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Bu Cihazla Birlikte Sağlanan Önemli Güvenlik Bilgileri
Endikasyonlar, Kontrendikasyonlar, Uyarılar, Önlemler ve diğer Güvenlik Bilgileri, V.A.C.ULTA™ Negatif
Basınçlı Yara Terapi Sistemi (V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi) Güvenlik Bilgilerinde bulunmaktadır. Bu
güvenlik bilgileri kitapçığı terapi ünitesi ile beraber sağlanır ve ayrıca V.A.C. VERAFLO™ Sargı kutularına
da eklenmiştir. V.A.C.® Terapisi veya V.A.C. VERAFLO™ Terapisi uygulamadan önce lütfen bu
V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna ve güvenlik bilgilerine başvurun. PREVENA™ Terapisi
veya ABTHERA™ Terapisi uygulamadan önce, PREVENA™ ve ABTHERA™ Sargı Kutularında sağlanan
güvenlik bilgilerine ve talimatlara başvurun. Sorunlarınız varsa veya güvenlik bilgileri eksikse, derhal yerel
KCI temsilcinizle iletişime geçin.
Ürünle ilgili ek bilgiler www.acelity.com, www.veraflo.com veya www.vaculta.com (ABD’de) ya da
www.kci-medical.com (ABD dışında) adreslerinde bulunabilir.
Reçeteyle satılan tüm tıbbi cihazlarda olduğu gibi ürün talimatlarına uyulmaması veya eğitimli
klinik hasta bakıcınızın açık direktifi ve/veya denetimi olmaksızın ayarların değiştirilmesi
veya terapi uygulanması ürün performansında uygunsuzluğa ve potansiyel olarak ciddi veya
ölümcül yaralanmalara yol açabilir. Tıbbi sorularınız için lütfen bir doktora başvurun. Acil tıbbi
durumda, derhal yerel acil tıp hizmetleriyle iletişime geçin.
DİKKAT: Federal yasa (ABD) bu cihazın satışını veya kiralanmasını doktor tavsiyesi/reçetesiyle
sınırlandırmaktadır.
GARANTİYE İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİ VE YASAL HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI
KCI, İŞBU BELGEDE AÇIKLANAN KCI ÜRÜNÜNE/ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER.
KCI TARAFINDAN SUNULAN TÜM YAZILI GARANTİLER BU BELGE İÇİNDE AÇIKÇA BELİRTİLİR VEYA ÜRÜNE EKLENİR. KCI HER NE KOŞULDA
OLURSA OLSUN, YÜRÜRLÜKTEKİ BELİRLİ BİR KANUN UYARINCA GARANTİ REDDİNİN YA DA SORUMLULUK SINIRLAMASININ AÇIKÇA
YASAKLANDIĞI ŞEKİLLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, ÜRÜNÜN TAMAMEN VEYA KISMEN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, KİŞİLERE YA
DA MÜLKE GELECEK ZARARLAR VEYA YARALANMALAR DÂHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFÎ VEYA BİR FİİL SONUCUNDA
MEYDANA GELEN ZARAR VE MASRAFTAN SORUMLU DEĞİLDİR. BU PARAGRAFTA BELİRTİLENLERİN DIŞINDA HİÇ KİMSE KCI'YI HERHANGİ
BİR YAPTIRIMA VEYA GARANTİYE ZORLAYAMAZ.
Bu yayın da dahil KCI basılı materyalinde yer alan tanımlar veya özellikler sadece ürünü üretim tarihinde genel olarak tanımlama
amaçlıdır ve bu ürünle beraber sağlanan yazılı sınırlı garanti dışında hiç bir açık garanti teşkil etmez. Bu yayında yer alan bilgiler
herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Güncellemeler için KCI ile iletişime geçin.
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Uyarılar: Kullanıcılar İçin Önemli Bilgiler
KCI, ürünlerinin doğru şekilde çalışması için aşağıdaki koşulları önerir. Bu koşullara uyulmaması, ilgili tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
•

Bu ürünü sadece bu kılavuz ve geçerli ürün etiketleri ile uyumlu şekilde kullanın.

•

Montaj, çalışma, ek parçalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar, teknik bakım veya onarımlar KCI'nın
yetkilendirdiği kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. KCI talep üzerine, onarımlar sırasında ihtiyaç duyulan
devre şemalarını, bileşen parça listelerini ve bu tip bilgileri yetkilendirdiği kalifiye personel ile paylaşır.

•

Odadaki elektrik tesisatının ilgili ulusal elektrik tesisatı standartlarına uygun olduğundan emin olun. Elektrik
çarpması riskinden kaçınmak için, bu ürün topraklanmış bir güç prizine takılmalıdır.

•

Güç kablosu, güç kaynağı veya fiş hasar görmüşse bu ürünü çalıştırmayın. Bu bileşenler aşınmış veya hasar
görüşmüşse, KCI ile iletişime geçin.

•

Bu ürünün hiçbir girişine veya hortumuna herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.

•

Bu ürünü veya bileşenlerini KCI'nın önermediği cihazlara bağlamayın.

•

Bu ürünle beraber sadece V.A.C.® Sargıları (V.A.C.® GRANUFOAM™ Sargıları, V.A.C.® GRANUFOAM
SILVER™ Sargıları, V.A.C. WHITEFOAM™ Sargıları, V.A.C. VERAFLO™ Sargıları), PREVENA™ Sargıları
veya ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Açık Abdomen Sargılarını ve ilgili sarf malzemelerini kullanın.

•

Bu ürünü sıcak yüzeylerden uzak tutun.

•

Bu ürün, Elektromanyetik Uyumluluğa ilişkin IEC 60601-1-2 standardının hükümlerine uygun olmasına
rağmen, elektrikli ekipman enterferans üretebilir. Enterferanstan şüphe ediliyorsa, ekipmanı başka yere
taşıyın ve KCI ile irtibat kurun.

•

Bu ürünün herhangi bir kısmına sıvı dökülmesini önleyin.
Elektronik kontroller üzerinde kalan sıvılar korozyona neden olarak elektronik bileşenlerin arıza
yapmasına yol açabilir. Bileşen arızaları, ünitenin hatalı çalışmasına neden olarak hasta ve personel
için potansiyel tehlike oluşturabilir. Sıvı dökülmesi durumunda, üniteyi derhal prizden çıkarın ve
emici bir bezle silin. Tekrar prize takmadan önce güç bağlantısı ve güç kaynağı bileşenlerinde veya
bunların yakınında nem bulunmadığından emin olun. Ürün düzgün çalışmazsa KCI ile iletişime geçin.

•

Bu ürünü banyo yaparken/duş alırken veya cihazın küvet, duş teknesi veya lavabo içerisine düşebileceği
veya düşürülebileceği yerlerde kullanmayın.

•

Su içerisine düşen ürüne dokunmayın. Elektrik kaynağına bağlıysa üniteyi derhal prizden çekin. Ünitenin
sargıyla bağlantısını ayırın ve KCI ile iletişime geçin.

•

Bu ürünü hava, oksijen veya nitröz oksit içeren yanıcı anestezik karışımların bulunduğu ortamlarda veya
oksijen bakımından zengin ortamlarda kullanmayın.

•

Bu ürünü MR ortamına sokmayın. Bu ürün MR Emniyetsizdir.

Dikkat - Bu ürün, üretici tarafından spesifik voltaj gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır. Spesifik voltaj bilgileri için
ürün bilgi etiketine bakın.

Ekran Düğmesi/Ekran adı - Ekran adları ve
Ekran Düğmeleri.

ABTHERA™ Terapisi - Spesifik olarak
ABTHERA™ Terapisi ile ilgili öğeler ve bilgiler.

V.A.C.® Terapisi - Spesifik olarak
V.A.C.® Terapisi ile ilgili öğeler ve bilgiler.

PREVENA™ Terapisi - Spesifik olarak
PREVENA™ Terapisi ile ilgili öğeler ve bilgiler.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi - Spesifik olarak
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ile ilgili öğeler ve
bilgiler.

Sistem - Spesifik olarak V.A.C.ULTA™ Terapi
Ünitesi ile ilgili öğeler ve bilgiler.

Uyarılar: Kullanıcılar İçin Önemli Bilgiler

Bu Kılavuzda Kullanılan Renkler
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Giriş
V.A.C.ULTA™ Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemi, aşağıdakiler için kullanılabilen entegre bir yara terapisi sistemidir:
•

V.A.C.® Negatif Basınçlı Yara Terapisi (1)

•

V.A.C. VERAFLO™ İnstilasyon Terapisi (2)

•

PREVENA™ İnsizyon Yönetimi Terapisi (3)

•

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Açık Abdomen Terapisi (4).

Bu terapilerin her birine yönelik tam Kullanım Endikasyonları ve güvenlik/kullanım bilgileri için V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi ile verilen
V.A.C.ULTA™ Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemi (V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi) Güvenlik Bilgileri belgesine bakın.
V.A.C.® Negatif Basınçlı Yara Terapisi (iki negatif basınç modu ile):

1
V.A.C.®
Terapisi
(Sürekli)

Hedef Negatif Basınç

25 mmHg
0 mmHg

Hedef Negatif Basınç

DPC
(Dinamik)
Terapi

25 - 200 mmHg

50 - 200 mmHg

25 mmHg
0 mmHg

V.A.C.® GRANUFOAM™, V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ ve V.A.C. WHITEFOAM™ Sargıları; V.A.C.ULTA™ Terapi Sisteminin
V.A.C.® Terapisi seçeneği ile kullanılabilir. V.A.C. VERAFLO™ Terapisi için ek spesifik sargılar da mevcuttur.
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V.A.C. VERAFLO™ İnstilasyon Terapisi:

2

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Aşamaları
(Başlangıç Aşaması: İnstilasyon)

İnstilasyon
Sıvısı**

Alçaltma*

Islatma

V.A.C.®
Terapisi***

Terapi süresince döngü tekrarları

* SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
** Doldurma Yardımı, kullanıcıya sargı uygulandıktan sonra doğru instilasyon hacmini tespit edebilmesi için instilasyonu elle başlatma
ve durdurma imkanı sunarak kullanıcının ilk yara dolumunu izlemesini sağlar. Bu hacim tespit edildiğinde, V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin
daha sonraki tüm instilasyon aşamaları için bir ayar noktası olacaktır.
*** V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ile sürekli ve DPC Terapi negatif basınç modları kullanılabilir.
V.A.C VERAFLO™, V.A.C. VERAFLO CLEANSE™ ve V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™ Sargıları; V.A.C.ULTA™ Terapi Sisteminin
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi seçeneği ile kullanılabilir.
PREVENA™ İnsizyon Yönetimi Terapisi:

PREVENA™ Terapisi
Mod

Negatif Basınç Profili
125 mmHg

Sürekli
0 mmHg

PREVENA™ PEEL & PLACE™ ve PREVENA™ CUSTOMIZABLE™ Sargılar; V.A.C.ULTA™ Terapi Sisteminin PREVENA™ Terapisi
seçeneği ile kullanılabilir.
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ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Açık Abdomen Terapisi:

ABTHERA™ Terapisi
Mod

Negatif Basınç Profili
Hedef

100 - 150 mmHg

Sürekli
0 mmHg

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Açık Abdomen Sargıları; V.A.C.ULTA™ Terapi Sisteminin ABTHERA™ Terapisi seçeneği ile kullanılabilir.
V.A.C.ULTA™ Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemi, akut bakım koşullarında çalışan kalifiye klinik hasta bakıcılar tarafından kullanılmak
üzere geliştirilmiştir. V.A.C.® Terapisi, V.A.C. VERAFLO™ Terapisi, PREVENA™ Terapisi ve ABTHERA™ Terapisi kullanımıyla ilgili
hizmet içi programlar ve eğitim programları mevcuttur. Terapi ünitesinin bilgi sinyalleri klinikteki hasta bakıcı tarafından izlenmelidir.
Hastaların sargıları uygulamaları veya değiştirmeleri ya da terapi ünitesinin ayarlarıyla oynamaları beklenmemektedir.
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V.A.C.ULTA™ Terapi Sisteminin Ana Özellikleri ve Faydaları

Terapi Seçimi - Kullanıcının V.A.C. VERAFLO™, V.A.C.®, PREVENA™ veya ABTHERA™ Terapilerinden birini seçmesine olanak tanır.
Doldurma Yardımı (V.A.C. VERAFLO™ Terapisi) - Kullanıcıya sargı uygulandıktan sonra doğru instilasyon hacmini tespit edebilmesi
için instilasyonu elle başlatma ve durdurma imkanı sunarak kullanıcının ilk yara dolumunu izlemesini sağlar. Bu hacim tespit
edildiğinde, V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin daha sonraki tüm instilasyon aşamaları için bir ayar noktası olacaktır.
Faydaları:
•

Hacim ayarına ilişkin tahmini işlemleri ortadan kaldırır

•

Yaranın fazla doldurulmasından kaynaklanan sızıntıları azaltmaya yardımcı olur

Solüsyon Bekleme Süresi ile Volümetrik Dağıtım (V.A.C. VERAFLO™ Terapisi) - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi bir pompa yardımıyla
benzersiz ve patentli volümetrik sıvı dağıtımı sağlar.
Faydaları:
•

Sıvıyı güvenilir ve eşit olarak yara yatağı boyunca dağıtır.

•

Enfeksiyöz materyallerin ve yara debrisinin çözünmesi için gerekli süreyi sağlar.

Otomatik ve Döngüsel Yara Temizleme (V.A.C. VERAFLO™ Terapisi) - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ayarlandıktan sonra %100
otomatiktir, topikal yara solüsyonu instilasyonunda el kullanılmadan tekrarlanan yara temizleme döngüleri sağlar.
Faydaları:
•

Sargıyı çıkarmadan otomatik ve tekrarlayan topikal yara temizleme işlemi sunar.

•

Sargı değişimleri arasında elle yapılan yara temizleme işlemlerini ortadan kaldırır.

V.A.C. VERALINK™ Kaset (V.A.C. VERAFLO™ Terapisi) - Bu tek kullanımlık bileşen V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini solüsyon torbasına/
şişesine ve sargı hortumuna bağlar.
Faydaları:

V.A.C.ULTA™ Terapi Sisteminin Ana Özellikleri ve Faydaları

•

Solüsyon saklama ve dağıtımının pratik şekilde yapılmasını sağlar.

Pansuman Islatma (V.A.C.® Terapisi ve V.A.C. VERAFLO™ Terapisi) - Bu araç, klinisyenin sargıyı değiştirmeye hazırlanırken sargıyı
ve yarayı instilasyon solüsyonuyla ıslatmasına olanak tanır.
Faydaları:
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•

İnstilasyon hacmini ve ıslatma süresini artırarak sargının "yüzmesine" yardımcı olur.

•

Sargının kolay çıkarılmasını sağlamak ve hasta konforunu bozmamak için sargıyı nemlendirip yumuşatır.

Ek Özellikler
Dokunmatik Ekran Kullanıcı Arayüzü: Dokunmatik ekran kullanıcı arayüzü, çalıştırma ve yardım menüleri arasında kolaylıkla
dolaşmanıza olanak tanır. İstenmeyen değişikliklerin yapılmasını önlemeye yardımcı olmak için bir ekran koruyucusu bulunmaktadır.
Hastanın terapi ayarlarına erişimini önleme amaçlı bir ayar kilidi bulunmaktadır.
Ayarlanabilir Negatif Basınç Ayarları ve Terapi Modları: Seçilen terapide kullanılabilen ayarlara bağlı olarak, ayarlar 25 mmHg’lik
artışlarla 25 mmHg ile 200 mmHg aralığından seçilebilir. Ek olarak, V.A.C.® Terapisi ve V.A.C. VERAFLO™ Terapisi , sürekli negatif
basınç veya Dynamic Pressure Control™ (DPC) Terapisi için ayarlanabilir.
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü: Bu araç sesli uyarı ve ekran üzerindeki görsel yardımcı öğeler ile kullanıcının sistemdeki negatif
basınç sızıntılarını bulmasına yardımcı olur.
Geçmiş Raporları: V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi olası üç rapor sağlar: 1. Alarm Geçmişi, 2. Tedavi Geçmişi ve 3. Hasta Geçmişi. Kronolojik
olarak kaydedilen bu raporlar tedavi başlangıcı/sonu, terapi ayarları, alarm durumları ve tek kullanımlık bileşen değişikliklerine yönelik
tarih ve saatleri içerir. Bunlar ekran üzerinde incelenebilir veya normal bir USB bellek veya SD bellek kartı yardımıyla V.A.C.ULTA™ Terapi
Ünitesinden elektronik olarak aktarılabilir.
SENSAT.R.A.C.™ Sistemi: SENSAT.R.A.C.™ Sistemi (V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped, V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Hortum Seti,
PREVENA PLUS™ İnsizyon Yönetim Sistemi ve ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Açık Abdomen Sargı Sisteminde de kullanılır),
yara bölgesinde hedeflenen basıncı izler ve korur, böylece tutarlı bir terapi uygulanmasına yardımcı olur. Bu sistem terapi ünitesinin
donanımı ve yazılımı, yara eksüdası toplama kanisterini, kanister tespit yöntemini, çok lümenli hortumu, konnektörü ve SENSAT.R.A.C.™
Pedi içerir.
SENSAT.R.A.C.™ Ped bulunmayan PREVENA™ Sargıda kullanılamaz.
Birbirine Geçmeli Hortum Konnektörleri: Sistem, yara sargısının pratik bir şekilde geçici süreyle terapi ünitesinden ayrılmasına
olanak sağlayan birbirine geçmeli bir sargı konnektörü ve hortum klempleri içermektedir.
Kanisterler: V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi 300 ml, 500 ml veya 1000 ml’lik kanisterler ile kullanım için optimize edilmiştir. Bunlar INFOV.A.C.™
Terapi Ünitesinde kullanılanlar ile aynı kanisterlerdir. Kanisterler tek kullanımlıktır, doğal kauçuk lateks kullanılmadan üretilmiştir ve steril
bileşenlerdir.
Kanister Serbest Bırakma Düğmesi: Kanister dolduğunda kanister serbest bırakma düğmesi yanacak ve ardından yanıp sönecektir.
Yoğunluk Ayarı: Yoğunluk,terapiye başlandıktan sonra hedef negatif basınçlı terapi seviyesine ulaşmak için geçecek süreyle ilişkilidir.
Yoğunluk ayarı ne kadar düşük olursa, hedef negatif basınca ulaşılması o kadar uzun sürecektir.
Yara Görüntüsü Analizi: Dijital yara görüntüleri dijital bir fotoğraf makinesinden V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine yüklenebilir. Yaranın
çevresi ürünle birlikte gelen ekran kalemi kullanılarak ekran üzerinde çizildiğinde, yara görüntüsünün yüzey alanı ve hacmi terapi
sistemi tarafında hesaplanabilir ve trendi çıkarılabilir. Yaranın kronolojik grafik geçmişi (yara görüntüsü alan trendi grafiğiyle birlikte)
ekran üzerinde görülebilir veya bu bilgi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinden elektronik olarak aktarılabilir. Bu bilginin yara iyileşme sürecinin
kaydını sağlayan bir mekanizma olarak terapiyi uygulayan klinisyen tarafından kullanılması amaçlanmaktadır; yaraların tanı ve
tedavisinde kullanılması amaçlanmamaktadır.
Askı Mekanizması: Terapi Ünitesi bir IV askısına, hasta yatağının ayak ucuna veya tekerlekli sandalyeye güvenli şekilde takılabilir.
Pille Çalıştırma: Hasta transferini sağlamak amacıyla V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde pille çalışma özelliği bulunmaktadır. Tipik kullanım
koşullarında pil yeniden şarj edilmeden önce altı saate kadar çalışma sağlar.
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V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Bileşen Tanımları

Güç Düğmesi

Kanister Serbest Bırakma
Düğmesi

Dokunmatik Ekran

Ünite Seri Numarası
Etiketi

Pil Şarjı Gösterge Lambası

Hoparlör
USB Portu
SD Kart Yuvası

Ekran Kalemi

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi - Ön

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Bileşen Tanımları

Solüsyon Kabı Askı Kolu

Ünite Askı Düğmesi

Solüsyon Kabı Askı
Kolu Kilidi

Ünite Askı Kolu

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi - Arka
18

İnstilasyon Hortumu
Tutucu Oyuk
Taşıma Tutamağı

Solüsyon Kabı Askı
Kolu Kilidi
İnstilasyon Pompası

V.A.C. VERALINK™ Kaset
Pivot Yuvası

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi - Sol

Kanister Körükleri
(Sızdırmazlık Öğeleri)

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
Güç Bağlantısı

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi - Sağ
19

Uyarı ve Alarm Sembolleri
Uyarı/Alarm

V.A.C. VERAFLO™
Terapisi

V.A.C.® Terapisi

PREVENA™
Terapisi

ABTHERA™
Terapisi

ALARM

UYARI

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

ALARM

ALARM

V.A.C. VERALINK™
Takılı Değil

UYARI

UYARI

Solüsyon
Torbası/Şişesi Boş

UYARI

UYARI

Tıkanma

Tıkanma
(Tedavi Durduruldu)

Kanister Dolu

Kanister Takılı Değil

Terapi Aktif Değil

Sızıntı

Sızıntı
(Tedavi Durduruldu)

Düşük Basınç

Uyarı ve Alarm Sembolleri

V.A.C. VERAFLO™
Doldurma Yardımı
Aktif Değil
V.A.C. VERAFLO™
Basınç Sapması

V.A.C. VERAFLO™
İnstilasyon Hortumu
Tıkanması
(Tedavi Durduruldu)

20

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

Uyarı/Alarm Sembolü

V.A.C. VERAFLO™
Terapisi

V.A.C.® Terapisi

PREVENA™
Terapisi

ABTHERA™
Terapisi

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI

UYARI

ALARM

ALARM

UYARI

UYARI

Pil Zayıf

Pil Kritik

Pil Tükendi

Dahili Sıcaklık
ºC

Sistem Hatası
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Kullanım Hazırlığı
Pil Şarjı
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi kendi güç kaynağı ve şarj edilebilir pili ile birlikte gelmektedir. Pil kullanıcının erişebileceği veya servis hizmeti
verebileceği bir parça değildir. Güç kaynağı iki parçalı kabloya sahiptir, bunlardan biri AC duvar prizine takılır, diğeri de V.A.C.ULTA™
Terapi Ünitesine takılır.
Yalnızca V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesiyle birlikte verilen güç kaynağını kullanın (parça numarası: 4103730).
Herhangi bir diğer güç kaynağının kullanılması V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine zarar verebilir.
Çevresel koşullar (özellikle düşük nem) statik elektrik açısından risk teşkil ediyorsa, V.A.C.ULTA™
Terapi Ünitesini AC duvar prizine bağlıyken tutarken dikkatli olun. Nadir durumlarda terapi
ünitesine dokunulduğunda gerçekleşen statik elektrik deşarjı dokunmatik ekranın kararmasına
veya terapi ünitesinin sıfırlanmasına veya kapanmasına neden olabilir. Üniteyi kapatıp tekrar
açtığınızda terapi yeniden başlamıyorsa, derhal KCI ile iletişime geçin.
Terapi ünitesini şebeke elektriğinden ayırmak için, AC güç kablosunu duvardaki prizden çıkarın.
Fişe veya duvar prizine olan erişimi bloke etmeyin.

