraja tudi po končanem 2. in 3. koraku,
preverite položaj pacienta ali ostale zunanje kompresijske
naprave, ki bi lahko ovirale pretok. Odstranite zunanjo
kompresijsko napravo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 85).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo za blokado cevke za dovajanje zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je linija za dovajanje blazinice V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ali kompleta cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ blokirana. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na blazinici V.A.C. VERAT.R.A.C.™
ali kompletu cevk V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ in kaseti
V.A.C. VERALINK™ odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso na noben način zvite, zavihane ali
zamašene.

4.

Zagotovite, da je kaseta V.A.C. VERALINK™ do konca
zaskočena in pritrjena. Več informacij poiščite v poglavju
»Priključitev kasete V.A.C. VERALINK™ na enoto za
zdravljenje V.A.C.ULTA™« (stran 28) v priročniku.

5.

Prepričajte se, da je raztopina za dovajanje v cevki kasete
V.A.C. VERALINK™ še vedno tekoča in prosto teče. Če se je
raztopina za dovajanje zgostila, zamenjajte eno ali vse od
spodaj naštetega:

6.

•

kaseto V.A.C. VERALINK™;

•

blazinico V.A.C. VERAT.R.A.C.™ ali komplet cevk
V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™;

•

vrečko/posodo z raztopino.

Če opozorilo za blokado cevke za dovajanje zdravljenja
V.A.C.® vztraja tudi po končanem 2. do 5. koraku, preverite
položaj pacienta ali ostale zunanje kompresijske naprave,
ki bi lahko ovirale pretok. Če je treba, odstranite zunanjo
kompresijsko napravo.
7.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Ko je blokada odpravljena, bo zaslon
z opozorilom izginil.
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Opozorilo za blokado cevke za dovajanje zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja V.A.C.®
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže približno dve uri pred tem, preden je stanje akumulatorja prenizko za
neprekinjeno delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega
kabla proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico,
da napolnite akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona
na dotik in ikona za polnjenje akumulatorja prikazujeta
polnjenje enote. Več informacij poiščite v poglavju
»Polnjenje akumulatorja« (stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena
v stensko vtičnico, bo zaslon opozorilo zaradi
skoraj prazne baterije samodejno izginil.

ALI
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja V.A.C.®

Zdravljenje se nadaljuje.
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Alarm za kritično stanje baterije zdravljenja V.A.C.®
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže približno 30 minut preden je stanje akumulatorja prenizko za neprekinjeno
delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega
kabla proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico,
da napolnite akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona
na dotik in ikona za polnjenje akumulatorja prikazujeta
polnjenje enote. Več informacij poiščite v poglavju
»Polnjenje akumulatorja« (stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ priključena v stensko vtičnico,
bo zaslon alarm za kritično stanje baterije
samodejno izginil.
3.

Če zaslon alarm za kritično stanje
baterije ne izgine, pritisnite Ponastavi
za vrnitev na začetni zaslon.

Zdravljenje V.A.C.® se nadaljuje. Če stanje, ki je
vzrok za alarm, ne bo odpravljeno v približno
tridesetih minutah, bo zdravljenje prekinjeno.
4.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 85).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Za nadaljevanje zdravljenja mora biti
zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena v stensko
vtičnico.
V primeru popolne prekinitve napajanja,
se dnevniki alarmov in nastavitve ne izgubijo,
če ima enota cikel napajanja (jo izklopimo in
nato ponovno vklopimo).
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba
nekatere obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za kritično stanje baterije zdravljenja V.A.C.®

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Prazen akumulator
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko je stanje akumulatorja prenizko za napajanje enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™.

Prazen akumulator

Alarm rešite na naslednji način:
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1.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega
kabla proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico,
da napolnite akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona
na dotik in ikona za polnjenje akumulatorja prikazujeta
polnjenje enote. Več informacij poiščite v poglavju
»Polnjenje akumulatorja« (stran 23) v priročniku.

2.

Vklopite enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in začnite
z zdravljenjem. Več informacij poiščite v poglavju »Vklop ali
izklop enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™« v priročniku
(stran 42).

Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja V.A.C.®
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je notranja temperatura enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zunaj
določenih omejitev. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Med trajanjem opozorila se zdravljenje nadaljuje.
Zaslon na dotik se bo izklopil po petih minutah
neuporabe. Zaslon se prižge, ko se ga dotaknete.
Polnjenje akumulatorja je ustavljeno.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Enoto za zdravljenje prenesite v okolje s temperaturnim
območjem delovanja, kot je opredeljeno v poglavju
»Specifikacije« v priročniku (stran 194).
Traja lahko do dve uri, da se enota za
zdravljenje vrne na delovno temperaturo.

3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Zdravljenje se nadaljuje.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba
nekatere obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja V.A.C.®

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Alarm za sistemsko napako zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ po tem,
ko ste jo vklopili. Pojavi se lahko več različnih tipov napak sistema. Poleg koda napake se bo pojavila številka, ki predstavlja diagnostično
oznako napake sistema. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Zabeležite si številko koda napake.
3.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.

Alarm za sistemsko napako zdravljenja V.A.C.® (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba
nekatere obveze proizvajalca KCI zamenjati
z nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Alarm za sistemsko napako (ob vklopu)
Srednje pomemben alarm – zaslon z alarmom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med vklopom.
»00000001« predstavlja diagnostično oznako napake sistema. Alarm spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Alarm rešite na naslednji način:
Zabeležite si številko koda napake (00000001).
2.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z alarmom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma izklopljeno
več kot dve uri, je treba nekatere obveze
proizvajalca KCI zamenjati z nadomestno
obvezo. Več informacij poiščite na listu z
varnostnimi informacijami, ki je priložen
posamezni obvezi.

Alarm za sistemsko napako (ob vklopu)

1.
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Zavihek s pripomočki – zdravljenje V.A.C.®
Za osebne nastavitve enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ uporabite zaslon zavihka Pripomočki. Nekatere možnosti so na voljo ne glede
na to, katero zdravljenje je v teku. Te možnosti so opisane v poglavju zavihek Pripomočki. Možnosti, ki so značilne za posamezno
zdravljenje, so podrobno opisane v nadaljevanju.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje (stran 85)

Detektor puščanja SEAL CHECK™
(stran 147)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki
Vlaženje obveze (stran 107)
Na voljo samo, če je nameščena
kaseta V.A.C. VERALINK™.

Več informacij poiščite v zavihku
Pripomočki (stran 181).

Pomoč

Na začetnem zaslonu zavihka Pripomočki so na voljo naslednje možnosti:
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 145).
Vlaženje obveze – uporabite za vlaženje obveze z raztopino, ko pripravljate menjavo obveze (stran 107).
Za uporabo orodja za vlaženje obveze je treba namestiti kaseto V.A.C. VERALINK™ (stran 28).

Zavihek s pripomočki – zdravljenje V.A.C.®

Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Vlaženje obveze
Uporabite za vlaženje obveze z raztopino, ko pripravljate menjavo obveze.
Za uporabo orodja za vlaženje obveze je treba namestiti kaseto V.A.C. VERALINK™ (stran 28).
1.

Zagotovite, da je linija za dovajanje pravilno priključena.

2.

Zagotovite, da so vse štiri sponke na cevkah odprte.

3.

Zagotovite, da je kaseta V.A.C. VERALINK™ pravilno
nameščena (stran 28).

4.

Prepričajte se, da ima zbiralnik še dovolj kapacitete za
menjavo obveze.
5.

Pritisnite Vlaženje obveze na začetnem
zaslonu za nadaljevanje na zaslon
Vlaženje obveze.

6.

Pritisnite ciljni Volumen za vlaženje obveze (ml).

7.

Pritisnite ciljni Čas vlaženja obveze (min).
8.

10.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo izvedla faze namakanja,
vlaženja in odstranitve tekočine. V statusnem polju na
vrhu zaslona bo prikazana faza zdravljenja (stran 85).
Trenutni status zdravljenja se prikaže tudi pod ikono enote
za zdravljenje skupaj s časom in preostalo količino tekočine
(med fazo dovajanja).
Ko je zaključena faza odstranitve tekočine za vlaženje obveze,
je mogoče obvezo odstraniti.
11.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni
zaslon.

Za varnostne informacije in postopke pri
menjavi obveze preberite ustrezna navodila za
uporabo obveze.

Vlaženje obveze

9.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev in
vrnitev na začetni zaslon.
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Konfiguracija zdravljenja PREVENA™ – pregled
Spodaj prikazani diagram poteka prikazuje osnovne korake, potrebne za konfiguracijo zdravljenja PREVENA™. Za posamezne zaslone in
možnosti preberite naslednje strani, kjer se nahajajo podrobne informacije.
Pritisnite in
držite gumb za
vklop, dokler ne
zasveti lučka.

Zaslon Nov pacient

Zaslon Potrditev nastavitev

Pritisnite
Zdravljenje PREVENA™
(stran 42).

Pritisnite V redu za zagon
detektorja puščanja
SEAL CHECK™ (stran 148).

Zaslon Detektor puščanja
SEAL CHECK™

Za zdravljenje
PREVENA™
potrebujete:
• zbiralnik,
• obvezo PREVENA™.
Zniževanje nivoja se prične.

Konfiguracija zdravljenja PREVENA™ – pregled

Začetni zaslon – zdravljenje
PREVENA™

Zgoraj prikazani posnetki zaslonov služijo zgolj predstavitvi. Podrobnejši pregled in več informacij
poiščite na navedenih straneh.

Prikazane nastavitve se bodo razlikovale, saj so odvisne od uporabnikovih nastavitev.
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Začetni zaslon – zdravljenje PREVENA™
Ta začetni zaslon je glavni zaslon, ki ga prikaže enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med zdravljenjem PREVENA™. Uporablja se za
dostop do pomembnih informacij o statusu zdravljenja.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje
(strani 50, 85, 110 in 129)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki (stran 126)
Informacije

Zaznavanje puščanja

Detektor puščanja
SEAL CHECK™ (stran 145)

Start/stop zdravljenja

Nastavitve zdravljenja
(stran 109)

Nočni način (stran 41)
Pomoč

Zaščita zaslona/zaklepanje
nastavitev (stran 41)

V statusnem polju na vrhu zaslona bosta prikazana faza in status zdravljenja (VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO). Trenutni tlak zdravljenja
bo prav tako prikazan nad ikono za obvezo.
Na začetnem zaslonu so za zdravljenje PREVENA™ na voljo naslednje izbire:
Nastavitve zdravljenja – uporabite za pregled trenutnih nastavitev zdravljenja.
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 145).

Začetni zaslon – zdravljenje PREVENA™

Informacije – uporabite za pregled povzetka zgodovine zdravljenja in trenutnih nastavitev zdravljenja (stran 111).
Start/stop – uporabite za vklop ali izklop zdravljenja.
Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Zaznavanje puščanja – če enota za zdravljenje zazna puščanje sistema, ki je preseglo mejo alarma za puščanje, bo začetni zaslon
zdravljenja PREVENA™ prikazal rumen okvir okoli obveze. Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev območij puščanja
poiščite v navodilih za uporabo, priloženih obvezam.
Glejte stran 41 za seznam običajnih gumbov zaslona na dotik, ki niso opisani tukaj.
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Zasloni z informacijami – zdravljenje PREVENA™

1.

Pritisnite Informacije na začetnem zaslonu za nadaljevanje na zavihek Povzetek zdravljenja. Ta zavihek
uporabite za preverjanje datuma začetka zdravljenja in časa zdravljenja. Če uporabljate funkcijo dnevnika,
bosta prikazana tudi datuma in časa zadnje menjave zbiralnika in zadnje menjave obveze.

2.

Pritisnite Trenutne nastavitve za nadaljevanje na zaslon Trenutne nastavitve. Ta zavihek uporabite za
preverjanje trenutnih nastavitev zdravljenja.

3.

Pritisnite Spremeni nastavitve za nadaljevanje na zaslon Potrdi nastavitve (stran 109).

4.

Pritisnite Prekliči za vrnitev na začetni zaslon zdravljenja PREVENA™.

Zasloni z informacijami – zdravljenje PREVENA™

Ti zasloni bodo prikazali trenutne nastavitve zdravljenja in povzetek zdravljenja za pacienta.
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Opozorila zdravljenja PREVENA™
Na zaslonu na dotik se lahko med zdravljenjem PREVENA™ pojavijo naslednja opozorila.
Opozorila spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Če po zagonu zdravljenja ne zaslišite zvočnega signala, ko se prikaže detektor puščanja SEAL CHECK™ in je zvočni signal tesnjenja
vključen, je možno, da je prišlo do napake pri delovanju opozoril. Za nadaljnje informacije stopite v stik z družbo KCI. Opozorila so
zasnovana tako, da jih slišite, ko gledate proti enoti za zdravljenje in ste od nje oddaljeni največ en meter. Če obstajata dve opozorili ali
več, bo prikazano samo najpomembnejše opozorilo.
Manj pomembno opozorilo – prikazano je na zaslonu na dotik, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
zazna stanje, ki mu je treba posvetiti pozornost. Opozorila spremlja ponavljajoč se zvočni signal, ki se
ponavlja približno vsakih 20 sekund (dva piska).

Pritisnite Zvok tesnjenja, da vključite zvočni signal.

Pritisnite Pomoč za več informacij o reševanju opozoril.

Opozorila zdravljenja PREVENA™

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi blokade zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – ta zaslon z opozorilom se pojavi, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zazna možnost blokade.
Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevkah obveze in cevi
zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če opozorilo zaradi blokade zdravljenja PREVENA™
ostane aktivno tudi po tem, ko ste opravili 2. in 3. korak,
spustite enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta rane
ali pod njega. Če z znižanjem enote rešite opozorilo, lahko
nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 110).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo
poskušala med trajanjem opozorila nadaljevati
z zdravljenjem.

Opozorilo zaradi blokade zdravljenja PREVENA™

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi blokade zdravljenja PREVENA™ (zdravljenje je prekinjeno)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se pojavi ob zaznani blokadi. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevkah obveze in cevi
zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če opozorilo zaradi blokade zdravljenja PREVENA™
(zdravljenje je prekinjeno) ostane aktivno tudi po tem,
ko ste opravili 2. in 3. korak, spustite enoto za zdravljenje in
cevke na nivo mesta rane ali pod njega.
Če z znižanjem enote rešite opozorilo, lahko nadaljujete
z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 110).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje ostane vklopljena,
vendar je lahko negativni tlak na mestu rane
pod vrednostjo, določeno za zdravljenje.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi blokade zdravljenja PREVENA™ (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Opozorilo zaradi polnega zbiralnika zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je zbiralnik poln in ga je treba zamenjati. Opozorilo spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Preverite, ali je zbiralnik poln, tako da primerjate nivo
tekočine z označbami na zbiralniku.

Lestvica z oznakami

Poln zbiralnik vsebuje približno 300 ml ali 500 ml,
odvisno od uporabljenega zbiralnika. Gumb za
sprostitev zbiralnika bo utripal.
3.

Opozorilo zaradi polnega zbiralnika zdravljenja PREVENA™

4.
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Če zbiralnik ni poln, pritisnite Ponastavi
za vrnitev na začetni zaslon.

Če je zbiralnik poln ali skoraj poln, za dodatna navodila takoj
pokličite lečečega zdravnika.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

Opozorilo zaradi slabo nameščenega zbiralnika zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko zbiralnik ni do konca vstavljen in/ali pravilno pritrjen. Opozorilo spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Zbiralnik odstranite s pritiskom gumba
Sprostitev zbiralnika (stran 18) na enoti.

3.

Preverite zbiralnik in enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in se
prepričajte, da med zbiralnik in ujemajoči se del na enoti za
zdravljenje ni zašel noben predmet ali ostanek.

4.

Preverite prisotnost in popolno prileganje obeh tesnil
(stran 19). Če tesnili manjkata ali sta poškodovani, se obrnite
na družbo KCI.

5.

Ponovno pritrdite zbiralnik na enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™
ter poskrbite, da je v celoti vstavljen in pritrjen (stran 32).
Slišen klik pomeni, da je zbiralnik pravilno nameščen.

8.

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

Če se opozorilo še naprej ponavlja, ponovite korake 2–7
z novim zbiralnikom.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi slabo nameščenega zbiralnika zdravljenja PREVENA™

Opozorilo rešite na naslednji način:

Opozorilo zaradi neaktivnega zdravljenja zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, če je zdravljenje (zdravljenje PREVENA™) izklopljeno ali prekinjeno
za več kot 15 minut (ob vklopljeni enoti za zdravljenje). Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.

Opozorilo zaradi neaktivnega zdravljenja zdravljenja PREVENA™

Opozorilo rešite na naslednji način:
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1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

3.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

4.

Če zdravljenja ne želite, izklopite enoto
za zdravljenje V.A.C.ULTA™ z gumbom za
vklop na sprednji strani enote.

Opozorilo zaradi puščanja zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže ob zaznanem večjem puščanju negativnega tlaka. Opozorilo spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da je priključek med cevko obveze in cevko
zbiralnika pravilno zaskočen.

3.

Zagotovite, da je zbiralnik do konca vstavljen. (Preverite poglavje
»Opozorilo za nepravilno namestitev zbiralnika«, stran 117).
4.

Ko s pomočjo detektorja puščanja SEAL CHECK™ odpravite
puščanje, pritisnite Izhod na zaslonu detektorja puščanja
SEAL CHECK™, da se vrnete na zaslon opozorila zaradi
puščanja pri zdravljenju PREVENA™.
6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 110).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo poskušala
med trajanjem opozorila nadaljevati z
zdravljenjem.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi puščanja zdravljenja PREVENA™

5.

Pritisnite SEAL CHECK™ za dostop
do detektorja puščanja SEAL CHECK™.
Preverite poglavje »Detektor puščanja
SEAL CHECK™« (stran 145) v priročniku
za podrobnosti o uporabi detektorja
puščanja SEAL CHECK™ in ukrepanje
ob puščanju.

Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže približno dve uri pred tem, preden je stanje akumulatorja prenizko za
neprekinjeno delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega
kabla proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico,
da napolnite akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona
na dotik in ikona za polnjenje akumulatorja prikazujeta
polnjenje enote. Več informacij poiščite v poglavju
»Polnjenje akumulatorja« (stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena
v stensko vtičnico, bo zaslon opozorilo zaradi
skoraj prazne baterije samodejno izginil.

ALI
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja PREVENA™

Zdravljenje se nadaljuje.
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Opozorilo za kritično stanje baterije zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže približno 30 minut preden je stanje akomulatorja prenizko za
neprekinjeno delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega kabla
proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico, da napolnite
akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona na dotik in ikona
za polnjenje akumulatorja prikazujeta polnjenje enote.
Več informacij poiščite v poglavju »Polnjenje akumulatorja«
(stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena
v stensko vtičnico, bo zaslon opozorilo za
kritično stanje baterije samodejno izginil.

ALI
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Zdravljenje PREVENA™ se nadaljuje. Če stanje,
ki je vzrok za opozorilo, ne bo odpravljeno v
približno tridesetih minutah, bo zdravljenje je
prekinjeno.
Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 110).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Za nadaljevanje zdravljenja mora biti
zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena v stensko
vtičnico.
V primeru popolne prekinitve napajanja,
se dnevniki opozoril in nastavitve ne izgubijo,
če ima enota cikel napajanja (jo izklopimo in
nato ponovno vklopimo).
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Opozorilo za kritično stanje baterije zdravljenja PREVENA™

4.

Prazen akumulator
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je stanje akumulatorja prenizko za napajanje enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™.

Prazen akumulator

Opozorilo rešite na naslednji način:

122

1.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega
kabla proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico,
da napolnite akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona
na dotik in ikona za polnjenje akumulatorja prikazujeta
polnjenje enote. Več informacij poiščite v poglavju
»Polnjenje akumulatorja« (stran 23) v priročniku.

2.

Vklopite enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in začnite z
zdravljenjem. Več informacij poiščite v poglavju »Vklop ali
izklop enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™« v priročniku
(stran 42).

Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja PREVENA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je notranja temperatura enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zunaj
določenih omejitev. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Med trajanjem opozorila se zdravljenje
nadaljuje. Zaslon na dotik se bo izklopil po
petih minutah neuporabe. Zaslon se prižge,
ko se ga dotaknete. Polnjenje akumulatorja
je ustavljeno.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Enoto za zdravljenje prenesite v okolje s temperaturnim
območjem delovanja, kot je opredeljeno v poglavju
»Specifikacije« v priročniku (stran 194).
Traja lahko do dve uri, da se enota za
zdravljenje vrne na delovno temperaturo.
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Zdravljenje se nadaljuje.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.

Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja PREVENA™

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.
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Opozorilo zaradi sistemske napake zdravljenja PREVENA™ (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™
po tem, ko ste jo vklopili. Pojavi se lahko več različnih tipov napak sistema. Poleg koda napake se bo pojavila številka, ki predstavlja
diagnostično oznako napake sistema. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Zabeležite si številko koda napake.
3.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Opozorilo zaradi sistemske napake zdravljenja PREVENA™ (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo za sistemsko napako (ob vklopu)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med
vklopom. »00000001« predstavlja diagnostično oznako napake sistema. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
Zabeležite si številko koda napake (00000001).
2.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.

Opozorilo za sistemsko napako (ob vklopu)

1.
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Zavihek s pripomočki – zdravljenje PREVENA™
Za osebne nastavitve enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ uporabite zaslon zavihka Pripomočki. Nekatere možnosti so na voljo ne glede
na to, katero zdravljenje je v teku. Te možnosti so opisane v poglavju zavihek Pripomočki. Možnosti, ki so značilne za posamezno
zdravljenje, so podrobno opisane v nadaljevanju.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje (stran 110)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki

Detektor puščanja SEAL CHECK™
(stran 148)

Več informacij poiščite v zavihku
Pripomočki (stran 181).

Pomoč

Na začetnem zaslonu zavihka Pripomočki so na voljo naslednje možnosti:
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 145).

Zavihek s pripomočki – zdravljenje PREVENA™

Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Pregled zdravljenje ABTHERA™
Spodaj prikazani diagram poteka prikazuje osnovne korake, potrebne za konfiguracijo zdravljenja ABTHERA™. Za posamezne
zaslone in možnosti preberite naslednje strani, kjer se nahajajo podrobne informacije.

Zaslon Zagon

Zaslon Potrditev nastavitev

Pritisnite
Zdravljenje ABTHERA™
(stran 42).

Pritisnite V redu za zagon
detektorja puščanja
SEAL CHECK™ (stran 149).

Zaslon Detektor puščanja
SEAL CHECK™

Pritisnite in držite
gumb za vklop,
dokler ne zasveti
lučka.

Za zdravljenje
ABTHERA™ potrebujete:
• zbiralnik,
• obvezo za odprt
trebuh ABTHERA™
SENSAT.R.A.C.™.

Zniževanje nivoja se prične.

Pregled zdravljenje ABTHERA™

Začetni zaslon –
zdravljenje ABTHERA™

Zgoraj prikazani posnetki zaslonov služijo zgolj predstavitvi. Podrobnejši pregled in več informacij
poiščite na navedenih straneh.

Prikazane nastavitve se bodo razlikovale, saj so odvisne od uporabnikovih nastavitev.
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Zaslon za potrditev nastavitev – zdravljenje ABTHERA™
Na tem zaslonu lahko uporabnik prilagodi ciljni tlak enote za
zdravljenje V.A.C.ULTA™ med zdravljenjem ABTHERA™:
•

Zaslon za potrditev nastavitev – zdravljenje ABTHERA™

1.
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Ciljni tlak (mmHg) – (privzeto = 125 mmHg). Predpisana
raven negativnega tlaka za zdravljenje ABTHERA™. Ciljni tlak je
mogoče nastaviti na 100, 125 ali 150 mmHg.
Uporabite +/– za izbiro želene vrednosti za zdravljenje
ABTHERA™.
2.

Ko ste vnesli ciljni tlak, pritisnite V redu
za začetek zdravljenja in nadaljevanje
na zaslon za detektor puščanja
SEAL CHECK™ za zdravljenje
ABTHERA™.

3.

Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
Izberi zdravljenje.

Začetni zaslon – zdravljenje ABTHERA™
Ta začetni zaslon je glavni zaslon, ki ga prikaže enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med zdravljenjem ABTHERA™. Uporablja se za
dostop do pomembnih informacij o statusu zdravljenja.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje
(strani 50, 85, 110 in 129)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki (stran 144)

Zaznavanje puščanja
Informacije
Detektor puščanja
SEAL CHECK™ (stran 145)
Start/stop zdravljenja

Nastavitve zdravljenja
(stran 128)

Nočni način (stran 41)
Pomoč

Zaščita zaslona/zaklepanje
nastavitev (stran 41)

V statusnem polju na vrhu zaslona bosta prikazana način in status zdravljenja (VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO). Trenutni tlak
zdravljenja bo prav tako prikazan nad ikono za obvezo.
Na začetnem zaslonu so za zdravljenje ABTHERA™ na voljo naslednje možnosti:
Nastavitve zdravljenja – uporabite za spremembo trenutnih nastavitev zdravljenja.
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 145).

Start/stop – uporabite za vklop ali izklop zdravljenja.
Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Zaznavanje puščanja – če enota za zdravljenje zazna puščanje sistema, ki je preseglo mejo alarma za puščanje, bo začetni zaslon
zdravljenja ABTHERA™ prikazal rumen okvir okoli obveze. Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev območij puščanja
poiščite v navodilih za uporabo, priloženih obvezam.
Glejte stran 41 za seznam običajnih gumbov zaslona na dotik, ki niso opisani tukaj.
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Začetni zaslon – zdravljenje ABTHERA™

Informacije – uporabite za pregled povzetka zgodovine zdravljenja in trenutnih nastavitev zdravljenja (stran 130).

Zasloni z informacijami – zdravljenje ABTHERA™

Zasloni z informacijami – zdravljenje ABTHERA™

Ti zasloni bodo prikazali trenutne nastavitve zdravljenja in povzetek zdravljenja za pacienta.
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1.