Kullanım Hazırlığı

Güç kabloları takılma tehlikesi teşkil edebilir. Tüm kabloların insanların dolaştıkları alanlardan
uzakta olduğuna emin olun.
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1.

AC güç kablosunu DC güç kaynağına takın.

2.

AC duvar fişini bir AC duvar prizine takın.
Gerekirse güç kaynağından derhal çıkarılabilmesi için DC güç kaynağının daima erişim dahilinde
olması gerekir.

3.

Şarj kablosu konnektörünün üzerindeki oku bulun. Konnektör, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi üzerindeki güç
bağlantısına takıldığında okun yönü yukarıya doğru olmalıdır.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
Güç Bağlantısı

Ok

V.A.C.ULTA™ Şarj Kablosu
Konnektörü
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4.

Ünite duvar prizine takıldığında ekranda bir fiş göstergesi görülür.

Fiş Göstergesi
Pil Şarj Oluyor

Pili tam olarak şarj etmek yaklaşık dört saat alır. Pil ömrünü maksimuma çıkarmak için üniteyi
mümkün olan zamanlarda prize bağlı bırakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi V.A.C.ULTA™ Güç Kaynağına doğru olarak takıldığında ünitenin ön kısmındaki pil şarjı gösterge ışığı (sayfa 18)
pil şarj olma durumundayken turuncu renkte yanar. Pil tamamen şarj olduğunda pil şarjı gösterge ışığı yeşil renkte yanacaktır.

Terapi Ünitesinin Yerleştirilmesi
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi bir IV askısına veya hastane yatağının ayak ucuna takılabilir. İstendiği takdirde, tıkanıklığa neden olmayacak
sert ve düz bir yüzey üzerine yerleştirilebilir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi kablolar ve hortumların etraftaki nesnelere takılabileceği yerlere
koyulmamalıdır.
Elektrik kabloları ve hortumlar takılma tehlikesi teşkil edebilir. Tüm kabloların ve hortumların
insanların dolaştıkları alanlardan uzakta olduğundan emin olun.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi gezinen hastalar tarafından taşınmamalı veya takılmamalıdır. Gezinen
hastalarda kullanımı için tasarlanan V.A.C.® Terapi Üniteleri için doktorunuza danışın ve KCI ile
iletişim kurun. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi IV askısına, yatak çerçevesine veya hasta transferi sırasında
tekerlekli sandalyeye takılabilir.
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Terapi Ünitesinin IV Askısına Takılması

Terapi Ünitesinin IV Askısına Takılması
1.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini taşıma tutacağından tutun, askı düğmesini kavrayın ve askı kolunu dışa doğru
çekin (1).

2.

Askı kolunu IV askısının etrafına yerleştirin ve üniteyi IV askısına doğru çekerek askı kolunun kapanmasını
sağlayın (2). Askının V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin arka tarafındaki dikey kauçuk yuvada olduğundan
(hem üst hem de alt kısımda) emin olun.

3.

Askı kolunu yerine kilitlemek için askı düğmesini çevirin (3). Askı düğmesindeki ok sembolü kilit sembolüyle
aynı hizaya geldiğinde,askı kolu kilitlenmiştir.

3
2
4.
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Terapi ünitesini çıkarmak için prosedürün tersini uygulayın.

Terapi Ünitesinin Yatak Ayak Ucuna Takılması
1.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini taşıma tutacağından tutun, askı düğmesini kavrayın ve askı kolunu dışa doğru
çekin (1).

2.

Askı kolunu ayak ucu üzerine yerleştirin. Üniteyi ayak ucu üzerine doğru çekerek askı kolunun kapanmasını
sağlayın (2).

3.

Askı kolunu yerine kilitlemek için askı düğmesini çevirin (3). Askı düğmesindeki ok sembolü kilit sembolüyle
aynı hizaya geldiğinde askı kolu kilitlenmiştir (4).

Terapi Ünitesinin Yatak Ayak Ucuna Takılması

2

4
3

4.

Terapi ünitesini çıkarmak için prosedürün tersini uygulayın.
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V.A.C. VERALINK™ Kasetin Takılması
V.A.C.® Terapisi ile yalnızca Pansuman Islatma Özelliği veya V.A.C. VERAFLO™ Terapisi kullanılırken
kullanılır.
V.A.C. VERALINK™
Kaset Sepeti

V.A.C. VERALINK™ Kaset
Serbest Bırakma Tırnağı
(ÜST)
V.A.C. VERALINK™ Kaset
Hortumu

V.A.C. VERALINK™ Kaset
Pivot Bağlantısı (ALT)
Hortum Girişi
1.

V.A.C. VERALINK™ Kaseti ambalajından çıkarın ve V.A.C. VERALINK™ Kasetin pivot bağlantısını (1) V.A.C.ULTA™
Terapi Ünitesindeki pivot yuvasına yerleştirin.

2.

V.A.C. VERALINK™ Kaset Serbest Bırakma Tırnağını üniteye doğru döndürün (2) ve tık sesi çıkarıp yerine oturana
kadar sıkıca bastırın (3).
V.A.C. VERALINK™ Kaset terapi ünitesine sıkı şekilde yerleşmek üzere tasarlamıştır. Kasetin uygun
olarak takıldığından emin olmak için çok sıkı şekilde bastırın.

1

V.A.C. VERALINK™ Kaset Pivot Bağlantısı

V.A.C. VERALINK™ Kasetin Takılması

2
2

3
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Solüsyon Torbasının/Şişesinin Takılması
V.A.C.® Terapisi ile yalnızca Pansuman Islatma Özelliği veya V.A.C. VERAFLO™ Terapisi kullanılırken
kullanılır.
Solüsyon Kabı Askı Kolunu açın:
1.

Solüsyon kabı askı kolu kilidini tamamen kaldırın (1).

2.

Solüsyon kabı askı kolunu kaldırın (2). Üniteye bağlı olarak, tutacağı 180 derece döndürün (3A) veya tutacağı
yukarı döndürün (3B).

3.

Solüsyon kabı askı kolu kilidini tamamen aşağı iterek (4) solüsyon kabı askı kolunu yerine sabitleyin.

Solüsyon Torbasının/Şişesinin Takılması

2

4
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Solüsyon Torbasının/Şişesinin Asılması
Yalnızca V.A.C.® Terapisi Pansuman Islatma Özeliği veya V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ile kullanılır.
1.

Hortumu oyuğa itmek için bastırarak kaset hortumunun ünite üzerindeki tutucu oyuk içinden
yönlendirildiğine emin olun.

2.

Solüsyon torbasını/şişesini üreticinin talimatlarına göre V.A.C. VERALINK™ Kasetin hortum girişini kullanarak
açın (1).

3.

Solüsyon torbasını/şişesini terapi ünitesinin solüsyon kabı askı koluna asın (2).

4.

Hortum girişinin V.A.C. VERALINK™ Kaset Sepetindeki yuvanın (4) içinde tutulduğundan emin olmak için
torbayı/şişeyi manipüle ederken solüsyon kabının askı kolunu ayarlayın (3).

Kaset Hortumu
Tutucu Oyuk

4

Solüsyon Torbasının/Şişesinin Asılması

4

Hortumun bükülmediğinden veya
sıkışmadığından emin olun
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İnstilasyon Hattının Bağlanması
Yalnızca V.A.C.® Terapisi Pansuman Islatma Özeliği veya V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ile kullanılır.
Sargı uygulamak ve değiştirmek konusundaki güvenlik bilgileri ve prosedürler için ilgili Kullanım
Talimatlarına bakın.

1.

V.A.C. VERALINK™ Kaset hortumunun ucundaki başlığı
çıkarın (1).

2.

V.A.C. VERALINK™ Kasetin hortumunu V.A.C. VERAT.R.A.C.™
Ped/V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Hortum Setinin instilasyon
hattına konnektörleri birbirine iterek takın (2).

1

2

3
Kilitleme mandalları tamamen birbirine oturana dek
konnektörleri çevirin (3).

4.

Tüm hortum klemplerini açın (4).

4
İnstilasyon Hattının Bağlanması

3.
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Kanisterin Takılması
Kanister boyutunu (300 ml, 500 ml, 1000 ml) seçerken yara eksüdasının miktarını ve seçilen terapiyi
göz önünde bulundurun. V.A.C. VERAFLO™ Terapisi uyguluyorsanız, yara instilasyon sıvısı miktarını
ve instilasyon sıklığını da göz önünde bulundurun.
PREVENA™ Terapisi uyguluyorsanız, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi için mevcut en küçük kanisteri
kullanmayı düşünün.
1.

Kanisteri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin yan tarafına kaydırın (1).

2.

Kanisteri (500 ml gösterilmektedir) V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesindeki yerine sıkıca itin (2). Kanister yerine tam
olarak oturduğunda bir tık sesi duyulur. Kanisterin doğrudan terapi ünitesinin üzerine yerleştirildiğinden emin
olun. Kanisteri takarken çevirmeyin veya döndürmeyin.

2

3.

Kanister hortumunu konnektörleri bir araya gelecek şekilde
bastırarak sargı hortumuna bağlayın (3).

3

PREVENA™ Sargısını V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Kanisterine takmak için PREVENA™ V.A.C.® Konnektörü
gerekecektir. PREVENA™ Sargı ambalajında bulunan bu konnektör, negatif basınçlı yara terapisinin
etkin ve doğru şekilde çalışması için kullanılmalıdır.
PREVENA™ Sargı Hortumu

Kanisterin Takılması

Kanister Hortumu

PREVENA™ V.A.C.®
Konnektörü
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4
4.

Kilitleme mandalları tamamen birbirine oturana dek
konnektörleri çevirin (4).

5.

Tüm hortum klemplerini açın (5).

5
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Kanisterin Değiştirilmesi
Kanister rutin koşullar altında veya alarm koşulları altında değiştirilebilir. Rutin koşullar altında kanister serbest bırakma düğmesi yanıp
sönüyor OLMAYACAKTIR. Kanisteri değiştirirken V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin gücünü KAPATMAYIN.
Kanister Dolu Alarm koşulları gerçekleştiğinde, kanister serbest bırakma düğmesi yanıp sönecek (sayfa 18), bir uyarı/alarm ekranı
gösterilecek (sayfa 56, 90, 116 ve 134) ve terapi duracaktır (ünite gücü açık kalır).
PREVENA™ Terapisi uygularken,kanister değişimi gerekmemelidir. PREVENA™ Terapisi uygularken
Kanister Dolu Alarmı verilirse derhal terapiyi uygulayan doktorla iletişime geçin.
V.A.C.® Terapisi, V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ve ABTHERA™ Terapisi için kullanılan kanisterler
dolduğunda (alarm sesi duyulur) veya kokuyu kontrol altında tutmak için haftada en az bir kez
değiştirilmelidir.

Kanister Dolu Alarmı verilirse pompa KAPANACAKTIR. 2. Adımla devam edin.

1.

V.A.C.® Terapisi, PREVENA™ Terapisi, ABTHERA™ Terapisi - Dokunmatik ekrandan Başlat / Durdur
düğmesini seçerek terapiyi durdurun. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin gücünü kapatmayın.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi - Dokunmatik ekrandan Duraklat / Devam Et düğmesini seçerek terapiyi
durdurun. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin gücünü kapatmayın.

2.

Her iki hortum klempini hortum konnektörüne doğru kaydırın.

3.

Hortumun içindekilerin dökülmesini engellemek için her
iki hortum klempini de sıkıca kapatın (1). Birkaç tık sesi
duyulmalıdır.

2

Kanisterin Değiştirilmesi

4.

Kilitleme mandalları ayrılana dek hortum konnektörlerini
çevirin (2).

3
5.
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Sargı hortumunu kanister hortumundan ayırmak için
konnektörü ayırın (3).

6.

Kanister Serbest Bırakma düğmesine basın.

300 ml ACTIV.A.C.™ Kanister kullanılıyorsa, kanister V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin yuvası
tarafından yerinde TUTULMAZ. 300 ml ACTIV.A.C.™ Kanisteri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinden
çıkarırken, kanister serbest bırakma düğmesine basmadan önce kanisteri SIKI şekilde tutun.
7.

Kanisteri kaldırıp terapi ünitesinden çekerek terapi ünitesinden ayırın (4).

4

Kullanılmış kanisteri kurumsal ve/veya yerel çevre yönetmeliklerine göre atın.

8.

Yeni kanisteri takın ve hortumları bu kullanıcı kılavuzunun Kanisterin Takılması (sayfa 32) bölümünde
anlatıldığı şekilde yeniden bağlayın.

9.

V.A.C.® Terapisi, PREVENA™ Terapisi, ABTHERA™ Terapisi - Dokunmatik ekrandan Başlat / Durdur
düğmesini seçerek terapiyi yeniden başlatın.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi - Dokunmatik ekrandan Duraklat / Devam Et düğmesini seçerek terapiyi
yeniden başlatın.
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Çalıştırma
Bu bölüm V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin işlevlerinin ayarlanması ve değiştirilmesi ile ilgili talimatları içermektedir.
Ürünü kullanmadan önceden bu kılavuzun tüm bölümlerini inceleyin. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini çalıştırmadan önce, üniteyle birlikte
gelen Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Uyarıları ve Önlemleri dikkatlice okuyun.

Dokunmatik Ekran
Ünitenin ön kısmındaki ekran dokunmaya karşı hassastır. Kullanıcı arayüz ekranları bu ekran üzerinde gösterilmektedir. Bu ekranlarda
seçili sekmelere (Terapi, Geçmiş veya Araçlar) göre geçerli sistem işlemleri ve ayarları görüntülenir.
Dokunmatik ekranın çalışması aşağıdaki sayfalarda ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.
Dokunmatik ekran sadece parmakla veya ürünle birlikte verilen ekran kalemiyle çalıştırılmalıdır.
Başka kalem veya diğer işaretleme araçlarının kullanılması ekrana zarar verecektir.
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V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi - Terapi Seçenekleri
V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi, doktorun isteğine göre dört farklı terapi ile kullanılabilir:
V.A.C.® Negatif Basınçlı Yara Terapisi (1):

1
V.A.C.®
Terapisi
(Sürekli)

25 - 200 mmHg

Hedef Negatif Basınç

25 mmHg
0 mmHg

50 - 200 mmHg

Hedef Negatif Basınç

DPC
(Dinamik)
Terapi

25 mmHg
0 mmHg

V.A.C. VERAFLO™ İnstilasyon Terapisi (2):

2

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Aşamaları
(Başlangıç Aşaması: İnstilasyon)

Alçaltma*

İnstilasyon
Sıvısı**

Islatma

V.A.C.®
Terapisi***

V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi - Terapi Seçenekleri

Terapi süresince döngü tekrarları

* SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
** Doldurma Yardımı, kullanıcıya sargı uygulandıktan sonra doğru instilasyon hacmini tespit edebilmesi için instilasyonu elle başlatma
ve durdurma imkanı sunarak kullanıcının ilk yara dolumunu izlemesini sağlar. Bu hacim tespit edildiğinde, V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin
daha sonraki tüm instilasyon aşamaları için bir ayar noktası olacaktır.
*** Kesintisiz ve DPC Terapi negatif basınç modları V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ile kullanılabilir.
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PREVENA™ İnsizyon Yönetimi Terapisi (3):

PREVENA™ Terapisi
Mod

Negatif Basınç Profili
125 mmHg

Sürekli
0 mmHg

ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Açık Abdomen Terapisi (4):

ABTHERA™ Terapisi
Mod

Negatif Basınç Profili
Hedef

100 - 150 mmHg

Sürekli
0 mmHg
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Dokunmatik Ekran - Sekmeler
Dokunmatik ekran üç bölüme ayrılmış ve her biri ayrı bir sekme ile işaretlenmiştir. Bu sekmeler V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi yazılımının
farklı alanlarına erişim sağlar.

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Tedavi Sekmesi (sayfa 50,
85, 110 ve 129)

Araçlar Sekmesi (sayfa 74, 106,
126 ve 144)

Dokunmatik Ekran - Sekmeler

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Ana Ekranı

V.A.C.® Terapisi Ana Ekranı

PREVENA™ Terapisi Ana Ekranı

ABTHERA™ Terapisi Ana Ekranı

Tedavi Sekmesi - (sayfa 50, 85, 110 ve 129) Ana ekrana, terapi ayarlarına, özelliklere ve aktif terapi özet bilgilerine ulaşmak
için kullanılır. Reçete edilen terapiyi seçmek için (V.A.C. VERAFLO™ Terapisi, V.A.C.® Terapisi, PREVENA™ Terapisi veya
ABTHERA™ Terapisi) Tedavi Sekmesinden Tedavi Ayarları düğmesini kullanın.
Geçmiş Sekmesi - (sayfa 155) Hastanın tüm tedavi geçmişine ulaşmak için kullanılır.
Araçlar Sekmesi - (sayfa 74, 106, 126, 144) Terapi ile ilgili özelliklere ulaşmak ve dil, ölçü birimi, tarih, ekran parlaklığı ve benzeri
sistem tercihlerini ayarlamak için kullanılır. KCI iletişim bilgileri ve yazılım sürümü de görüntülenebilir.
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Genel Dokunmatik Ekran Düğmeleri
Ekranların büyük bölümü bir veya daha fazla genel kontrol düğmesine sahiptir. Bunlar:
Yardım - Yardım ekranlarına erişim

Ekran Koruması/Ayar Kilidi - Yanlışlıkla yapılan değişiklikleri önlemek için Ekran Koruması özelliğini
devreye sokar. Dokunmatik ekran temizlenirken bu özellik kullanılmalıdır (sayfa 192). Ayar Kilidini
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için beş saniyeden uzun olacak şekilde basılı tutun. Ayar Kilidi
hastanın terapi ayarlarına erişimini engeller.
Gece Modu - Dokunmatik ekran parlaklığını düşürmek için Gece Modunu etkinleştirin. Gece Modu
etkinleştirildiğinde, dokunmatik ekrana dokunulduğunda ekran en düşük parlaklık ayarıyla açılır. Gece
Modunu devre dışı bırakıp önceki parlaklık ayarına geri dönmek için Gece Modu düğmesini seçin.

Tamam - Seçimi onaylar

Çıkış - Açılır ekran penceresini kapatır

İptal - İşlemi iptal eder

Geri - Önceki ekrana geri döner

İleri - Sonraki ekrana ilerler

+ veya - - Gösterilen değerlerin altında veya üstünde ayarlamak için + / - düğmelerini kullanın.

Genel Dokunmatik Ekran Düğmeleri

Bilgi - Aktif terapiye yönelik Tedavi Özeti ve Geçerli Ayarlar ekranlarını görmek için seçin.

Başlat / Durdur - Terapiyi (V.A.C.® Terapisi, PREVENA™ Terapisi, ABTHERA™ Terapisi) yeniden
başlatmak için seçin.

Duraklat / Devam Et - Terapiyi (V.A.C. VERAFLO™ Terapisi) yeniden başlatmak için seçin.
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V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin Açılması veya Kapatılması
Güç düğmesi ünitenin ön kısmının sol üst köşesinde yer almaktadır (sayfa 18). V.A.C.ULTA™ Terapi
Ünitesini açmak için ışık yanana dek Güç düğmesini basılı tutun. Ünite kendini kontrol etme rutinini
yapacak ve ardından Başlangıç ekranı görüntülenecektir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini kapatmak için
ekran kapanana dek Güç düğmesini basılı tutun.
Başlangıç ekranı iki durumda görüntülenecektir:
V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi ilk kez kullanıldığında kalite kontrol
listesinin denetlenmesini ve temizliği takiben Yeni Hasta ekranı
görüntülenecektir.
Terapi ünitesini V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
(sayfa 44) ile kullanım için yapılandırmak üzere
V.A.C. VERAFLO™ Terapi seçeneğini seçin.

Terapi ünitesini V.A.C.® Terapisi (sayfa 81)
ile kullanım için yapılandırmak üzere
V.A.C.® Terapi seçeneğini seçin.
Terapi ünitesini PREVENA™ Terapisi
(sayfa 109) ile kullanım için yapılandırmak
üzere PREVENA™ Terapi seçeneğini seçin.
Terapi ünitesini ABTHERA™ Terapisi
(sayfa 127) ile kullanım için yapılandırmak
üzere ABTHERA™ Terapi seçeneğini seçin.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin Açılması veya Kapatılması

Geçerli terapi modu durdurulana kadar yeni bir terapi modu seçilemez. Aktif olmayan terapilerin seçin
düğmesi kullanım dışı olacaktır.
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V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi önceden ayarlanmış ve ünitede güç
döngüsü gerçekleşmişse (kapanıp tekrar açılmışsa) Başlangıç
ekranında Tedaviye Devam Et ve KK Kontrol Listesi seçenekleri
görüntülenecektir.
Tedaviye Devam Et - Uyarıyı kabul etmek
ve önceden kullanılmış olan terapinin Ana
ekranına dönmek için seçin (sayfa 50, 85,
110 ve 129).
KK Kontrol Listesi - Uyarıyı kabul etmek ve
Kalite Kontrol Listesini denetleme sürecine
geçmek için seçin.
KK Kontrol Listesi işlevlerinin kullanımı için ilgili
Hizmet Dokümantasyonu gereklidir. Daha fazla
bilgi için lütfen KCI ile iletişime geçin.