Pritisnite Informacije na začetnem zaslonu za nadaljevanje na zavihek Povzetek zdravljenja. Ta zavihek
uporabite za preverjanje datuma začetka zdravljenja in časa zdravljenja. Če uporabljate funkcijo dnevnika,
bosta prikazana tudi datuma in časa zadnje menjave zbiralnika in zadnje menjave obveze.

2.

Pritisnite Trenutne nastavitve za nadaljevanje na zaslon Trenutne nastavitve. Ta zavihek uporabite za
preverjanje trenutnih nastavitev zdravljenja.

3.

Pritisnite Spremeni nastavitve za nadaljevanje na zaslon Potrdi nastavitve (stran 128).

4.

Pritisnite Prekliči na zaslonu Potrditev nastavitev za vrnitev na začetni zaslon zdravljenja ABTHERA™.

Opozorila zdravljenja ABTHERA™
Na zaslonu na dotik se lahko med zdravljenjem ABTHERA™ pojavijo naslednja opozorila.
Opozorila spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Če po zagonu zdravljenja ne zaslišite zvočnega signala, ko se prikaže detektor puščanja SEAL CHECK™ in je zvočni signal tesnjenja
vključen, je možno, da je prišlo do napake pri delovanju opozoril. Za nadaljnje informacije stopite v stik z družbo KCI. Opozorila so
zasnovana tako, da jih slišite, ko gledate proti enoti za zdravljenje in ste od nje oddaljeni največ en meter. Če obstajata dve opozorili
ali več, bo prikazano samo najpomembnejše opozorilo.
Manj pomembno opozorilo – prikazano je na zaslonu na dotik, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
zazna stanje, ki mu je treba posvetiti pozornost. Opozorila spremlja ponavljajoč se zvočni signal, ki se
ponavlja približno vsakih 20 sekund (dva piska).

Pritisnite Zvok tesnjenja, da izključite zvočni signal.

Pritisnite Pomoč za več informacij o reševanju opozoril.

Opozorila zdravljenja ABTHERA™

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi blokade zdravljenja ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – ta zaslon z opozorilom se pojavi, ko enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zazna možnost blokade.
Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki blazinice SENSAT.R.A.C.™
ali cevki zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če opozorilo zaradi blokade zdravljenja ABTHERA™
ostane aktivno tudi po tem, ko ste opravili 2. in 3. korak,
spustite enoto za zdravljenje in cevke na nivo mesta rane
ali pod njega. Če z znižanjem enote rešite opozorilo, lahko
nadaljujete z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 129).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo poskušala
med trajanjem opozorila nadaljevati z
zdravljenjem.

Opozorilo zaradi blokade zdravljenja ABTHERA™

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi blokade zdravljenja ABTHERA™ (zdravljenje je prekinjeno)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se pojavi ob zaznani blokadi. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.

Opozorilo rešite na naslednji način:
Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da so sponke na cevki blazinice SENSAT.R.A.C.™
ali cevki zbiralnika odprte.

3.

Zagotovite, da cevke niso zvite, zavihane ali zamašene.

4.

Če opozorilo zaradi blokade zdravljenja ABTHERA™
(zdravljenje je prekinjeno) ostane aktivno tudi po tem,
ko ste opravili 2. in 3. korak, spustite enoto za zdravljenje in
cevke na nivo mesta rane ali pod njega.
Če z znižanjem enote rešite opozorilo, lahko nadaljujete
z običajno uporabo.
5.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

6.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 129).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje ostane vklopljena,
vendar je lahko negativni tlak na mestu rane
pod vrednostjo, določeno za zdravljenje.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo zaradi blokade zdravljenja ABTHERA™) (zdravljenje je prekinjeno)

1.

Opozorilo zaradi polnega zbiralnika zdravljenja ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je zbiralnik poln in ga je treba zamenjati. Opozorilo spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Preverite, ali je zbiralnik poln, tako da primerjate nivo
tekočine z označbami na zbiralniku.

Lestvica z
Graduated
oznakami
Marks

Poln zbiralnik vsebuje približno 300 ml, 500 ml ali
1000 ml, odvisno od uporabljenega zbiralnika.
Gumb za sprostitev zbiralnika bo utripal.
3.

Opozorilo zaradi polnega zbiralnika zdravljenja ABTHERA™

4.

Če zbiralnik ni poln, pritisnite Ponastavi
za vrnitev na začetni zaslon.

Če je zbiralnik poln, ga zamenjajte in na zaslonu pritisnite
Ponastavi za vrnitev na začetni zaslon. Dodatne informacije
poiščite v poglavju »Menjava zbiralnika« v priročniku
(stran 34).
5.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo zaradi slabo nameščenega zbiralnika zdravljenja ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko zbiralnik ni do konca vstavljen in/ali pravilno pritrjen. Opozorilo spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.

1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Zbiralnik odstranite s pritiskom gumba
Sprostitev zbiralnika (stran 18) na enoti.

3.

Preverite zbiralnik in enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in se
prepričajte, da med zbiralnik in ujemajoči se del na enoti za
zdravljenje ni zašel noben predmet ali ostanek.

4.

Preverite prisotnost in popolno prileganje obeh tesnil
(stran 19). Če tesnili manjkata ali sta poškodovani,
se obrnite na družbo KCI.

5.

Ponovno pritrdite zbiralnik na enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™
ter poskrbite, da je v celoti vstavljen in pritrjen (stran 32).
Slišen klik pomeni, da je zbiralnik pravilno nameščen.

8.

6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

Če se opozorilo še naprej ponavlja, ponovite korake 2–7 z
novim zbiralnikom.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi slabo nameščenega zbiralnika zdravljenja ABTHERA™

Opozorilo rešite na naslednji način:

Opozorilo zaradi neaktivnega zdravljenja zdravljenja ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, če je zdravljenje (zdravljenje ABTHERA™) izklopljeno ali prekinjeno
za več kot 15 minut (ob vklopljeni enoti za zdravljenje). Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

3.

Pritisnite Start/stop za ponovni zagon
zdravljenja.

4.

Če zdravljenja ne želite, izklopite enoto
za zdravljenje V.A.C.ULTA™ z gumbom za
vklop na sprednji strani enote.

Opozorilo zaradi neaktivnega zdravljenja zdravljenja ABTHERA™

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo zaradi puščanja zdravljenje ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže ob zaznanem večjem puščanju negativnega tlaka. Opozorilo spremlja
ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

2.

Prepričajte se, da je priključek med cevko obveze in cevko
zbiralnika pravilno zaskočen.

3.

Zagotovite, da je zbiralnik do konca vstavljen. (Preverite
poglavje »Opozorilo za nepravilno namestitev
zbiralnika«, stran 135).
4.

Ko s pomočjo detektorja puščanja SEAL CHECK™ odpravite
puščanje, pritisnite Izhod na zaslonu detektorja puščanja
SEAL CHECK™, da se vrnete na zaslon opozorila zaradi
puščanja pri zdravljenju ABTHERA™.
6.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

7.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 129).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo poskušala
med trajanjem opozorila nadaljevati z
zdravljenjem.
Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
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Opozorilo zaradi puščanja zdravljenje ABTHERA™

5.

Pritisnite SEAL CHECK™ za dostop
do detektorja puščanja SEAL CHECK™.
Preverite poglavje »Detektor puščanja
SEAL CHECK™« (stran 145) v priročniku
za podrobnosti o uporabi detektorja
puščanja SEAL CHECK™ in ukrepanje
ob puščanju.

Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže približno dve uri pred tem, preden je stanje akumulatorja prenizko za
neprekinjeno delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega kabla
proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico, da napolnite
akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona na dotik in ikona
za polnjenje akumulatorja prikazujeta polnjenje enote. Več
informacij poiščite v poglavju »Polnjenje akumulatorja«
(stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena
v stensko vtičnico, bo zaslon opozorilo zaradi
skoraj prazne baterije samodejno izginil.

ALI

3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Opozorilo zaradi skoraj prazne baterije zdravljenja ABTHERA™

Zdravljenje se nadaljuje.
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Opozorilo za kritično stanje baterije zdravljenja ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže približno 30 minut preden je stanje akomulatorja prenizko za neprekinjeno
delovanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega kabla
proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico, da napolnite
akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona na dotik in ikona
za polnjenje akumulatorja prikazujeta polnjenje enote. Več
informacij poiščite v poglavju »Polnjenje akumulatorja«
(stran 23) v priročniku.
Ko je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena
v stensko vtičnico, bo zaslon opozorilo za
kritično stanje baterije samodejno izginil.

ALI
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

4.

Prepričajte se, da je zdravljenje VKLJUČENO,
tako da preverite statusno polje (stran 129).
Če ni, pritisnite Start/stop za ponovni
zagon zdravljenja.

Za nadaljevanje zdravljenja mora biti
zdravljenje V.A.C.ULTA™ priključena v stensko
vtičnico.
V primeru popolne prekinitve napajanja,
se dnevniki opozoril in nastavitve ne izgubijo,
če ima enota cikel napajanja (jo izklopimo in
nato ponovno vklopimo).
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo za kritično stanje baterije zdravljenja ABTHERA™

Zdravljenje ABTHERA™ se nadaljuje. Če stanje,
ki je vzrok za opozorilo, ne bo odpravljeno v
približno tridesetih minutah,
bo zdravljenje prekinjeno.

Prazen akumulator
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je stanje akumulatorja prenizko za napajanje enote za
zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Prazen akumulator

Opozorilo rešite na naslednji način:
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1.

Enoto za zdravljenje s pomočjo priloženega napajalnega kabla
proizvajalca KCI priključite v stensko vtičnico, da napolnite
akumulator. Oranžna lučka na dnu zaslona na dotik in ikona
za polnjenje akumulatorja prikazujeta polnjenje enote. Več
informacij poiščite v poglavju »Polnjenje akumulatorja«
(stran 23) v priročniku.

2.

Vklopite enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ in začnite
z zdravljenjem. Več informacij poiščite v poglavju »Vklop ali
izklop enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™« v priročniku
(stran 42).

Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja ABTHERA™
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko je notranja temperatura enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zunaj
določenih omejitev. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Med trajanjem opozorila se zdravljenje
nadaljuje. Zaslon na dotik se bo izklopil po
petih minutah neuporabe. Zaslon se prižge,
ko se ga dotaknete. Polnjenje akumulatorja
je ustavljeno.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

Enoto za zdravljenje prenesite v okolje s temperaturnim
območjem delovanja, kot je opredeljeno v poglavju
»Specifikacije« v priročniku (stran 194).
Traja lahko do dve uri, da se enota za
zdravljenje vrne na delovno temperaturo.
3.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev na začetni
zaslon.

Zdravljenje se nadaljuje.

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo zaradi notranjega segrevanja zdravljenja ABTHERA™

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate opozorilo, ko rešujete nastalo težavo.

Opozorilo zaradi sistemske napake zdravljenja ABTHERA™ (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™
po tem, ko ste jo vklopili. Pojavi se lahko več različnih tipov napak sistema. Poleg koda napake se bo pojavila številka, ki predstavlja
diagnostično oznako napake sistema. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
1.

2.

Pritisnite Prekini zvok, da za dve minuti
utišate alarm, ko rešujete nastalo težavo.

Zabeležite si številko koda napake.
3.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Če ne morete rešiti stanja, povezanega
z opozorilom, se obrnite na družbo KCI.

Opozorilo zaradi sistemske napake zdravljenja ABTHERA™ (zdravljenje je prekinjeno) (po vklopu)

Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.
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Opozorilo za sistemsko napako (ob vklopu)
Manj pomembno opozorilo – zaslon z opozorilom se prikaže, ko se pojavi napaka v sistemu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med
vklopom. »00000001« predstavlja diagnostično oznako napake sistema. Opozorilo spremlja ponavljajoč se zvočni signal.
Opozorilo rešite na naslednji način:
Zabeležite si številko koda napake (00000001).
2.

Enoto izklopite in nato ponovno vklopite
s pomočjo gumba za vklop na sprednji
strani enote (stran 18).

Če ne morete rešiti stanja, povezanega z
opozorilom, se obrnite na družbo KCI.
Če je zdravljenje prekinjeno oziroma
izklopljeno več kot dve uri, je treba nekatere
obveze proizvajalca KCI zamenjati z
nadomestno obvezo. Več informacij poiščite
na listu z varnostnimi informacijami,
ki je priložen posamezni obvezi.

Opozorilo za sistemsko napako (ob vklopu)

1.
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Zavihek s pripomočki – zdravljenje ABTHERA™
Za osebne nastavitve enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ uporabite zaslon zavihka Pripomočki. Nekatere možnosti so na voljo ne glede
na to, katero zdravljenje je v teku. Te možnosti so opisane v poglavju zavihek Pripomočki. Možnosti, ki so značilne za posamezno
zdravljenje, so podrobno opisane v nadaljevanju.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje (stran 129)

Zavihek Zgodovina (stran 155)
Zavihek Pripomočki

Detektor puščanja SEAL CHECK™
(stran 149)

Več informacij poiščite v zavihku
Pripomočki (stran 181).