Yeni Hasta Ekranı
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine hasta bilgisi girmek için bu ekranı kullanın. Hasta bilgileri şifrelenir.
Terapi yapılandırmasında bu ekran
görüntülenmeyebilir.
Ekran üzerindeki klavyeyi kullanarak aşağıdakileri girin:
•

Hastanın Adı

•

Hastanın Soyadı

•

Hastanın Departman/Birimi

•

Hasta Kimlik No.
Bu bilgiler girildikten sonra, Tedavi Seç
ekranına geçmek için Tamam
düğmesini seçin.
Her giriş satırına en az bir karakter
girilmelidir.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Yapılandırılması - Varsayılan Ayarlara Genel Bakış
Aşağıdaki akış şeması V.A.C. VERAFLO™ Terapisini Varsayılan ayarlar kullanarak yapılandırmak için gereken temel adımları
göstermektedir. Ekranlar ve seçenekler ile ilgili ayrıntılı bilgi için listelenen sayfalara bakın.
Işık açılana kadar
Güç düğmesini
basılı tutun.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
için gerekli:
• Kanister
• V.A.C. VERAFLO™ Sargı

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Yapılandırılması - Varsayılan Ayarlara Genel Bakış

• V.A.C. VERALINK™ Kaset
100 ‑ 1000 ml solüsyon
torbası/şişesi

V.A.C. VERAFLO™ Terapi
seçeneğini seçin
(sayfa 42).

Varsayılan ayarları kabul
etmek için Tamam
düğmesini seçin.

Doldurma Yardımı prosedürü
başlar (sargı sızdırmazlığını
hazırlamak ve solüsyon
sızıntısı olasılığını en aza
indirmek 2 1/2 dakika kadar
sürebilir).

Ana ekran V.A.C. VERAFLO™
Terapisi.

Ayarları kabul edip
V.A.C. VERAFLO™
Terapisine başlamak için
Tamam düğmesini seçin.

Sargıya sıvı instilasyonuna
başlamak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin. Sargıya sıvı
instilasyonunu durdurmak için
Başlat / Durdur düğmesini
tekrar seçin.

Yukarıda gösterilen ekran görüntüleri sadece temsili amaçlıdır. Ayrıntılı görünüm ve daha ayrıntılı
bilgi için, listelenen sayfa numaralarına bakın.

Görüntülenen ayarlar kullanıcı tarafından tanımlanan ayarlara bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

44

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Yapılandırılması - Gelişmiş Kullanıcı Tanımlı Ayarlara Genel Bakış
Aşağıdaki akış şeması V.A.C. VERAFLO™ Terapisini Doldurma Yardımı KAPALI dahil olmak üzere kullanıcı tanımlı ayarlarla
yapılandırmak için gereken temel adımları göstermektedir. Ekranlar ve seçenekler ile ilgili ayrıntılı bilgi için sonraki sayfalara bakın.
Işık açılana kadar
Güç düğmesini
basılı tutun.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
için gerekli:

V.A.C. VERAFLO™ Terapi
seçeneğini seçin
(sayfa 42).

Gelişmiş Ayarlar
düğmesini seçin.

V.A.C. VERAFLO™
Terapisinin V.A.C.® Terapi
aşamasını açıklandığı gibi
yapılandırın (sayfa 46).
İleri düğmesini seçin.

Alçaltma başlar.

Ayarları kabul etmek için
Tamam düğmesini seçin.

V.A.C. VERAFLO™
Terapisinin İnstilasyon
aşamasını açıklandığı gibi
yapılandırın (sayfa 46).
Tamam düğmesini seçin.

Yukarıda gösterilen ekran görüntüleri sadece
temsili amaçlıdır. Ayrıntılı görünüm ve daha
ayrıntılı bilgi için, listelenen sayfa numaralarına
bakın.

Ana ekran V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

Görüntülenen ayarlar kullanıcı tarafından
tanımlanan ayarlara bağlı olarak değişiklik
gösterecektir.

45

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Yapılandırılması - Gelişmiş Kullanıcı Tanımlı Ayarlara Genel Bakış

• Kanister
• V.A.C. VERALINK™ Kaset
100 ‑ 1000 ml solüsyon
torbası/şişesi

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Yapılandırılması - Gelişmiş Kullanıcı Tanımlı Ayarlar
Bu ekranlar, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
uygulamak üzere yapılandırmak için kullanılır:
•

Hedef Basınç (mmHg) - (Varsayılan = 125 mmHg)
V.A.C.® Terapi aşaması için reçete edilmiş olan negatif
basınç seviyesi. Hedef Basınç, 25 mmHg’lik artışlarla
50 ile 200 mmHg arasında ayarlanabilir.

•

Yoğunluk - (Varsayılan = Orta) Terapinin başlatılmasından
hedef basınca ulaşmaya kadar geçen süre ile ilgilidir. Terapi
yoğunluğu ayarı düşürüldükçe hedef basınç seviyesine daha
yavaş ulaşılır. Yeni hastaların en düşük yoğunluk ayarında
terapiye başlaması önerilir; çünkü bu yaklaşım köpük yara
içerisinde kompresyona uğradığında negatif basıncın daha
yavaş şekilde artırılmasına olanak tanır. İstenirse terapi süresi
boyunca yoğunluk minimum seviyede bırakılabilir.

•

V.A.C.® Terapi Modu - (Varsayılan = Sürekli) Kullanılabilir
modlar Sürekli ve DPC modlarını içerir. Sürekli modu,
seçilen Hedef Basınç seviyesinde sürekli negatif basınç
sağlar. DPC modu, ön ayarlı düşük basınç (25 mmHg) ve
seçilen Hedef Basınç seviyesinde negatif basınç sağlar.

•

Döngü Yükseliş Süresi - (Varsayılan = 3 dakika) DPC
modu kullanılırken ön ayarlı düşük basınçtan (25 mmHg)
seçilen hedef basınca geçilene kadar kullanılan süre.
Döngü Yükseliş Süresi bir dakikalık artışlarla bir dakikadan
10 dakikaya kadar ayarlanabilir.

•

Döngü Düşüş Süresi - (Varsayılan = 3 dakika) DPC modu
kullanılırken seçilen hedef basınçtan ön ayarlı düşük
basınca (25 mmHg) geçilene kadar kullanılan süre.
Döngü Düşüş Süresi bir dakikalık artışlarla bir dakikadan
10 dakikaya kadar ayarlanabilir.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Yapılandırılması - Gelişmiş Kullanıcı Tanımlı Ayarlar

1.
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Çubuk üzerinde seçerek veya parmağınızı/
ekran kalemini kaydırarak istenilen değeri
seçin. Gösterilen değerlerin altında veya
üstünde ayarlamak için + / - düğmelerini
kullanın.

•

Doldurma Yardımı - (Varsayılan = AÇIK) Doldurma
Yardımı, kullanıcıya sargı uygulandıktan sonra doğru
instilasyon hacmini tespit edebilmesi için instilasyonu elle
başlatma ve durdurma imkanı sunarak kullanıcının ilk yara
dolumunu izlemesini sağlar. Bu hacim tespit edildiğinde,
V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin daha sonraki tüm
instilasyon aşamaları için bir ayar noktası olur (sayfa 48).

•

Başlangıç Fazı - (Varsayılan = İnstilasyon) (Doldurma
Yardımı Kapalıysa Varsayılan = 10 ml). V.A.C. VERAFLO™
Terapisinin ilk aşamasını ayarlar
(sayfa 14 ve 38).

•

Islatma Süresi (dakika) - (Varsayılan = 10 dakika)
V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin ıslatma aşaması sırasında
instile edilen solüsyonun yarada kalacağı süre. Islatma
Süresi değişen artışlarla 1 saniye ile 30 dakika arasında
ayarlanabilir.

•

V.A.C.® Terapi Süresi (saat) - (Varsayılan = 3 1/2 saat)
V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin her bir V.A.C.® Terapi
aşaması sırasında negatif basınç uygulanan süre.
V.A.C.® Terapisi Süresi değişen artışlarla 3 dakika ile 12 saat
arasında ayarlanabilir.

2.

V.A.C. VERAFLO™ Ayarları (sayfa 2/2)
ekranına geçmek için İleri düğmesini
seçin.

Tüm terapi ayarlarını varsayılan değerlere geri
döndürmek için Varsayılanları Geri Yükle
düğmesini seçin.
3.

Tüm ayarlar girildikten veya varsayılanlara
sıfırlandıktan sonra, Tamam düğmesini
seçerek Ayarları Onaylama ekranına
devam edin. Bu ekran, kullanıcının
V.A.C. VERAFLO™ Ayarları ekranında
seçilen ayarları incelemesine olanak tanır.

4.

Gösterilen değerlerin altında veya
üstünde ayarlamak için + / - düğmelerini
kullanın.

Varsa gerekli ayarlamaları yapmak üzere
V.A.C. VERAFLO™ Terapi Ayarları ekranına
dönmek için Gelişmiş Ayarlar düğmesini
seçin.

5.

Terapiyi başlatıp SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü ekranına devam etmek için
Tamam düğmesini seçin.

VEYA

6.

Yeni Hasta ekranına geri dönmek için
İptal düğmesini seçin.
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Doldurma Yardımı Ekranları
Bu ekranlarda Doldurma Yardımı sırasının durumu gösterilir.

2

3

Solüsyon sızıntısı olasılığını en aza indirmek için sargı sızdırmazlığının hazırlanması sırasında
alçaltma iki dakika otuz saniyeye kadar sürebilir. Bu alçaltma sırasında, sargıyı sızıntı bakımından
gözlemleyin. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü süresi, drepi cilde doğru çekip gerekli yapışma süresini
tanıyarak sızıntı olasılığını en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.
1.

Doldurma Yardımı (1), solüsyon sızıntısı olasılığını en aza indirmek için sargı sızdırmazlığını hazırlamak üzere
sargıyı alçaltmaya başlar. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi hedef basınca ulaştığında ve sargıdaki hava sızıntılarının
V.A.C. VERAFLO™ Terapisine devam etmeye yetecek kadar küçük olduğunu tespit ettiğinde, terapi ünitesi
Doldurma Yardımı ekranına geçer.
Sızdırmazlık Sesi - (Varsayılan = KAPALI) Sızıntıların bulunması ve onarımı için kullanılan sesli ton.
Sızdırmazlık sesini açmak veya kapatmak için seçin.

Günlük - Tek kullanımlık bileşen değişikliklerini kaydetmek için kullanılır (sayfa 150).

2.

Yaraya sıvı dağıtımını başlatmak için Doldurma Yardımı ekranında Başlat / Durdur düğmesini seçin (2).

Doldurma Yardımı Ekranları

Doldurma Yardımı kullanılırken solüsyonun ıslatma süresinin aşılması mümkün olabilir. Bu aracı
kullanırken geçen süreyi seçili ıslatma süresi ile karşılaştırarak dikkate alın.
3.

48

Solüsyonla dolarken yarayı izleyin.