Pomoč

Na začetnem zaslonu zavihka Pripomočki so na voljo naslednje možnosti:
Detektor puščanja SEAL CHECK™ – palični grafikon na zaslonu bo prikazal stopnjo puščanja, če pa bo enota zaznala večje puščanje,
se bo zaslišal zvočni signal (stran 145).

Zavihek s pripomočki – zdravljenje ABTHERA™

Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Pregled detektorja puščanja SEAL CHECK™
Detektor puščanja SEAL CHECK™ pomaga pri ugotavljanju puščanja negativnega tlaka.

Dostop do detektorja puščanja SEAL CHECK™ je mogoč z začetnega zaslona. Po začetku zdravljenja bo
detektor puščanja SEAL CHECK™ samodejno opravil začetno fazo zniževanja nivoja.

Večina primerov puščanja nastane:
•

tam, kjer se film (folija) stika s kožo;

•

na mestu, kjer so blazinica V.A.C. VERAT.R.A.C.™, blazinice kompleta cevk V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ ali
blazinica SENSAT.R.A.C.™ pritrjene na film (folijo), če je to potrebno;

•

na mestih, kjer so povezane cevke;

•

če se zbiralnik ne prilega popolnoma enoti za zdravljenje.

Pregled detektorja puščanja SEAL CHECK™

Zvočni signal tesnjenja je privzeto izključen.
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Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™
1.

Prepričajte se, da sta cev zbiralnika sistema V.A.C.® in linija za
dovajanje pravilno priključena.

2.

Zagotovite, da so vse štiri sponke na cevkah odprte.

3.

Zagotovite, da je kaseta V.A.C. VERALINK™ pravilno
nameščena (stran 28), če je potrebna.

4.

Prepričajte se, da je zbiralnik pravilno nameščen (stran 32).
5.

Po tem, ko se je zdravljenje začelo,
pritisnite detektor puščanja
SEAL CHECK™.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ uporablja zvočni signal in
palični grafikon kot pomoč pri ugotavljanju puščanja. Frekvenca
zvočnega signala in dolžina paličnega grafikona odražata stopnjo
puščanja. Ko je puščanje ugotovljeno, se zvočni signal upočasni,
palični grafikon pa se skrajša.
Ob ugotovljenem večjem puščanju bo palični grafikon rumene
barve. Zelen palični grafikon kaže, da enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ deluje normalno. Črtica na paličnem grafikonu
predstavlja točko prehoda iz rumene v zeleno barvo.
Med začetnim zniževanjem nivoja obveze,
se mora palični grafikon obarvati rumeno,
nato pa ponovno postane zelen, če ni bilo
ugotovljeno večje puščanje.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™

6.

7.

Ko zdravljenje poteka, ob rahlem pritiskanju počasi
premikajte roke in prste okoli filma (folije) in blazinic cevk.
Palični grafikon se skrajša in preide iz rumene v zeleno barvo,
frekvenca zvočnega signala (če je vklopljen) pa se zniža,
ko je najdeno in sanirano mesto puščanja.

8.

Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev območij
puščanja poiščite v navodilih za uporabo, priloženih obvezam.
9.
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Pritisnite Zvok tesnjenja za vklop ali
izklop zvočnega signala. Zvočni signal
tesnjenja je privzeto izključen.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni zaslon.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje V.A.C.®
1.

Prepričajte se, da je cev zbiralnika sistema za zdravljenje
V.A.C.® pravilno priključena.

2.

Zagotovite, da sta obe sponki na cevkah odprti.

3.

Prepričajte se, da je zbiralnik pravilno nameščen (stran 32).
4.

Po tem, ko se je zdravljenje začelo,
pritisnite detektor puščanja
SEAL CHECK™.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ uporablja zvočni signal in palični
grafikon kot pomoč pri ugotavljanju puščanja. Frekvenca zvočnega
signala in dolžina paličnega grafikona odražata stopnjo puščanja.
Ko je puščanje ugotovljeno, se zvočni signal upočasni,
palični grafikon pa se skrajša.
Ob ugotovljenem večjem puščanju bo palični grafikon rumene
barve. Zelen palični grafikon kaže, da enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ deluje normalno. Črtica na paličnem grafikonu
predstavlja točko prehoda iz rumene v zeleno barvo.
Med začetnim zniževanjem nivoja obveze, se
mora palični grafikon obarvati rumeno, nato pa
ponovno postane zelen, če ni bilo ugotovljeno
večje puščanje.
Pritisnite Zvok tesnjenja za vklop ali
izklop zvočnega signala. Zvočni signal
tesnjenja je privzeto izključen.

6.

Ko zdravljenje poteka, ob rahlem pritiskanju počasi
premikajte roke in prste okoli filma (folije) in blazinice cevk.
Palični grafikon se skrajša in preide iz rumene v zeleno barvo,
frekvenca zvočnega signala (če je vklopljen) pa se zniža,
ko je najdeno in sanirano mesto puščanja.

7.

Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev
območij puščanja poiščite v navodilih za uporabo, priloženih
obvezam.
Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni zaslon.
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Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje V.A.C.®

5.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje PREVENA™
1.

Prepričajte se, da je cev zbiralnika sistema za zdravljenje
V.A.C.® pravilno priključena.

2.

Zagotovite, da sta obe sponki na cevkah odprti.

3.

Prepričajte se, da je zbiralnik pravilno nameščen (stran 32).
4.

Po tem, ko se je zdravljenje začelo,
pritisnite detektor puščanja
SEAL CHECK™.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ uporablja zvočni signal in palični
grafikon kot pomoč pri ugotavljanju puščanja. Frekvenca zvočnega
signala in dolžina paličnega grafikona odražata stopnjo puščanja.
Ko je puščanje zaznano, se zvočni signal upočasni, palični grafikon
pa se skrajša.
Ob ugotovljenem večjem puščanju bo palični grafikon rumene
barve. Zelen palični grafikon kaže, da enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ deluje normalno. Črtica na paličnem grafikonu
predstavlja točko prehoda iz rumene v zeleno barvo.
Če bolnik preide na enoto za zdravljenje PREVENA™:
Zaslon detektorja puščanja SEAL CHECK™ prikaže znak X,
če zatesnitev obveze ni zadostna za uporabo z enoto za
zdravljenje PREVENA™. Enota za zdravljenje PREVENA™
lahko ob priključitvi sproži alarm za puščanje.
Zaslon detektorja puščanja SEAL CHECK™ prikaže znak kljukice,
če je zatesnitev obveze primerna za uporabo z enoto za zdravljenje
PREVENA™. Enota za zdravljenje PREVENA™ ob priključitvi ne
sme sprožiti alarma za puščanje.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje PREVENA™

Med začetnim zniževanjem nivoja obveze,
se mora palični grafikon obarvati rumeno,
nato pa ponovno postane zelen, če ni bilo
ugotovljeno večje puščanje.
5.
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Pritisnite Zvok tesnjenja za vklop ali
izklop zvočnega signala. Zvočni signal
tesnjenja je privzeto izključen.

6.

Ko zdravljenje poteka, ob rahlem pritiskanju počasi premikajte roke in prste okoli robov obveze in filma (folije).
Palični grafikon se skrajša in preide iz rumene v zeleno barvo, frekvenca zvočnega signala (če je vklopljen)
pa se zniža, ko je najdeno in sanirano mesto puščanja.

7.

Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev območij puščanja poiščite v navodilih za uporabo,
priloženih obvezam.

8.

Pritisnite izhod za vrnitev na začetni zaslon.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje ABTHERA™
1.

Prepričajte se, da je cev zbiralnika sistema za zdravljenje
V.A.C.® pravilno priključena.

2.

Zagotovite, da sta obe sponki na cevkah odprti.

3.

Prepričajte se, da je zbiralnik pravilno nameščen (stran 32).
4.

Po tem, ko se je zdravljenje začelo,
pritisnite detektor puščanja
SEAL CHECK™.

Detektor puščanja SEAL CHECK™ uporablja zvočni signal in
palični grafikon kot pomoč pri ugotavljanju puščanja. Frekvenca
zvočnega signala in dolžina paličnega grafikona odražata stopnjo
puščanja. Ko je puščanje ugotovljeno, se zvočni signal upočasni,
palični grafikon pa se skrajša.
Ob ugotovljenem večjem puščanju bo palični grafikon rumene
barve. Zelen palični grafikon kaže, da enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ deluje normalno. Črtica na paličnem grafikonu
predstavlja točko prehoda iz rumene v zeleno barvo.
Med začetnim zniževanjem nivoja obveze,
se mora palični grafikon obarvati rumeno,
nato pa ponovno postane zelen, če ni bilo
ugotovljeno večje puščanje.
Pritisnite Zvok tesnjenja za vklop ali
izklop zvočnega signala. Zvočni signal
tesnjenja je privzeto izključen.

6.

Ko zdravljenje poteka, ob rahlem pritiskanju počasi
premikajte roke in prste okoli filma (folije) in blazinice cevk.
Palični grafikon se skrajša in preide iz rumene v zeleno barvo,
frekvenca zvočnega signala (če je vklopljen) pa se zniža,
ko je najdeno in sanirano mesto puščanja.

7.

Informacije o uporabi dodatnega filma za zatesnitev
območij puščanja poiščite v navodilih za uporabo, priloženih
obvezam.
8.

Pritisnite Izhod za vrnitev na začetni
zaslon.
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Detektor puščanja SEAL CHECK™ – zdravljenje ABTHERA™

5.

Dnevnik – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™
To orodje uporabite za zapis pomembnih informacij o obvezi in uporabi/menjavi komponent. Informacije bodo zabeležene v poročilu
o zgodovini zdravljenja (stran 177).
Število kosov pene – pritisnite število kosov pene, uporabljene
v rani ob uporabi ali menjavi obveze. Uporabite +/– za nastavitev
vrednosti nad ali pod prikazane vrednosti.
Zamenjava zbiralnika (ml) – pritisnite, kateri zbiralnik (300 ml,
500 ml ali 1000 ml) je bil nameščen ali zamenjan.
Zamenjava raztopine (ml) – pritisnite velikost (100 do 1000 ml)
vrečke/posode z raztopino, ki je bila nameščena. Uporabite +/–
za nastavitev vrednosti nad ali pod prikazane vrednosti.

Dnevnik – zdravljenje V.A.C. VERAFLO™

Zamenjava enote V.A.C. VERALINK™ – pritisnite Da ali Ne za
namestitev ali menjavo kasete V.A.C. VERALINK™.
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Dnevnik – zdravljenje V.A.C.®
To orodje uporabite za zapis pomembnih informacij o obvezi in uporabi/menjavi komponent. Informacije bodo zabeležene v poročilu
o zgodovini zdravljenja (stran 177).
Število kosov pene – pritisnite število kosov pene, uporabljene
v rani ob uporabi ali menjavi obveze. Uporabite +/– za nastavitev
vrednosti nad ali pod prikazane vrednosti.
Zamenjava zbiralnika (ml) – pritisnite, kateri zbiralnik (300 ml,
500 ml ali 1000 ml) je bil nameščen ali zamenjan.
Zamenjava raztopine (ml) – pritisnite velikost (100 do 1000 ml)
vrečke/posode z raztopino, ki je bila nameščena. Uporabite +/–
za nastavitev vrednosti nad ali pod prikazane vrednosti.

Dnevnik – zdravljenje V.A.C.®

Zamenjava enote V.A.C. VERALINK™ – pritisnite Da ali Ne za
namestitev ali menjavo kasete V.A.C. VERALINK™.
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Dnevnik – zdravljenje PREVENA™
To orodje uporabite za zapis pomembnih informacij o obvezi in uporabi/menjavi komponent. Informacije bodo zabeležene v poročilu
o zgodovini zdravljenja (stran 177).
Število kosov pene – pritisnite število kosov pene, uporabljene
v rani ob uporabi ali menjavi obveze. Uporabite +/– za nastavitev
vrednosti nad ali pod prikazane vrednosti.

Dnevnik – zdravljenje PREVENA™

Zamenjava zbiralnika (ml) - pritisnite, kateri zbiralnik (300 ml,
500 ml ali 1000 ml) je bil nameščen ali zamenjan.
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Dnevnik – zdravljenje ABTHERA™
To orodje uporabite za zapis pomembnih informacij o obvezi in uporabi/menjavi komponent. Informacije bodo zabeležene v poročilu
o zgodovini zdravljenja (stran 177).
Število kosov pene – pritisnite število kosov pene, uporabljene
v rani ob uporabi ali menjavi obveze. Uporabite +/– za nastavitev
vrednosti nad ali pod prikazane vrednosti.

Dnevnik – zdravljenje ABTHERA™

Zamenjava zbiralnika (ml) - pritisnite, kateri zbiralnik (300 ml,
500 ml ali 1000 ml) je bil nameščen ali zamenjan.
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Zaslon zavihka Zgodovina
Uporabite zaslon zavihka Zgodovina za dostop do zgodovine (pacienta, zdravljenja in alarmov) ter orodja Slike rane.

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje
(strani 50, 85, 110 in 129)

Zavihek Pripomočki
(strani 74, 106, 126 in 144)

Povzetek zdravljenja

Zgodovina pacienta
(stran 163)

Slike (stran 167)

Zgodovina zdravljenja
(stran 177)

Zgodovina alarmov
(stran 178)

Pomoč (stran 41)

Na zaslonu zavihka Zgodovina so na voljo naslednje možnosti:
Zgodovina pacienta – zaslon z zgodovino pacienta prikazuje informacije v stolpcih po datumu, času in dogodku. Datumi so
prikazani po padajočem vrstnem redu, čas pa je zapisan s pomočjo štiriindvajseturnega formata.
Slike – funkcija slikanja rane pomaga beležiti proces zdravljenja rane. Uporabite za prenos digitalnih slik rane za zaslonski ogled ali za
pregled trendov površine in volumna.
Zgodovina zdravljenja – zaslon z zgodovino zdravljenja prikazuje informacije o zdravljenju pacienta v stolpcih po datumu, času in
dogodku. Datumi so prikazani po padajočem vrstnem redu, čas pa je zapisan s pomočjo štiriindvajseturnega formata.
Zgodovina alarmov – zaslon z zgodovino alarmov prikazuje informacije o alarmih enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ v stolpcih po
datumu, času in dogodku. Datumi so prikazani po padajočem vrstnem redu, čas pa je zapisan s pomočjo štiriindvajseturnega formata.

Zaslon zavihka Zgodovina

Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Zgodovina pacienta ali nastavitev slik (prva uporaba) – pregled
Spodnji diagram poteka prikazuje osnovne korake za ustvarjanje dostopne kode in odprtje dnevnika z novo zgodovino pacienta.
Za posamezne zaslone in možnosti preberite naslednje strani, kjer se nahajajo podrobnejše informacije.
Zaslon zavihka
Zgodovina.

Zaslon Ustvarjanje
nove dostopne kode.

Zaslon Ustvarjanje
novega ID pacienta.

Zaslon Zgodovino
pacienta.

V zavihku Zgodovina
pritisnite Zgodovina
pacienta (stran 155).

Vnesite novo dostopno
kodo in potrdite. Pritisnite
V redu (stran 158).

Vnesite ID pacienta.
Pritisnite V redu
(stran 158).

Prikaže se zaslon
Zgodovina pacienta
(stran 162).

Zgodovina pacienta ali nastavitev slik (prva uporaba) – pregled

Zgoraj prikazani posnetki zaslonov služijo zgolj predstavitvi. Podrobnejši pregled in več informacij
poiščite na navedenih straneh.
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Zaslon zavihka
Zgodovina.

Zaslon Vnos
dostopne kode.

Zaslon Ustvarjanje
zgodovine pacienta.

V zavihku Zgodovina
pritisnite gumb Zgodovina
pacienta (stran 155).

Pritisnite Ponastavi (stran 160)
za ustvarjanje dnevnika z novo
zgodovino pacienta.

Pritisnite V redu za izbris
trenutne zgodovine pacienta
(stran 160).

Zaslon Zgodovina
pacienta.

Zaslon Ustvarjanje
novega ID pacienta.

Zaslon Ustvarjanje nove
dostopne kode.

Prikaže se zaslon Zgodovina
pacienta (stran 162).

Vnesite ID pacienta. Pritisnite
V redu (stran 161).

Vnesite novo dostopno kodo
in potrdite. Pritisnite V redu
(stran 161).

Zgodovina pacienta ali nastavitev slik (nova dostopna koda) – pregled

Zgodovina pacienta ali nastavitev slik (nova dostopna koda) – pregled
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Zgodovina pacienta
Zaslone z zgodovino pacienta uporabite za ustvarjanje nove dostopne kode in odprtje dnevnika z novo zgodovino pacienta, brisanje
zgodovine pacienta, izvoz zgodovine pacienta in ogled slike grafa območja rane.

Ustvarite novo zgodovino pacienta
1.

Pritisnite zavihek Zgodovina (stran 155).

2.

Pritisnite Zgodovina pacienta na zaslonu zavihka
Zgodovina (stran 155) za nadaljevanje na zaslon
Ustvarjanje nove dostopne kode.

3.

Pritisnite polje Nova dostopna koda in za vnos dostopne
kode uporabite tipkovnico za zaslonu. Dostopna koda mora
vsebovati najmanj šest znakov.
Zabeležite si dostopno kodo. Potrebovali jo
boste za vsak dostop do zgodovine pacienta.

4.

Pritisnite polje Potrditev dostopne kode in ponovno
vnesite dostopno kodo, ki ste jo vnesli v polje Nova
dostopna koda.
5.

6.

Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Ustvarjanje novega ID pacienta.

Pritisnite polje ID pacienta in za vnos pacientove
identifikacije (ID) uporabite tipkovnico na zaslonu.
ID pacienta mora vsebovati 30 znakov ali manj.
7.

Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Zgodovina pacienta (stran 162).

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zaradi
varnosti omogoča, da je hkrati aktiven samo
en zapis pacienta. Če vnesete novo dostopno
kodo, je trenutna dostopna koda preglašena
in celotna z njo povezana zgodovina se izbriše.

Zgodovina pacienta

Ko enoto vrnete družbi KCI, se vse informacije
samodejno izbrišejo.
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Dostop do zgodovine pacienta
Ko je dostopna koda ustvarjena, jo je treba vnesti za dostop do zgodovine pacienta.
1.

Pritisnite zavihek Zgodovina (stran 155).

2.

Pritisnite Zgodovina pacienta na zaslonu zavihka
Zgodovina (stran 155) za nadaljevanje na zaslon
Vnos dostopne kode.

3.

Pritisnite polje Dostopna koda in za vnos dostopne kode za
zgodovino pacienta uporabite tipkovnico za zaslonu.
4.

Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Zgodovina pacienta (stran 162).

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zaradi
varnosti omogoča, da je hkrati aktiven samo
en zapis pacienta. Če vnesete novo dostopno
kodo, je trenutna dostopna koda preglašena in
celotna z njo povezana zgodovina se izbriše.
Ko enoto vrnete družbi KCI, se vse informacije
samodejno izbrišejo.

Dostop do zgodovine pacienta

Če je nepravilna koda vnesena 12-krat,
bo dostop do zgodovine pacienta iz varnostnih
razlogov onemogočen. Če se to zgodi,
se obrnite na družbo KCI.
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Ustvarjanje nove dostopne kode
Če želite odpreti še en dnevnik z zgodovino pacienta, je treba ustvariti novo dostopno kodo. Ko ustvarite drugo dostopno kodo, se vsa
predhodno vnesena zgodovina pacienta izbriše.
1.

Pritisnite zavihek Zgodovina (stran 155).

2.

Pritisnite Zgodovina pacienta na zaslonu zavihka Zgodovina
(stran 155) za nadaljevanje na zaslon Vnos dostopne kode.

3.

Pritisnite Ponastavi in ustvarite novo
dostopno kodo.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zaradi
varnosti omogoča, da je hkrati aktiven samo
en zapis pacienta. Če vnesete novo dostopno
kodo, je trenutna dostopna koda preglašena in
celotna z njo povezana zgodovina se izbriše.

Ustvarjanje nove dostopne kode

4.
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Pritisnite V redu na zaslonu Ustvarjanje zgodovine pacienta
za nadaljevanje na zaslon Ustvarjanje nove dostopne kode
in izbris trenutne zgodovine.

5.

Pritisnite polje Nova dostopna koda in za vnos dostopne
kode uporabite tipkovnico na zaslonu. Dostopna koda mora
vsebovati najmanj šest znakov.
Zabeležite si dostopno kodo. Potrebovali jo
boste za vsak dostop do zgodovine pacienta.

6.

Pritisnite polje Potrditev dostopne kode in ponovno vnesite
dostopno kodo, ki ste jo vnesli v polje Nova dostopna koda.
7.

8.

Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Ustvarjanje novega ID pacienta.

Pritisnite polje ID pacienta in za vnos pacientove
identifikacije (ID) uporabite tipkovnico na zaslonu.
ID pacienta mora vsebovati 30 znakov ali manj.
9.

Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Zgodovina pacienta (stran 162).

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zaradi
varnosti omogoča, da je hkrati aktiven samo
en zapis pacienta. Če vnesete novo dostopno
kodo, je trenutna dostopna koda preglašena in
celotna z njo povezana zgodovina se izbriše.
Ko enoto vrnete družbi KCI, se vse informacije
samodejno izbrišejo.

161

Zaslon z zgodovino pacienta
Uporabite zaslon Zgodovina pacienta za ogled, izvoz ali izbris dnevnika z zgodovino pacienta (npr. informacij o slikanju rane in
menjavah komponent za enkratno uporabo).

Statusno polje
Zavihek Zdravljenje
(strani 50, 85, 110 in 129)

Zavihek Pripomočki
(strani 74, 106, 126 in 144)

Ogled zgodovine pacienta
(stran 163)

Ogled grafa površine rane
(stran 165)

Izvoz zgodovine pacienta
(stran 164)

Brisanje zgodovine pacienta
(stran 166)

Zaslon za vrnitev na
zavihek Zgodovina
(stran 155)
Pomoč

Na zaslonu Zgodovina pacienta so na voljo naslednje možnosti:
Ogled zgodovine – uporabite za ogled zgodovine pacienta in dodajanje kratkih zapiskov o zdravljenju
pacienta. Na tem zaslonu ne bo nobenih vnosov, če odprete dnevnik z novo zgodovino pacienta.
Izvoz zgodovine – uporabite za izvoz celotne zgodovine pacienta na pogon USB ali kartico SD.
Ogled grafov – uporabite za ogled grafa izmerjene površine rane skozi čas.

Zaslon z zgodovino pacienta

Izbriši zgodovino – uporabite za izbris podatkov o zgodovini pacienta iz spomina enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™.
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Zaslon Ogled zgodovine pacienta
Zaslon Ogled zgodovine pacienta uporabite za ogled in dodajanje kratkih zapiskov o zdravljenju pacienta. Na tem zaslonu ne bo
nobenih vnosov, če odprete dnevnik z novo zgodovino pacienta.
1.

Pritisnite Ogled zgodovine na zaslonu Zgodovina
pacienta (stran 162) za nadaljevanje na zaslon Ogled
zgodovine pacienta.

2.

Uporabite puščici gor in dol za premikanje po zgodovini
pacienta.
3.

Za dodajanje opomb o zgodovini pacienta uporabite
tipkovnico na zaslonu. Zapis ima lahko največ 90 znakov.

5.

Pritisnite V redu za dodajanje zapisa
ali Prekliči za vrnitev na zaslon Ogled
zgodovine pacienta brez dodajanja zapisa.

6.

Pritisnite Nazaj z vrnitev na zaslon
Zgodovina pacienta.

V dnevniku z zgodovino niso zabeleženi
posamezni cikli dovajanja. Zabeležene so samo
začetne nastavitve, izbrane med nastavitvijo.

Zaslon Ogled zgodovine pacienta

4.

Pritisnite Dodaj opombo za nadaljevanje
na zaslon Dodaj opombo.
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Zaslon Izvoz zgodovine pacienta
Zaslon Izvoz zgodovine pacienta uporabite za izvoz zgodovine pacienta na pogon USB ali kartico SD.
1.

Pritisnite Izvoz zgodovine na zaslonu Zgodovina pacienta
(stran 162) za nadaljevanje na zaslon Izvoz zgodovine
pacienta.

2.

V ustrezen vhod na sprednji strani enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ vstavite pomnilniško napravo (pogon USB ali
kartico SD) (stran 18).
Uporabljajte samo naprave USB brez
zunanjega napajanja.

3.

Na zaslonu Izvoz zgodovine pacienta pritisnite pomnilniško
napravo, ki jo boste uporabili: USB ali SD-kartica.
4.

5.

Pritisnite V redu in začnite prenos
zgodovine pacienta na pomnilniško
napravo ali pritisnite Prekliči za vrnitev na
zaslon Zgodovina pacienta brez izvoza
zgodovine pacienta.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo pričela s prenosom
zgodovine pacienta. Palični graf prikazuje napredovanje
prenosa.
Če enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med
prenosom zazna napako, se bo pojavil zaslon
za napako med prenosom. Informacije
o reševanju napak poiščite v poglavju o
reševanju napak med prenosom (stran 180)
v priročniku.

Zaslon Izvoz zgodovine pacienta

6.
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Ko je celotna zgodovina pacienta uspešno
prenesena na pomnilniško napravo,
pritisnite Izhod na zaslonu Uspešen izvoz
za vrnitev na zaslon Zgodovina pacienta.

Zaslon Ogled grafa – površina rane (cm2)
Zaslon Ogled grafa – površina rane (cm2) uporabite za ogled grafa izmerjene površine rane skozi čas.
Pritisnite Ogled grafov na zaslonu Zgodovina pacienta
(stran 162) za nadaljevanje na zaslon Ogled grafa –
površina rane (cm2).
Grafa ni mogoče ustvariti, če je bila zgodovina
pacienta izbrisana.
Grafa ni mogoče ustvariti, če mere površine
rane predhodno niso bile shranjene
v zgodovino pacienta. Potrebni sta vsaj dve
meritvi za dva različna dneva (površina rane
v primerjavi s časom), da je mogoče ustvariti
graf. Vse podrobnosti o vnosu teh podatkov v
zgodovino pacienta poiščite v poglavju o slikah
rane (stran 167).
2.