4.

Yara yatağına uygun miktarda doldurma hacmi verildiğinde solüsyon dağıtımını durdurmak için
Başlat / Durdur düğmesini tekrar seçin.

Yaranın aşırı doldurulması sargı sızdırmazlığı açısından risk oluşmasına yol açabilir.

5.

Gerekirse, sıvı hacmini ayarlamak için + / - düğmelerini kullanın.

6.

Belirlenen sıvı hacmini Doldurma Yardımı ekranında gösterildiği gibi onaylamak ve Ana ekrana geri dönmek
için Tamam (3) düğmesini seçin (sayfa 50). Terapi ünitesi ıslatma aşamasına başlar.

Doldurma Yardımı başlatıldıktan sonra 15 dakika içinde veya Doldurma Yardımı durdurulduktan
sonra 15 dakika içinde Tamam düğmesi seçilmezse, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi V.A.C.® Terapi
aşamasına geçecek ve Doldurma Yardımı hacmi kaydedilmeyecektir.
7.

Yara aşırı dolmuşsa, solüsyonun geri çekilmesi veya Doldurma Yardımının yeniden başlatılması gerekir,
solüsyonu yaradan uzaklaştırmak ve Doldurma Yardımı ekranına geri dönmek için Sıfırla düğmesini seçin.
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Ana Ekran - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
Ana ekran, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi tarafından V.A.C. VERAFLO™ Terapisi sırasında gösterilen temel ekrandır. Terapi Durumu ile
ilgili önemli bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi
(sayfa 50, 85, 110 ve 129)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi (sayfa 74)
Bilgi

Terapi Ünitesi Yapılandırması ve
Aşama Durumu
Sızıntı Saptama

Pansuman Islatma
Terapi için Duraklat/
Devam Et düğmesi
Terapi için Başlat / Durdur düğmesi

SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü (sayfa 145)
Tedavi Ayarları (sayfa 46)

Gece Modu (sayfa 41)
Yardım

Ekran Koruyucu/Ayar Kilidi
(sayfa 41)

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda terapi aşaması ve durumu AÇIK, KAPALI veya DURAKLATILDI görüntülenecektir. Geçerli
terapi aşaması terapi ünitesi simgesinin altında veya sargı simgesinin üstünde de görüntülenir.
Ana ekrandan aşağıdaki seçeneklere ulaşılabilir:
Tedavi Ayarları - Geçerli terapi ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 145).
Bilgi - Tedavi geçmişinin özetini ve geçerli terapi ayarlarını görüntülemek için kullanılır (sayfa 51).

Ana Ekran - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

Başlat / Durdur - Terapiyi başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
Duraklat / Devam Et - Terapiyi duraklatmak veya devam ettirmek için kullanılır.
Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
Sızıntı Saptama - Terapi ünitesi sistemde geçici olarak Sızıntı Alarmı eşiğinin üzerindeki bir sızıntıyı saptarsa,
V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Ana ekranında sargının çevresinde sarı bir kutu gösterilir. Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak
için ilave drep materyalinin kullanımıyla ilgili bilgileri sargılarla birlikte verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
Burada açıklanmayan Genel Dokunmatik Ekran Düğmelerinin bir listesi için, bkz. sayfa 41.
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Bilgi Ekranları - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

1.

Tedavi Özeti sekmesine geçmek için Ana ekrandan Bilgi düğmesini seçin. Terapinin Başlangıç Tarihini, Terapi
Süresini, V.A.C.® Süresini, Islatma Süresini, Tedavi Döngülerini ve İnstile Edilen Hacmi incelemek için bu sekmeyi
kullanın. Günlük özelliği kullanılıyorsa, Son Kanister Değişimi, Son Kaset Değişimi, Son Pansuman Değişimi ve
Son Solüsyon Değişimi için tarih ve saat de gösterilir.

2.

Geçerli Ayarlar ekranına geçmek için Geçerli Ayarlar düğmesini seçin. Geçerli terapi ayarlarını incelemek
için bu sekmeyi kullanın.

3.

Ayarları Onaylama ekranına geçmek için Ayarları Onaylama düğmesini seçin (sayfa 47).

4.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Ana ekranına dönmek için Çıkış düğmesini seçin.
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Bilgi Ekranları - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

Bu ekranlarda geçerli terapi ayarları ve hastaya uygulanan terapinin bir özeti gösterilir.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisini Durdurma Onayı
1.

Terapi veriliyor durumdaysa, Tedaviyi
Durdurmayı Onaylama ekranına geçmek
için Ana ekranından Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

2.

Terapiyi durdurmak için Tamam
düğmesini seçin. Terapiyi durdurmadan
Ana ekrana dönmek için İptal düğmesini
seçin.

İnstile edilen sıvı uzaklaştırılacaktır, bu
nedenle kanisterin tüm hacmi alacak durumda
olduğundan emin olun. Hortum klemplerinin
açık olduğundan ve hortumun dolaşmamış,
katlanmamış veya tıkanmamış olduğundan
emin olun.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisini Durdurma Onayı ve V.A.C. VERAFLO™ Terapisini Duraklatma

V.A.C. VERAFLO™ Terapisini Duraklatma
1.

Terapi veriliyor durumdaysa,
V.A.C. VERAFLO™ Terapi Duraklatma
ekranına geçmek için Ana ekrandan
Duraklat / Devam Et düğmesini seçin.

2.

Terapiyi duraklatmak için Tamam
düğmesini seçin. Terapiyi duraklatmadan
V.A.C. VERAFLO™ Terapisinin Ana
ekranına dönmek için İptal düğmesini
seçin.

Terapi 15 dakikaya kadar duraklatılabilir.
Bu, seçilen ıslatma süresini aşabilir. Terapiyi
duraklatmadan önce bu duraklatma süresini
ve seçili ıslatma süresini dikkate alın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Uyarıları ve Alarmları
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi sırasında aşağıdaki uyarılar ve alarmlar dokunmatik ekranda görüntülenebilir.
Uyarılara ve alarmlara tekrar eden bir sesli ton eşlik eder.
Terapinin başlatılmasını takiben SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü görüntülendiğinde Sızdırmazlık Sesi ayarının AÇIK olarak yapılmasına
rağmen sesli uyarı duyulmuyorsa, alarmlar düzgün çalışmıyor olabilir. Daha fazla bilgi için KCI ile iletişime geçin. Alarmlar, terapi
ünitesine dönük olarak, maksimum bir metre uzaktayken duyulacak şekilde tasarlanmıştır. İki veya daha fazla alarm koşulu mevcutsa,
yalnızca en yüksek öncelikli alarm gösterilecektir.
Düşük Öncelikli Uyarı Koşulu - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi dikkat edilmesi gereken bir durumu tespit
ettiğinde dokunmatik ekran üzerinde görüntülenir. Uyarılara yaklaşık 20 saniyede bir tekrarlayan bir sesli
uyarı tonu (iki bip sesi) eşlik eder.
Orta Öncelikli Alarm Koşulu - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi, reçete edilen terapinin uygulanmasını
sağlamak üzere derhal dikkat edilmesini gerektiren bir durum tespit ettiğinde dokunmatik ekranda
görüntülenir. Alarmlara yaklaşık iki saniyede bir tekrarlayan bir sesli uyarı tonu (üç bip sesi) ve yanıp
sönen bir ekran başlığı eşlik eder.

Sesli tonu AÇMAK için Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.

Alarmların çözülmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Yardım düğmesini seçin.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Uyarıları ve Alarmları

Bir uyarı veya alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime geçin.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Tıkanma Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Bu uyarı ekranı V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi, V.A.C.® Terapisi hattında olası bir tıkanma tespit ettiğinde görüntülenir.
Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti üzerindeki V.A.C.® Terapisi hortumunun ve
kanister hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin
olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
V.A.C.® Terapisi Tıkanma Uyarısı devam ettiği takdirde,
terapi ünitesini ve hortumları yara bölgesi ile aynı ya da bu
bölgenin altındaki bir seviyede olacak şekilde alçaltın. Uyarı
ünitenin alçaltılması ile çözülürse, normal kullanıma devam
edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 50). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Tıkanma Uyarısı

Bu uyarı sırasında, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
terapiyi sürdürmeye çalışacaktır.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Tıkanma Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - V.A.C.® Terapisi hattında bir tıkanıklık mevcut olması halinde bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti üzerindeki V.A.C.® Terapisi hortumunun ve
kanister hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin
olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
V.A.C.® Terapisi Tıkanma Alarmı (Tedavi Durduruldu)
devam ettiği takdirde, terapi ünitesini ve hortumları yara
bölgesi ile aynı ya da bu bölgenin altındaki bir seviyede
olacak şekilde alçaltın. Alarm ünitenin alçaltılması ile
çözülürse, normal kullanıma devam edilebilir.
5.

Ana ekranına geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 50). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapi ünitesi açık durumda kalır ancak yara
bölgesindeki negatif basınç terapötik değerin
altında olabilir.
Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Tıkanma Alarmı (Tedavi Durduruldu)

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Kanister Dolu Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - Kanister dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir
uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Sıvı seviyesini kanister üzerindeki kademe çizgileriyle
karşılaştırarak kanisterin dolup dolmadığını kontrol edin.

Kademe
Çizgileri

Kullanılan kanister tipine göre dolu bir kanister
yaklaşık 300 ml, 500 ml veya 1000 ml sıvı içerir.
Kanister serbest bırakma düğmesi yanıp söner.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Kanister Dolu Alarmı (Tedavi Durduruldu)

3.

4.

Kanister dolu değilse, Ana ekranına geri
dönmek için Sıfırla düğmesini seçin.

Kanister doluysa, kanisteri değiştirin ve Ana ekrana geri
dönmek için bu ekrandan Sıfırla düğmesine basın. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzun Kanisterin Değiştirilmesi
bölümüne (sayfa 34) bakın.
5.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Duraklat / Devam Et düğmesini seçin.

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Kanister Takılı Değil Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Kanister tamamen yerleşmediğinde ve/veya düzgün şekilde sabitlenmediğinde bu alarm ekranı görüntülenir.
Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ünite üzerindeki Kanister Serbest
Bırakma düğmesine (sayfa 18) basarak
kanisteri çıkarın.

Kanisterin ve terapi ünitesi üzerindeki karşılık gelen
yüzeylerin üzerinde yabancı cisim veya kir bulunmadığından
emin olmak için kanisteri ve V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
kontrol edin.

4.

Her iki sızdırmazlık öğesinin de mevcut ve tam oturmuş
olduğundan emin olun (sayfa 19). Sızdırmazlık öğeleri
eksikse veya hasar görmüşse KCI ile iletişime geçin.

5.

Kanisterin yerine tamamen oturup sabitlendiğinden emin
olacak şekilde kanisteri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine yeniden
takın (sayfa 32). Klik sesi kanisterin uygun şekilde takıldığını
gösterir.

8.

6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Duraklat / Devam Et düğmesini seçin.
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Kanister Takılı Değil Alarmı

3.

Bu alarm verilmeye devam ederse, yeni bir kanisterle 2. - 7.
adımları tekrarlayın.
Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapi Tedavi Aktif Değil Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Terapi (V.A.C. VERAFLO™ Terapisi) 15 dakikadan uzun süredir (ünite açık olmak kaydıyla) kapalı olduğunda
veya durakladığında bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

3.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

4.

Terapiye devam edilmesi istenmiyorsa,
ünitenin ön kısmındaki Güç düğmesini
kullanarak V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
kapatın.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi Tedavi Aktif Değil Alarmı

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Sızıntı Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Önemli derecede bir negatif basınç sızıntısı tespit edildiğinde bu alarm ekranı görüntülenir. Bu alarm üç
dakika içerisinde çözülmezse, terapi kesintiye uğrar. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumu arasındaki konnektörün
uygun şekilde kilitlendiğinden emin olun.

3.

Kanisterin yerine tamamen oturduğundan emin olun.
(Bkz. Kanister Takılı Değil Alarmı, sayfa 57).
4.

Sızıntı, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü kullanılarak
giderildikten sonra, V.A.C. VERAFLO™ Terapi Sızıntı Alarmı
ekranına dönmek için SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
ekranından Çıkış düğmesini seçin.
6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum Çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 50). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Bu alarm üç dakika içinde çözülmezse,
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Sızıntı Alarmı
(Tedavi Durduruldu) verilir ve terapi
durdurulur.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Sızıntı Alarmı

5.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne
erişmek için SEAL CHECK™ düğmesini
seçin. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörünün
kullanımı ve sızıntıların onarılması
konusundaki ayrıntılar için bu kılavuzun
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
bölümüne (sayfa 145) bakın.

Terapiyi yeniden başlatma prosedürleri
için bu kılavuzun V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
Sızıntı Alarmı (Tedavi Durduruldu) bölümüne
(sayfa 60) bakın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Sızıntı Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - Saptanan negatif basınç sızıntısı çözülemediğinde ve terapi kesintiye uğradığında bu alarm ekranı
görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumu arasındaki konnektörün
uygun şekilde kilitlendiğinden emin olun.

3.

Kanisterin yerine tamamen oturduğundan emin olun.
(Bkz. Kanister Takılı Değil Alarmı, sayfa 57).

7.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Sızıntı Alarmı (Tedavi Durduruldu)

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

4.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

5.

Başlat / Durdur düğmesini seçerek
terapiyi yeniden başlatın.

6.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne
erişmek için SEAL CHECK™ düğmesini
seçin. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörünün
kullanımı ve sızıntıların onarılması
konusundaki ayrıntılar için bu kılavuzun
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
bölümüne (sayfa 145) bakın.

Sızıntı, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü kullanılarak sızıntı
giderildikten sonra, Ana ekrana dönmek için SEAL CHECK™
Sızıntı Dedektörü ekranından Çıkış düğmesini seçin.
Sızıntı koşulu çözülemediği takdirde,
birkaç dakika sonra alarm ekranı yeniden
görüntülenecektir.
Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Düşük Basınç Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - V.A.C.ULTA™ Terapi ünitesi hedef negatif basınç ayarına ulaşamadığında ve yaradaki negatif basınç ayarlanan
basıncın altında olup terapötik fayda açısından risk teşkil etme potansiyeli olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti üzerindeki V.A.C.® Terapisi hortumunun ve
kanister hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin
olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
V.A.C.® Terapi Düşük Basınç Alarmı (Tedavi Durduruldu)
devam ettiği takdirde, terapi ünitesini ve hortumları yara
bölgesi ile aynı ya da bu bölgenin altındaki bir seviyede olacak
şekilde alçaltın. Alarm ünitenin alçaltılması ile çözülürse,
normal kullanıma devam edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin
olun (sayfa 50). Değilse, terapiyi
yeniden başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapi ünitesi açık durumda kalır ancak yara
bölgesindeki negatif basınç terapötik değerin
altında olabilir.
Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Düşük Basınç Alarmı (Tedavi Durduruldu)

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi V.A.C. VERALINK™ Takılı Değil Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C. VERALINK™ Kaset tam olarak oturmadığı veya düzgün şekilde sabitlenmediğinde bu uyarı ekranı
görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi sırasında bu uyarının başlaması üzerine V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Islatma
Aşamasına geçer ve döngüyü tekrarlamadan V.A.C.® Terapi Aşamasına devam eder. V.A.C.® Terapi
Aşaması tamamlanmadan önce V.A.C. VERALINK™ Kaset düzgün şekilde yerleşirse, V.A.C. VERAFLO™
Terapi döngüsü kesintiye uğramaz.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Kaset mandalı serbest bırakma tırnağını aşağıya bastırarak
V.A.C. VERALINK™ Kaseti üniteden çıkarın (sayfa 28).

3.

Kaset ve terapi ünitesi bağlantı noktalarında araya giren
yabancı cisim veya kalıntı olmadığından emin olmak için
V.A.C. VERALINK™ Kaseti ve V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
inceleyin.

4.

Kasetin pivot bağlantısının (hortum girişi olan uçta) terapi
ünitesindeki pivot yuvasına sıkıca yerleşmiş olduğundan
emin olun (sayfa 28).

5.

Kasetin tamamen yerleştiğinden ve sabitlendiğinden emin
olarak V.A.C. VERALINK™ Kaseti terapi ünitesine yeniden takın
(sayfa 28). Klik sesi kasetin uygun şekilde takıldığını gösterir.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi V.A.C. VERALINK™ Takılı Değil Uyarısı

V.A.C. VERALINK™ Kaset düzgün şekilde
takıldığında, V.A.C. VERALINK™ Takılı Değil
Uyarısı ekranı otomatik olarak temizlenir.
VEYA
6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum çubuğunu kontrol ederek terapinin
AÇIK olduğundan emin olun (sayfa 50).
Değilse, terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

8.

Bu uyarı verilmeye devam ederse, yeni bir
V.A.C. VERALINK™ Kasetle 2. - 7. adımları
tekrarlayın.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Solüsyon Torbası/Şişesi Boş Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Solüsyon torbasında/şişesinde instilasyon sıvısı kalmadığında bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi sırasında bu uyarının başlaması üzerine V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Islatma
Aşamasına geçer ve döngüyü tekrarlamadan V.A.C.® Terapi Aşamasına devam eder. V.A.C.® Terapi
Aşaması tamamlanmadan önce solüsyon torbası/şişesi değiştirilirse, V.A.C. VERAFLO™ Terapi döngüsü
kesintiye uğramaz.
Bu uyarıyı çözmek için:
Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Boş solüsyon torbasını/şişesini V.A.C. VERALINK™ Kasetinden
çıkarın.

3.

Yeni solüsyon torbası/ şişesi yerleştirin. Daha fazla bilgi
için, bu kılavuzun Solüsyon Kabı Torbasının/Şişesinin
Asılması bölümüne (sayfa 30) bakın.

4.

Yeni torbayı/şişeyi ayarlanabilir solüsyon kabı askı koluna
yerleştirin (sayfa 30).
5.

Solüsyon torbası/şişesi değişikliğini girmek
için Günlük düğmesini seçin. Daha fazla
bilgi için Günlük ekranı bölümüne
(sayfa 150) bakın.

6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin
olun (sayfa 50). Değilse, terapiyi
yeniden başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Solüsyon Torbası/Şişesi Boş Uyarısı

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Doldurma Yardımı Aktif Değil Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Doldurma Yardımı hacmi, Doldurma Yardımı kullanıldıktan sonra 15 dakika içinde kabul edilmezse bu uyarı
ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

3.

Ana ekrandan Tedavi Ayarları düğmesini seçin (sayfa 50).

4.

Terapiyi yeniden yapılandırın (sayfa 46).

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Doldurma Yardımı Aktif Değil Uyarısı

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Basınç Sapması Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - Yara bölgesindeki pozitif basınç izin verilen sınırları aştığında bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi sırasında bu alarmın başlaması üzerine V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Islatma
Aşamasına geçer ve döngüyü tekrarlamadan önce V.A.C.® Terapi Aşamasına devam eder. V.A.C.®
Terapi Aşaması tamamlanmadan önce basınç sapması koşulu çözülürse, V.A.C. VERAFLO™ Terapi
döngüsü kesintiye uğramaz.
Bu alarmı çözmek için:
Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti ile V.A.C. VERALINK™ Kaset hortumu
üzerindeki klemplerin açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi
bir şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Basınç Sapması Alarmı (Tedavi
Durduruldu) 2. ve 3. adımların tamamlanmasından
sonra devam ederse, hastanın pozisyonunu veya akışı
engelleyebilecek harici kompresyon cihazlarını kontrol
edin. Harici kompresyon cihazını çıkarın.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin
olun (sayfa 50). Değilse, terapiyi
yeniden başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.

65

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Basınç Sapması Alarmı (Tedavi Durduruldu)

1.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi İnstilasyon Hortumu Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pedin veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Hortum Setinin instilasyon hattında bir tıkanma
olduğunda bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi sırasında bu uyarının başlaması üzerine V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Islatma
Aşamasına geçer ve döngüyü tekrarlamadan V.A.C.® Terapi Aşamasına devam eder. V.A.C.® Terapi
Aşaması tamamlanmadan önce tıkanma çözülürse, V.A.C. VERAFLO™ Terapi döngüsü kesintiye
uğramaz.
Bu uyarıyı çözmek için:

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi İnstilasyon Hortumu Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)

1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti ile V.A.C. VERALINK™ Kaset üzerindeki
klemplerin açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi
bir şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

V.A.C. VERALINK™ Kasetin tamamen yerleştiğinden ve
sabitlendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun
V.A.C. VERALINK™ Kasetin V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine
Takılması bölümüne (sayfa 28) bakın.

5.

V.A.C. VERALINK™ Kaset hortumundaki instilasyon
solüsyonunun hala sıvı halde olduğundan ve serbestçe
aktığından emin olun. Sıvı daha koyu bir yoğunluğa sahip
olacak şekilde bozulmuşsa, aşağıdakilerden birini veya
tamamını değiştirin:

6.

•

V.A.C. VERALINK™ Kaset

•

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti

•

Solüsyon torbası/şişesi

2. - 5. adımların tamamlanmasının ardından V.A.C. VERAFLO™
Terapisi İnstilasyon Hortumu Tıkanma Uyarası devam ederse,
hastanın pozisyonunu ve akışı etkileyecek herhangi bir harici
kompresyon cihazı olup olmadığını kontrol edin. Varsa, harici
kompresyon cihazını çıkarın.

7.

Ana ekranına geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

Tıkanma durumu düzeltildiğinde uyarı ekranı
temizlenir.
66

8.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 50). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Pil Zayıf Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık iki saat önce bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Zayıf Uyarısı ekranı
otomatik olarak temizlenir.

VEYA

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Pil Zayıf Uyarısı

Terapi devam eder.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Pil Kritik Düzeyde Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık 30 dakika önce bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Kritik Düzeyde Alarmı
ekranı otomatik olarak temizlenir.

3.