Pritisnite Nazaj z vrnitev na zaslon
Zgodovina pacienta.

Zaslon Ogled grafa – površina rane (cm2)

1.
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Zaslon Brisanje zgodovine pacienta
Zaslon Brisanje zgodovine pacienta uporabite za brisanje podatkov o zgodovini pacienta iz spomina enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Zaslon Brisanje zgodovine pacienta

1.
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Pritisnite Brisanje zgodovino na zaslonu Zgodovina
pacienta (stran 162) za nadaljevanje na zaslon Brisanje
zgodovine pacienta.

2.

Pritisnite V redu za potrditev izbrisa ali
Prekliči za vrnitev na zaslon Zgodovina
pacienta brez izbrisa zgodovine pacienta.

3.

Ko je izbris končan, pritisnite Izhod na
zaslonu Uspešno brisanje za vrnitev na
zaslon Zgodovina pacienta.

Slike rane
Funkcijo Slike rane uporabite kot pomoč pri beleženju procesa zdravljenja rane.
Namen slikanja površine rane in izračun površine ni točna meritev ter ne služita postavljanju diagnoze
pri zdravljenju ran.
Pripomočki, potrebni za uporabo te funkcije, so naslednji:
•

Digitalni fotoaparat z ločljivostjo najmanj dveh megapikslov, ki uporablja spominsko kartico SD;

•

Spominska kartica SD;

•

Referenčni kvadrat za umerjanje – nahaja se na ravnilu v kompletu obvez. Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
potrebuje referenčni kvadrat za izračun mer rane.

Referenčni kvadrat za umerjanje
•

Pisalo – nahaja se na notranji stran vratc na sprednji strani enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ (stran 18).
Zaslon na dotik je treba upravljati s prstom ali priloženim pisalom. Druga pisala ali kazalne naprave
bodo poškodovale zaslon in lahko vplivajo na pravilnost delovanja naprave.

Za optimalno delovanje funkcije Slike rane je priporočeno naslednje:
•

Nov sterilni referenčni kvadrat za umerjanje je treba ob vsakem slikanju položiti na isto mesto na rani.

•

Vse slike je treba narediti z mesta neposredno nad rano.

•

Rana in referenčni kvadrat za umerjanje naj zapolnita čim večji del slike.

•

Slikanje je treba opraviti v dobrih svetlobnih pogojih.

•

Datoteke s slikami morajo biti v formatu JPEG (.jpg).

Slike rane

Uporaba fotoaparata s funkcijo prikaza datuma in časa omogoča lažje sledenje slikam.
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Zaslon Slike
Zaslon Slike uporabite za nalaganje slik za izračun površine in volumna rane ter brisanje slik iz enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Prenos slik
1.

Na zaslonu zavihka Zgodovina (stran 155) pritisnite Slike
za nadaljevanje na zaslon Slike.

2.

Vnesite kodo za dostop do zgodovine pacienta (stran 159).
Pred uporabo funkcije slikanja je treba ustvariti
dnevnik z zgodovino pacienta. Več informacij
poiščite v poglavju o ustvarjanju nove zgodovine
pacienta (stran 158) v priročniku.

3.

Pomnilniško napravo vstavite v ustrezno režo na sprednji
strani enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ (stran 18).
Uporabljajte samo naprave USB brez
zunanjega napajanja.

4.

5.

Pritisnite Izbira slike in analiza za
nadaljevanje na zaslon Nalaganje slike.

Pritisnite pomnilniško napravo s slikami na zaslonu
Nalaganje slike. Pritisnite USB, SD-kartica ali
Pomnilnik enote.
Med dostopanjem do slik v spominu enote za
zdravljenje V.A.C.ULTA™ ali na spominski kartici
bo prišlo do krajšega premora.
Med izbiranjem pomnilniške enote bo zaslon za
izbiro slik prazen, razen če so bile slike pred tem
že prenesene in shranjene v pomnilniško enoto.

Zaslon Slike

6.
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Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Izbira slike. Pritisnite Prekliči za vrnitev
na zaslon Slike.

7.

Uporabite puščici gor in dol za prikaz želene mape ali slike
v okencu.
8.

Če se želena slika nahaja v mapi, prikažite
obstoječe mape s pomočjo puščic gor in
dol ter pritisnite želeno mapo. Uporabite
puščici gor in dol za prikaz želene slike.
Pritisnite Nazaj, da zapustite mapo.

9.

10.

Ko prikažete želeno sliko, pritisnite
V redu, da prenesete sliko v spomin
enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo pričela s prenosom slike.
Palični graf prikazuje napredovanje prenosa.
Če enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med
prenosom zazna napako, se bo pojavil zaslon
za Napaka pri prenosu med nalaganjem.
Informacije o reševanju napak poiščite v
poglavju o reševanju napak med prenosom
(stran 180) v priročniku.
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11.

Po uspešno zaključenem prenosu slike odstranite
pomnilniško napravo.
12.
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Pritisnite Izhod na zaslonu Uspešno
nalagenje za nadaljevanje na zaslon
Dotaknite se vogalov referenčnega
kvadrata.

Analiza slik – Dotaknite se vogalov referenčnega kvadrata
Uporabite priloženo pisalo in se dotaknite vseh vogalov
prikazanega referenčnega kvadrata v prikaznem oknu na zaslonu
Dotaknite se vogalov referenčnega kvadrata.
Ko se dotaknete zadnjega vogala referenčnega kvadrata,
bo vogale povezala osvetljena črta.
Zaslon na dotik je treba upravljati s prstom ali
priloženim pisalom. Druga pisala ali kazalne
naprave bodo poškodovale zaslon in lahko
vplivajo na pravilnost delovanja naprave.
Pomembno je, da vogale izbirate bodisi v smeri
urnega kazalca bodisi v obratni smeri. Nepravilno
zaporedje po povzročilo napako pri umerjanju.
Po tem ko ste se dotaknili vseh vogalov
referenčnega kvadrata, pritisnite V redu za
nadaljevanje na zaslon Sled obsega rane.

Analiza slik – Dotaknite se vogalov referenčnega kvadrata

13.
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Analiza slik – Sled obsega rane
1.

Uporabite priloženo pisalo in narišite črto okrog površine
rane, ki jo boste analizirali v prikaznem oknu na zaslonu
Sled obsega rane.
Če se med risanjem črte zmotite, pritisnite Ponastavi in
ponovno orišite površino rane.
Zaslon na dotik je treba upravljati s prstom ali
priloženim pisalom. Druga pisala ali kazalne
naprave bodo poškodovale zaslon in lahko
vplivajo na pravilnost delovanja naprave.

Analiza slik – Sled obsega rane

Na začetku črte se bo pojavil kvadrat. Oris je
zaključen, ko se konec črte združi z začetno točko.
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2.

3.

Po tem, ko ste orisali površino rane,
pritisnite V redu za nadaljevanje na
zaslon Dodaj površino slike.

Pritisnite Dodaj površino za vrnitev nazaj na zaslon
Sled obsega rane, če je treba orisati še eno površino rane.
ALI

4.

Pritisnite Nadaljuj, če ste orisali že vse površine ran.
5.

Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Globina površine slike.
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Analiza slik – Globina površine slike

Analiza slik – Globina površine slike

1.
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Pritisnite približno globino posamezne orisane površine
rane. Uporabite +/– za nastavitev vrednosti nad in pod
prikazane vrednosti.
2.

Pritisnite Nazaj za vrnitev na zaslon
Dodaj površino slike.

3.

Pritisnite V redu, da shranite podatke
o sliki rane v zgodovino pacienta.

4.

Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
Nalaganje slike.

Brisanje slik
1.

Na zaslonu zavihka Zgodovina (stran 155) pritisnite Slike
za nadaljevanje na zaslon Slike.

2.

Vnesite kodo za dostop do zgodovine pacienta.
Pred uporabo funkcije slikanja je treba ustvariti
dnevnik z zgodovino pacienta. Več informacij
poiščite v poglavju o ustvarjanju nove
zgodovine pacienta (stran 158) v priročniku.
3.

Pritisnite Upravljanje shranjenih slik
za nadaljevanje na zaslon Izbira slike za
brisanje.

Med dostopanjem do slik v spominu enote za
zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo prišlo do krajšega
premora.
Uporabite puščici gor in dol za prikaz želene slike v okencu.
5.

Ko se prikaže želena slika, pritisnite
V redu za nadaljevanje na zaslon
Potrditev brisanja.

ALI
6.

Pritisnite Nazaj za vrnitev na zaslon Slike.

Brisanje slik

4.
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7.

Pritisnite V redu, da sliko izbrišete iz
spomina enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

ALI

10.
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8.

Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
Izbira slike za brisanje.

9.

Po uspešno zaključenem izbrisu slike se
bo prikazal zaslon Izbira slike za brisanje.
Pritisnite naslednjo sliko za izbris ali
pritisnite Nazaj za vrnitev na zaslon Slike.

Pritisnite zavihek Zgodovina za vrnitev
na zaslon z Zgodovina.

Zaslon z zgodovino zdravljenja
Zaslon Ogled zgodovine zdravljenja prikaže informacije o zdravljenju pacienta v stolpcih po datumu, času in dogodku (npr. začetek/
konec zdravljenja, nastavitve zdravljenja in menjave komponent za enkratno uporabo). Datumi so prikazani po padajočem vrstnem redu,
čas pa je zapisan s pomočjo štiriindvajseturnega formata.
1.

Na zaslonu zavihka Zgodovina (stran 155) pritisnite
Zgodovina zdravljenja za nadaljevanje na zaslon
Ogled zgodovine zdravljenja.

2.

Uporabite puščici gor in dol za premikanje po zgodovini
zdravljenja.
Pritisnite Nazaj za vrnitev na zaslon
zavihka Zgodovina.

4.

Pritisnite Izvoz zgodovine zdravljenja
za nadaljevanje na zaslon Izvoz
zgodovine (stran 179).

Zaslon z zgodovino zdravljenja

3.
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Zaslon z zgodovino alarmov

Zaslon z zgodovino alarmov

Zaslon Ogled zgodovine alarmov prikazuje informacije o alarmih enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ v stolpcih po datumu, času in dogodku
(npr. alarme in menjave komponent za enkratno uporabo). Datumi so prikazani po padajočem vrstnem redu, čas pa je zapisan s pomočjo
štiriindvajseturnega formata.

178

1.

Na zaslonu zavihka Zgodovina (stran 155) pritisnite
Zgodovina alarmov za nadaljevanje na zaslon
Ogled zgodovine alarmov.

2.

Uporabite puščici gor in dol za premikanje po zgodovini
alarmov.
3.

Pritisnite Nazaj za vrnitev na zaslon
zavihka Zgodovina.

4.

Pritisnite Izvoz zgodovine alarmov za
nadaljevanje na zaslon Izvoz zgodovine
(stran 179).

Zaslon za izvoz zgodovine
Uporabite zaslon Izvoz zgodovine za izvoz zgodovine zdravljenja in alarmov na pomnilniško napravo (USB ali kartico SD).
1.

V ustrezen vhod na sprednji strani enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ vstavite pomnilniško napravo (USB ali SD-kartica)
(stran 18).
Uporabljajte samo naprave USB brez
zunanjega napajanja.
Na zaslonu zavihka Zgodovina (stran 155) pritisnite
Zgodovina zdravljenja za nadaljevanje na zaslon
Ogled zgodovine zdravljenja.
3.

4.

Na zaslonu Izvoz zgodovine pritisnite pomnilniško napravo,
ki jo boste uporabili: USB ali SD-kartica.
5.

6.

Pritisnite Izvoz zgodovine zdravljenja za
nadaljevanje na zaslon Izvoz zgodovine.

Pritisnite V redu in začnite prenos
zgodovine na pomnilniško napravo ali
pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
Ogled zdravljenja ali Zgodovina
alarmov brez izvoza zgodovine.

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ bo pričela s prenosom
zgodovine. Palični graf prikazuje napredovanje prenosa.
Če enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med
prenosom zazna napako, se bo pojavil zaslon
za napako med prenosom. Informacije
o reševanju napak poiščite v poglavju o
reševanju napak med prenosom (stran 180)
v priročniku.
7.

Ko je celotna zgodovina uspešno
prenesena na pomnilniško napravo,
pritisnite Izhod na zaslonu Uspešen
izvoz za vrnitev na zaslon zavihka
Zgodovina.

Zaslon za izvoz zgodovine

2.
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Napake v prenosu podatkov
Če enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med prenosom podatkov zazna napako, bo prikazala zaslon za napako med prenosom.
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ ni združljiva s pogoni USB ali karticami SD, na katerih je
nameščen program U3. Pred njihovo uporabo je treba program U3 izbrisati.
Če se pojavi zaslon Napaka pri prenosu med izvozom, obstajajo
naslednji možni vzroki:
•

Kartica SD/pogon USB ni pravilno vstavljen(-a).

•

Nepravilen format kartice SD/pogona USB.

•

Priključena je neustrezna vrsta naprave.
1.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev in ponoven
poskus izvoza.

2.

Pritisnite Izhod za preklic izvoza ali izbiro
druge ciljne naprave.

Če se pojavi zaslon Napaka pri prenosu med nalaganjem,
obstajajo naslednji možni vzroki:
•

Kartica SD/pogon USB ni pravilno vstavljen(-a).

•

Nepravilen format kartice SD/pogona USB.

•

Priključena je neustrezna vrsta naprave.

•

Spomin enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je poln.

Napake v prenosu podatkov

Če je spomin enote za zdravljenje poln, izbrišite
slike, ki jih ne potrebujete, da sprostite spomin.
Informacije o brisanju slik poiščite v poglavju
o brisanju slik (stran 175).
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1.

Pritisnite Ponastavi za vrnitev in ponoven
poskus uvoza.

2.

Pritisnite Izhod za izbiro druge slike
(stran 168) ali izhod iz slik.

Zavihek Pripomočki
Za osebne nastavitve enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ uporabite zaslon zavihka Pripomočki.
Podrobnosti o funkcijah najdete na
straneh 74, 106, 126 in 144.

Zdravljenje
V.A.C. VERAFLO™

Zdravljenje V.A.C.®

Zdravljenje PREVENA™

Zdravljenje ABTHERA™

Na začetnem zaslonu zavihka Pripomočki so v vseh načinih zdravljenja na voljo naslednje možnosti:
Regionalne nastavitve – uporabite za nastavitev jezika, merskih enot, zapisa številk in datuma, ki ga prikaže enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™.
Umerjanje zaslona – uporabite za umerjanje zaslona na dotik enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
Vizitka in kontaktne informacije – uporabite za dostop do informacij o enoti za zdravljenje V.A.C.ULTA™, vključno z različico
programske opreme in kontaktnimi informacijami družbe KCI.
Datum in ura – uporabite za nastavitev trenutnega datuma in časa.
Svetlost zaslona – uporabite za nastavitev svetlosti zaslona na dotik enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Zavihek Pripomočki

Meja alarma za puščanje – uporabite za nastavitev stopnje puščanja, ki sproži alarm za puščanje (samo zdravljenje V.A.C.® in
zdravljenje V.A.C. VERAFLO™).
Pomoč – uporabite za dostop do funkcij pomoči na zaslonu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
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Zaslon Regionalne nastavitve

Zaslon Regionalne nastavitve

Zaslon Regionalne nastavitve uporabite za nastavitev jezika, merskih enot, zapisa številk in datuma, ki ga prikaže enota za zdravljenje
V.A.C.ULTA™.
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1.

Pritisnite zavihek Pripomočki (stran 181).

2.

Pritisnite Regionalne nastavitve na zaslonu zavihka
Pripomočki (stran 181) za nadaljevanje na zaslon
Regionalne nastavitve.

3.

Nastavite naslednje možnosti:
•

Enote za tlak – pritisnite mmHg (milimetre živega
srebra) ali kPa (kilopaskale).

•

Enote za dolžino – pritisnite cm (centimetre) ali
palci (palce).

•

Enote za volumen dovajanja – pritisnite ml (mililitre)
ali cc (kubične centimetre).

•

Zapis števil – pritisnite decimalno piko ali decimalno
vejico (123.4 ali 123,4).

•

Zapis datuma – pritisnite DD.MM.LLLL ali
MM.DD.LLLL.

•

Jezik – pritisnite jezik zaslona enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™.
4.

Ko ste opravili vse izbire, pritisnite V redu
za nadaljevanje na zaslon Potrditev
regionalnih nastavitev.

5.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev
in vrnitev na zaslon zavihka Pripomočki.
Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
Regionalne nastavitve in morebitne
potrebne spremembe.

Zaslon z vizitko in kontaktnimi informacijami
Uporabite zaslon Vizitka in Kontaktne informacije za dostop do informacij o enoti za zdravljenje V.A.C.ULTA™, vključno z različico
programske opreme in kontaktnimi informacijami družbe KCI.
1.

Pritisnite zavihek Pripomočki (stran 181).

2.

Pritisnite Vizitka in Kontaktne informacije na zaslonu
zavihka Pripomočki (stran 181) za nadaljevanje na zaslon
Vizitka in Kontaktne informacije.
•

Vizitka – prikazuje informacije o trenutni različici
programske opreme

•

Kontaktne informacije – prikazuje kontaktne informacije
družbe KCI
Pritisnite Nazaj za vrnitev na zaslon
zavihka Pripomočki.

Zaslon z vizitko in kontaktnimi informacijami

3.
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Zaslon za umerjanje zaslona
Uporabite zaslon Umerjanje zaslona za umerjanje zaslona na dotik enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™. Če vnosi na zaslon ne bodo
pravilno prepoznani, bo morda treba zaslon na dotik umeriti.
1.

Pritisnite zavihek Pripomočki (stran 181).

2.

Pritisnite Umerjanje zaslona na zaslonu zavihka
Pripomočki (stran 181) za nadaljevanje na zaslon
Umerjanje zaslona.
3.

Zaslon za umerjanje zaslona

4.

Pritisnite V redu in začnite umerjati zaslon
na dotik.

S pomočjo priloženega pisala se dotaknite in ostanite v središču
posameznega križa, ki se prikaže na zaslonu na dotik.

Zaslon na dotik je treba upravljati s prstom ali priloženim pisalom. Druga pisala ali kazalne naprave
bodo poškodovale zaslon in lahko vplivajo na pravilnost delovanja naprave.
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5.

Ko zaključite s 4. korakom umerjanja
zaslona, se bo pojavil zaslon Umerjanje
zaslonaje je končano. Če je potrebno,
pritisnite Ponastavi na zaslonu
Umerjanje zaslonaje je končano
za ponovno umerjanje.

6.

Pritisnite V redu za vrnitev na zaslon
zavihka Pripomočki.
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Zaslon za Nastavitve za datum in uro

Zaslon za Nastavitve za datum in uro

Uporabite zaslon Nastavitve za datum in uro za nastavitev trenutnega datuma in časa.
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1.

Pritisnite zavihek Pripomočki (stran 181).

2.

Pritisnite Datum in ura na zaslonu zavihka Pripomočki
(stran 181) za nadaljevanje na zaslon Nastavitev za datum
in uro.

3.

Nastavite naslednje možnosti:
•

Dan – pritisnite trenutni dan. Uporabite +/– za zvišanje
in znižanje prikazanih vrednosti.

•

Mesec – pritisnite trenutni mesec. Uporabite +/– za
zvišanje in znižanje prikazanih vrednosti.

•

Leto – pritisnite trenutno leto. Uporabite +/– za zvišanje
in znižanje prikazanih vrednosti.

•

Ure – pritisnite trenutno uro. Uporabite +/– za zvišanje in
znižanje prikazanih vrednosti.

•

Minute – pritisnite trenutno vrednost minut. Uporabite
+/– za zvišanje in znižanje prikazanih vrednosti.
4.

Ko ste opravili vse izbire, pritisnite V redu
za nadaljevanje na zaslon Potrditev
nastavitev za datum in uro.

5.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev
in vrnitev na zaslon zavihka Pripomočki.
Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
zavihka Pripomočki brez spremembe
datuma in časa.

Zaslon za nastavitev svetlosti
Uporabite zaslon Svetlost zaslona za nastavitev svetlosti zaslona na dotik enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
1.

Pritisnite zavihek Pripomočki (stran 181).

2.

Pritisnite Svetlost zaslona na zaslonu zavihka Pripomočki
(stran 181) za nadaljevanje na zaslon Svetlost zaslona.

3.

Pritisnite želeno svetost zaslona – Nizka, Srednja ali Visoka.
Ko ste izbrali želeno svetlost zaslona,
pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon
Potrditev nastavitev za svetlost zaslona.

5.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev
in vrnitev na zaslon zavihka Pripomočki.
Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
zavihka Pripomočki brez spremembe
svetlosti zaslona.

Zaslon za nastavitev svetlosti

4.
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Zaslon za nastavitev meja alarma za puščanje

Zaslon za nastavitev meja alarma za puščanje

Uporabite zaslon Meja alarma za puščanje za nastavitev stopnje puščanja, ki predstavlja mejo za sprožitev alarma za puščanje.
Ta možnost je na voljo samo v načinih zdravljenja V.A.C. VERAFLO™ in zdravljenja V.A.C.®.
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1.

Pritisnite zavihek Pripomočki (stran 181).

2.

Pritisnite Meja alarma za puščanje na zaslonu zavihka
Pripomočki (stran 181) za nadaljevanje na zaslon Meja
alarma za puščanje.

3.

Pritisnite želeno mejo puščanja negativnega tlaka za
zdravljenje V.A.C.® in zdravljenje V.A.C. VERAFLO™. Možnosti
nastavitve meje sta Nizka ali Visoka. Nizko predstavlja
približno en liter na minuto. Visoko predstavlja približno dva
litra na minuto.
4.

Ko ste izbrali želene meje puščanja
negativnega tlaka, pritisnite V redu
za nadaljevanje na zaslon Potrditev
nastavitev alarma za puščanje.

5.

Pritisnite V redu za potrditev nastavitev
in vrnitev na zaslon zavihka Pripomočki.
Pritisnite Prekliči za vrnitev na zaslon
zavihka Pripomočki brez spremembe
mej alarma za puščanje negativnega tlaka.

Potrditev serijske številke
Ta zaslon se pojavi, če je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ vključena in je serijska številka, shranjena v spominu enote, okvarjena ali manjka.
Težavo rešite na naslednji način:
Primerjajte serijsko številko na etiketi s serijsko številko enote
(stran 18) s prikazano serijsko številko.

2.

Če serijska številka ni pravilna, uporabite tipkovnico in
ponovno vnesite serijsko številko z etikete.

3.

Pritisnite V redu za nadaljevanje na zaslon za Zagon.

Potrditev serijske številke

1.
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Nega in čiščenje
Standardni previdnostni ukrepi
V nadaljevanju so opisani postopki za vsakodnevno in tedensko čiščenje ter preprečevanje okužb pri enoti za zdravljenje V.A.C.ULTA™,
kot jih priporoča družba KCI.
Vedno upoštevajte standardne previdnostne ukrepe.
Standardni previdnostni ukrepi so namenjeni zmanjšanju tveganja za prenos mikroorganizmov iz znanih in
neznanih virov okužb. Te previdnostne ukrepe je mogoče uporabiti pri vseh pacientih, ne glede na njihovo
diagnozo ali domnevno stanje okuženosti. Uporabiti jih je treba, kadar pričakujemo stik s krvjo in vsemi
telesnimi tekočinami. Te vključujejo tudi izločke in iztrebke (razen potu), ne glede na to, ali je kri vidna ali ne,
poškodovano kožo (npr. odprte rane) in sluznične membrane.

Odlaganje odpadkov
Vse predmete za enkratno uporabo (vse cevke, priključke, sponke, uporabljene zbiralnike, uporabljene obveze
itd.) odlagajte v skladu z lokalnimi predpisi za odlaganje medicinskih odpadkov. Nepravilno odlaganje lahko
predstavlja kršitev lokalnih predpisov.

Čiščenje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™
Čiščenje in razkuževanje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ zajema brisanje vseh delov s trdimi površinami.
Upoštevajte postopke ustanove za čiščenje in razkuževanje drugih trdih površin trajne elektronske medicinske
opreme. Enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je treba očistiti in razkužiti:
•

če se umaže med uporabo pri bolniku,

•

najmanj enkrat tedensko.
Zagotovite, da je enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ med čiščenjem s kakršnimi koli tekočinami
izključena in ni priključena na izmenično napetost.
Glede čiščenja in razkuževanja naprav za zdravljenje V.A.C.® proizvajalca KCI družba KCI priporoča naslednje:
Da se izognete tveganju za okužbo in stiku s krvjo in telesnimi tekočinami, uporabite osebno zaščitno
opremo (OZO), kot so rokavice za medicinske postopke.

•

Pred razkuževanjem z enote za zdravljenje očistite ves organski material (vidno umazanijo ali telesne izločke).

•

Uporabite medicinska čistila in razkužila.

•

Enote za zdravljenje ne potopite v tekočine ali je ne prepojite z njimi, da preprečite okvare elektronike v napravi.

•

Raztopin na bazi alkohola ne uporabljajte okrog robov zaslona na dotik ali v bližini tesnila in stikal, saj zlahka
zaidejo v zaslon, kjer lahko povzročijo okvaro opreme.

Nega in čiščenje

•
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Čiščenje zaslona na dotik
1.

Pritisnite Zaklepanje na začetnem zaslonu (stran 50, 85,
110 in 129), da aktivirate zaščito zaslona. Ikona Zaklepanje
bo izginila.

2.

Uporabite mehko, neabrazivno krpo in nežno očistite zaslon
na dotik.
Za čiščenje zaslona na dotik ne uporabljajte
nobene tekočine.

Za čiščenje zaslona na dotik ne smete uporabiti
prevelike sile. Če boste preveč pritiskali, lahko
poškodujete zaslon.
3.

Za odklepanje zaslona na dotik se zaslona dotaknite, da se
prikaže zaslon Zaščita zaslona.

Čiščenje zaslona na dotik

4.
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Pritisnite 1 in nato 2 na zaslonu Zaščita
zaslona za vrnitev na začetni zaslon.

Razlaga uporabljenih simbolov
Opozorilni ali previdnostni
stavek, ki opozarja na možnost
nevarnosti za sistem,
pacienta ali osebje.

POZOR: V skladu z ameriško
zvezno zakonodajo je dovoljeno
pripomoček prodajati/izposojati
samo po naročilu zdravnika.

Pomembne informacije
o delovanju

Proizvajalec

Preverite priročnik
Kataloška številka
Brez zaščite pred vdorom trdnih
predmetov.Zaščiteno pred vdorom
navpično kapljajoče vode.
Pooblaščeni zastopnik v Evropski
skupnosti
Skladno z Direktivo o odpadni
električni in elektronski opremi
(2002/96/ES). Po izteku življenjske
dobe vse odpadke zavrzite
v skladu z lokalnimi predpisi
oziroma za nasvet povprašajte
lokalno predstavništvo družbe
KCI ali njenega zastopnika.
Ta izdelek je treba odložiti ločeno
na ustreznem zbirnem mestu.
Ne zavrzite ga skupaj z
navadnimi odpadki.

Pripomoček ima oznako
ETL in je skladen s standardi
AAMI ES60601-1 – 1. izdaja,
CSA C22.2#60601-1 – 3. izdaja in
IEC 60601-1 – 3. izdaja.

Razlaga uporabljenih simbolov

Del v stiku s pacientom tipa BF

Ni varno uporabljati v območju
MR – enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ ne približujte opremi za
magnetnoresonančno slikanje (MRI)
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Specifikacije
Specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.
Klasifikacija
Oprema ni primerna za uporabo ob prisotnosti vnetljive anestezijske mešanice z zrakom, kisikom ali dušikovim oksidom oziroma za
uporabo v s kisikom obogatenem okolju.
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
Neprekinjeno delovanje
Del v stiku s pacientom tipa BF
Oprema razreda I
IPX1
Napajalnik
Oprema razreda I
Običajna oprema
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
Dimenzije.............................................................................................................................................................217 mm x 260 mm x 191 mm (8,55 in x 10,25 in x 7,5 in)
Masa	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,35 kg (7,4 lbs)
Električni podatki (napajalnik)
Vhod zunanjega napajalnika:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100–240 VAC, 1,6 A, 50–60 Hz
Izhod zunanjega napajalnika	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 V, 4,8 A
Glasnost alarma
Najmanj 72 dBA na oddaljenosti 1 metra pri najvišji nastavljeni glasnosti.
Okoljski pogoji
Temperaturni razpon za prevoz in shranjevanje	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������–20 °C do 60 °C (–4 °F do 140 °F)
Temperaturni razpon za delovanje	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F)
Območje relativne vlažnosti	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 % do 85 %, brez kondenzacije
Razpon barometričnega tlaka	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������700 hPa do 1060 hPa
Volumetrična natančnost črpalke za dovajanje
6–10 ml ± 2 ml
12–50 ml ± 20 %
55–500 ml ± 15 %
Preizkus natančnosti je bil opravljen v naslednjih pogojih:
Sobna temperatura	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,5 °C ± 2 °C
Raztopina....................................................................................................................Vrečka (1000 ml) 0,9 % fiziološke raztopine na obešalu zbiralnika raztopine
Tlak v smeri toka.............................................................................................................................................................0 psi z višino izpusta na središčnici rotorja črpalke
Trajanje preizkusa....................................................................................................................................................Uporaba kasete V.A.C. VERALINK™ v trajanju do 72 ur

Specifikacije

Komponente za enkratno uporabo sistema za zdravljenje V.A.C.ULTA™ veljajo v skladu s standardom IEC 60601-1 (tretja izdaja) za dele
v stiku s pacientom.

194

Elektromagnetna združljivost
Elektromagnetne motnje – Čeprav je oprema skladna z namenom direktive 2004/108/ES glede elektromagnetne združljivosti (EMC),
lahko vsa električna oprema povzroča motnje. Če sumite na motnje, opremo odmaknite od občutljivih naprav ali se obrnite na proizvajalca.
Prenosna in mobilna oprema za radijsko komunikacijo lahko vpliva na električno medicinsko opremo.
Radijski sprejemniki, mobilni telefoni in podobne naprave lahko vplivajo na opremo, zato morajo biti od opreme oddaljeni najmanj 2
metra (6,5 čevlja).
V povezavi z elektromagnetno združljivostjo je treba sprejeti posebne previdnostne ukrepe in namestiti ter uporabljati električno
medicinsko opremo v skladu s podatki o elektromagnetni združljivosti iz tabel v nadaljevanju.
Tudi druga medicinska oprema ali sistemi lahko oddajajo elektromagnetne motnje, ki lahko vplivajo na delovanje enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™. Pri uporabi enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ poleg druge opreme ali na njej bodite previdni. Če je potrebna uporaba
poleg druge opreme ali na njej, je enoto V.A.C.ULTA™ sprva treba spremljati in se prepričati, da brezhibno deluje v konfiguraciji, v kateri
se bo uporabljala.
Naslednje tabele prikazujejo stopnjo skladnosti in smernice standarda IEC 60601-1-2 2007 za elektromagnetno okolje, v katerem naj se
v kliničnem okolju uporablja enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ .

Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetne motnje
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju, kot je opredeljeno spodaj. Da se enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
res uporablja v takem okolju, mora zagotoviti stranka ali uporabnik.
Skladnost

Elektromagnetno okolje

Radiofrekvenčna sevanja – CISPR 11

Skupina 1
Razred A

Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ uporablja radiofrekvenčno energijo
samo za notranje funkcije. Zato je njeno radiofrekvenčno sevanje
zelo šibko in predvidoma ne more povzročiti motenj v delovanju
okoliške elektronske opreme.

Sevanja po vodnikih – CISPR 11

Skupina 1
Razred A

Oddajanje harmonskih tokov IEC 61000-3-2

Razred A

Fluktuacije napetosti/utripajoče oddajanje IEC 61000-3-3

Da

Elektromagnetna združljivost

Test emisije
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Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju, kot je opredeljeno spodaj. Da se enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
res uporablja v takem okolju, mora zagotoviti stranka ali uporabnik.
Test odpornosti

Testna vrednost za IEC 60601

Raven skladnosti

Elektromagnetno okolje – napotki

Elektrostatična razelektritev (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV ob stiku
±8 kV po zraku

±6 kV ob stiku
±8 kV po zraku

Skladno z IEC 60601-1-2: 2007. Če tla
pokriva sintetičen material, mora biti
relativna vlažnost vsaj 30 %.

Hiter električen prehod/rafal IEC 61000-4-4

±1 kV za vhodno-izhodne
vode
±2 kV za napajalne vode

±1 kV za vhodno-izhodne
vode
±2 kV za napajalne vode

Napetostni udar IEC 61000-4-5

1 kV napajalni vod do
napajalnega voda
2 kV napajalni vod do
ozemljitve

1 kV napajalni vod do
napajalnega voda
2 kV napajalni vod do
ozemljitve

Padci napetosti, kratke prekinitve in
nihanja napetosti na vhodnih napajalnih
vodih IEC 61000-4-11

5 % za polovični cikel
40 % za 5 ciklov
70 % za 25 ciklov

5 % za polovični cikel
40 % za 5 ciklov
70 % za 25 ciklov

5 % za 5 sekund

5 % za 5 sekund

3 A/m

3 A/m

Magnetno polje frekvence omrežja
(50 Hz/60 Hz) IEC 61000-4-8

Magnetna polja z omrežno frekvenco
morajo biti na ravni, ki je značilna
za značilno mesto v značilnem
komercialnem ali bolnišničnem okolju.

OPOMBA: Ut označuje omrežno izmenično napetost pred uvedbo testne ravni.

Priporočene razdalje med prenosno opremo za radijske in mobilne komunikacije ter enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju z nadzorovanimi motnjami zaradi oddajanja radijskih frekvenc.
Stranka ali uporabnik enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™ lahko k preprečevanju elektromagnetnih motenj pripomore tako, da ohranja najmanjšo razdaljo
med prenosno opremo za mobilne in radijske komunikacije (oddajniki) in enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™, kot je priporočeno spodaj, in sicer v skladu
z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme.
Nazivna največja
izhodna moč oddajnika

Varnostna razdalja glede na frekvenco oddajnika
metri
150 kHz do 80 MHz

80 MHz do 800 MHz

d = 1,2 √P

W

800 MHz do 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

Za oddajnike, katerih največja izhodna moč ni navedena zgoraj, lahko priporočeno oddaljenost d v metrih (m) izračunate z enačbo, ki ustreza frekvenci
oddajnika, pri čemer P označuje največjo izhodno moč oddajnika v vatih (W), kot jo navaja njegov proizvajalec.
OPOMBA 1: Pri 80 MHz in 800 MHz velja oddaljenost za višje frekvence.
OPOMBA 2: Ni nujno, da ta navodila veljajo v vseh okoliščinah. Na širjenje elektromagnetnih valov lahko vpliva absorpcija in odboj od zgradb,
predmetov in ljudi.
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Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost
Enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™ je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju, kot je opredeljeno spodaj. Da se enota za zdravljenje V.A.C.ULTA™
res uporablja v takem okolju, mora zagotoviti stranka ali uporabnik.
Test odpornosti

Testna vrednost za
IEC 60601

Raven skladnosti

Elektromagnetno okolje – napotki
Prenosne opreme za radijsko in mobilno komunikacijo ni dovoljeno uporabljati
bližje katerem koli delu enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™, vključno s kabli, kot je
priporočena razdalja, izračunana z enačbo za frekvenco oddajnika.
Priporočena varnostna razdalja:
Naprava, ki jo napaja akumulator

Prevajana RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz–80 MHz

3 Vrms
150 kHz–80 MHz

Izsevana RF
IEC 61000-4-3

3 V/meter
80 MHz–2,5 GHz

3 V/meter
80 MHz–2,5 GHz

d = 1,2 √P
d = 1,2 √P

80 MHz do 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz do 2,5 GHz

Kjer je P največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) v skladu s podatki
proizvajalca oddajnika, d pa je priporočena ločilna razdalja v metrih (m).
Moči polja iz fiksnih RF-oddajnikov, določene z meritvijo elektromagnetnega sevanja 1,
morajo biti manjše od ravni skladnosti v posameznem frekvenčnem razponu.2
V bližini opreme, ki je označena s spodnjim znakom, se lahko pojavljajo motnje:

OPOMBA 1: Pri 80 MHz in 800 MHz so uporabljene višje frekvence.
OPOMBA 2: Ni nujno, da ta navodila veljajo v vseh okoliščinah. Širjenje elektromagnetnega polja je odvisno od absorpcije in odbojev od struktur,
predmetov in oseb.
Moči polj, ki jih oddajajo fiksni oddajniki, kot so bazne postaje za radijske (mobilne/brezžične) telefone in zemeljski mobilni radio, amaterski radio,
radijski prenosi v območju AM in FM ter televizijski prenosi, ni mogoče natančno teoretično predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih
RF-oddajnikov bo morda potreben elektromagneten pregled območja uporabe. Če moč izmerjenega polja na mestu uporabe enote za zdravljenje
V.A.C.ULTA™ presega zgoraj navedeno dovoljeno raven RF, je treba enoto za zdravljenje V.A.C.ULTA™ spremljati in preverjati, ali deluje pravilno. Če opazite
nenavadno delovanje, je morda treba sprejeti dodatne ukrepe, kot je preusmeritev ali premestitev enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.
2
V frekvenčnem območju nad 150 kHz morajo biti moči polja manjše od 3 V/m.
1
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Napajalni kabel

Opis

Specifikacije za kabel

Največja dolžina (v palcih)

350084

Kabel, VAC Ulta, napajalni za izmenični tok

3 x 18 AWG, SJT, 10 A/125 V

78,74

360080

Kabel, VAC Via, napajalni, IT-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360074

Kabel, VAC Via, napajalni, EU-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

350753

Kabel, VAC Ulta, napajalni, UK-240 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

78,74

350758

Kabel, VAC Ulta, napajalni, DK-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

78,74

360081

Kabel, VAC Via, napajalni, CH-220 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360122

Kabel, VAC Via, napajalni, Južna Afrika/Indija

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

360076

Kabel, VAC Via, napajalni, AU/NZ-240 V

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

4103887

Kabel, napajalni, Brazilija

H05VVF-3G, 10 A/250 V

79,00

Uporaba električnih kablov in pripomočkov, ki niso navedeni v tem priročniku ali navedenih
dokumentih, lahko povzroči večje elektromagnetne motnje enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™
ali manjšo elektromagnetno odpornost enote za zdravljenje V.A.C.ULTA™.

Kontaktne informacije za uporabnike
V primeru vprašanj glede tega izdelka, pripomočkov, vzdrževanja ali za dodatne informacije o izdelkih in storitvah družbe KCI se
obrnite na družbo KCI ali pooblaščenega zastopnika družbe KCI ali:
V ZDA pokličite 1-800-275-4524 ali obiščite www.acelity.com, www.veraflo.com ali www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
V drugih državah obiščete spletno mesto www.kci-medical.com
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