Pil Kritik Düzeyde Alarmı ekranı
otomatik olarak temizlenmezse,
Ana ekrana dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapisi devam eder ve
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi yaklaşık beş dakika
sonra V.A.C.® Terapi aşamasına geçer, ancak bu
alarm yaklaşık otuz dakika içinde çözülmezse
terapi kesintiye uğrar.
4.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 50). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Pil Kritik Düzeyde Alarmı

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Terapiye devam edilmesi için V.A.C.ULTA™
Terapi Ünitesinin duvar prizine bağlanması
gerekir.
Genel güç kesintisi durumunda veya ünitede
güç döngüsü yapıldığında (kapatılıp yeniden
açıldığında) alarm günlükleri ve ayarlar
kaybolmaz.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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Pil Tükendi Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için çok düşük olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir.

Pil Tükendi Alarmı

Bu alarmı çözmek için:
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1.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.

2.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açın ve terapiyi başlatın. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzun V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin
Açılması veya Kapatılması bölümüne (sayfa 42) bakın.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dahili sıcaklığı belirlenmiş olan sınırların dışında çıktığında bu uyarı ekranı
görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarı aktifken terapi devam eder. Beş dakika
boyunca işlem yapılmadığında dokunmatik
ekran kapanır. Ekrana dokunulduğunda ekran
yeniden açılır. Pilin şarjı durmuştur.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Terapi ünitesini, bu kılavuzun Spesifikasyonlar bölümünde
(sayfa 194) açıklanan çalıştırma sıcaklığı aralığına sahip olan
bir ortama taşıyın.
Terapi ünitesinin çalışma sıcaklıklarına
dönmesi iki saate kadar sürebilir.

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

Terapi devam eder.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.
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V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Sistem Hatası Alarmı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)
Orta Öncelikli Alarm - Ünite açıldıktan sonra V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde bir sistem hatası olursa bu alarm ekranı görüntülenir.
Farklı türlerde, çeşitli sistem hataları meydana gelebilir. Hata Kodunun yanında, sistem hatasının tanımlayıcı kodunu temsil eden bir
sayı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Hata Kodu numarasını kaydedin.
3.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi Sistem Hatası Alarmı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi
veya kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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Sistem Hatası Alarmı (Güç açılırken)
Orta Öncelikli Alarm - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde ünite açılırken bir sistem hatası olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir.
“00000001” sistem hatası için tanımlayıcı kodu belirtir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
Hata Kodu numarasını (00000001) kaydedin.
2.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi
veya kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.

Sistem Hatası Alarmı (Güç açılırken)

1.
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Araçlar Sekmesi - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin tercihlerini ayarlamak için Araçlar Sekmesi ekranını kullanın. Belirli seçimler aktif olan terapiden
bağımsız şekilde mevcuttur. Söz konusu seçimler Araçlar Sekmesi bölümünde açıklanmıştır. Seçilen terapiye özel seçimler aşağıda
açıklanmıştır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 50, 85,
110 ve 129)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi
Pansuman Islatma (sayfa 75)

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
(sayfa 146)
Test Döngüsü (sayfa 79)

Daha fazla bilgi için Araçlar Sekmesi
bölümüne (sayfa 181) bakın.

Yardım

Araçlar Sekmesi Ana ekranında aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 146).
Pansuman Islatma - Sargı değiştirmeye hazırlık sırasında sargıyı solüsyon ile ıslatmak için kullanılır (sayfa 75).
Test Döngüsü - Kısaltılmış bir V.A.C. VERAFLO™ Terapi döngüsü tamamlamak için kullanılır. Sistemin doğru şekilde ayarlandığından
ve çalıştığından emin olmak için döngünün her bir aşaması test edilir (sayfa 79).

Araçlar Sekmesi - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
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Pansuman Islatma
Pansuman değiştirmeye hazırlık sırasında sargıyı solüsyon ile ıslatmak için kullanılır.
Pansuman Islatma aracı seçilebilecek durumdaysa, Ana ekrandaki veya Araçlar Sekmesindeki
(yalnızca V.A.C. VERAFLO™ Terapisi ve V.A.C.® Terapisi) Pansuman Islatma simgesi mavi renkte
olacaktır.
Pansuman Islatmanın terapi boştayken seçilmesi:
1.

V.A.C.® kanister hortumunun ve instilasyon hattının düzgün
şekilde bağlandığından emin olun.

2.

Dört hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

3.

V.A.C. VERALINK™ Kasetin düzgün şekilde takıldığından emin
olun (sayfa 28).

4.

Kanisterin pansuman değişimi için yeterli kapasitesi
kaldığından emin olun.
5.

Pansuman Islatma ekranına gitmek
için Ana ekrandan veya Araçlar
Sekmesinden Pansuman Islatma
düğmesini seçin.

6.

Hedef Pansuman Islatma Hacmi (mL) seçimini yapın.

7.

Hedef Pansuman Islatma Süresi (dakika) seçimini yapın.

8.

10.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi; İnstilasyon, Islatma ve sıvı
uzaklaştırma aşamalarını tamamlayacaktır. Ekranın üst
kısmındaki durum çubuğunda (sayfa 50) terapi aşaması
görüntülenecektir. Geçerli terapi durumu ayrıca terapi
ünitesi sembolünün altında, kalan süre ve sıvı miktarı
(İnstilasyon aşamasında) ile birlikte görüntülenecektir.
Pansuman Islatmanın sıvı uzaklaştırma aşaması
tamamlandığında sargı çıkarılabilir.
11.

Ana ekrana veya Araçlar Sekmesine
dönmek için Çıkış düğmesini seçin.

Pansuman uygulamak ve değiştirmek
konusundaki güvenlik bilgileri ve prosedürler
için ilgili Kullanım Talimatlarına bakın.
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Pansuman Islatma

9.

Ayarları onaylayıp Ana ekrana veya
Araçlar Sekmesine dönmek için Tamam
düğmesini seçin.

Pansuman Islatmanın İnstilasyon Aşaması sırasında
seçilmesi:
1.

Pansuman Islatma ekranına gitmek
için Ana ekrandan veya Araçlar
Sekmesinden Pansuman Islatma
düğmesini seçin.

2.

V.A.C.® kanister hortumunun ve instilasyon hattının düzgün
şekilde bağlandığından emin olun.

3.

Dört hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

4.

Kanisterin pansuman değişimi için yeterli kapasitesi
kaldığından emin olun.

5.

Hedef Pansuman Islatma Süresi (dakika) seçimini yapın.
6.

Ayarları onaylayıp Ana ekrana veya
Araçlar Sekmesine dönmek için Tamam
düğmesini seçin.

7.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi; İnstilasyon, Islatma ve sıvı
uzaklaştırma aşamalarını tamamlayacaktır. Ekranın
üst kısmındaki durum çubuğunda (sayfa 50) terapi
görüntülenecektir. Geçerli terapi durumu ayrıca terapi
ünitesi sembolünün altında, kalan süre ve sıvı miktarı
(İnstilasyon aşamasında) ile birlikte görüntülenecektir.

8.

Pansuman Islatmanın sıvı uzaklaştırma aşaması
tamamlandığında sargı çıkarılabilir.
9.

Ana ekrana veya Araçlar Sekmesine
dönmek için Çıkış düğmesini seçin.

Pansuman uygulamak ve değiştirmek
konusundaki güvenlik bilgileri ve prosedürler
için ilgili Kullanım Talimatlarına bakın.
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Pansuman Islatmanın Islatma Aşaması sırasında seçilmesi:
1.

Pansuman Islatmaya başlamak için Ana
ekrandan veya Araçlar Sekmesinden
Pansuman Islatma düğmesini seçin.

2.

V.A.C.® kanister hortumunun ve instilasyon hattının düzgün
şekilde bağlandığından emin olun.

3.

Dört hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

4.

Kanisterin pansuman değişimi için yeterli kapasitesi
kaldığından emin olun.

5.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Islatma ve sıvı uzaklaştırma
fazlarını tamamlayacaktır. Ekranın üst kısmındaki durum
çubuğunda (sayfa 50) terapi görüntülenecektir. Geçerli
terapi durumu ayrıca terapi ünitesi sembolünün altında,
kalan süre ve sıvı miktarı (İnstilasyon aşamasında) ile
birlikte görüntülenecektir.

6.

Pansuman Islatmanın sıvı uzaklaştırma aşaması
tamamlandığında sargı çıkarılabilir.
7.

Ana ekrana veya Araçlar Sekmesine
dönmek için Çıkış düğmesini seçin.

Pansuman uygulamak ve değiştirmek
konusundaki güvenlik bilgileri ve prosedürler
için ilgili Kullanım Talimatlarına bakın.
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Pansuman Islatmanın V.A.C.® Terapi Aşaması sırasında
seçilmesi:
1.

İnstilasyon hattının doğru şekilde bağlandığından emin olun.

2.

Dört hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

3.

V.A.C. VERALINK™ Kasetin düzgün şekilde takıldığından emin
olun (sayfa 28).

4.

Kanisterin pansuman değişimi için yeterli kapasitesi
kaldığından emin olun.
5.

Pansuman Islatma ekranına gitmek
için Ana ekrandan veya Araçlar
Sekmesinden Pansuman Islatma
düğmesini seçin.

6.

Hedef Pansuman Islatma Hacmi (mL) seçimini yapın.

7.

Hedef Pansuman Islatma Süresi (dakika) seçimini yapın.
8.

9.

10.

Ayarları onaylayıp Ana ekrana veya
Araçlar Sekmesine dönmek için Tamam
düğmesini seçin.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi; İnstilasyon, Islatma ve sıvı
uzaklaştırma aşamalarını tamamlayacaktır. Ekranın üst
kısmındaki durum çubuğunda (sayfa 50) terapi aşaması
görüntülenecektir. Geçerli terapi durumu ayrıca terapi
ünitesi sembolünün altında, kalan süre ve sıvı miktarı
(İnstilasyon aşamasında) ile birlikte görüntülenecektir.
Pansuman Islatmanın sıvı uzaklaştırma aşaması
tamamlandığında sargı çıkarılabilir.
11.

Ana ekrana veya Araçlar Sekmesine
dönmek için Çıkış düğmesini seçin.

Pansuman uygulamak ve değiştirmek
konusundaki güvenlik bilgileri ve prosedürler
için ilgili Kullanım Talimatlarına bakın.
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Test Döngüsü
Kısaltılmış bir V.A.C. VERAFLO™ Terapi döngüsünü tamamlamak için kullanılır. Sistemin doğru şekilde ayarlandığından ve
çalıştığından emin olmak için döngünün her bir aşaması test edilir.
1.

V.A.C.® Kanister hortumunun ve instilasyon hattının düzgün
şekilde bağlandığından emin olun (sayfa 31).

2.

Dört hortum klempinin de açık olduğundan emin olun
(sayfa 31 ve 33).

3.

V.A.C. VERALINK™ Kasetin düzgün şekilde takıldığından emin
olun (sayfa 28).

4.

Kanisterin düzgün şekilde takıldığından emin olun (sayfa 32).

5.

Solüsyonu torbasının/şişesinin düzgün şekilde takıldığından
emin olun (sayfa 29).

6.

Ünite daha önceden V.A.C. VERAFLO™ Terapisi için
yapılandırılmamışsa, üniteyi V.A.C. VERAFLO™
Terapisinin Yapılandırılması - Genel Bakış
bölümünde (sayfa 44 ‑ 47) açıklandığı gibi yapılandırın.
Test Döngüsü yalnızca V.A.C. VERAFLO™
Terapisi için yapılandırıldığında kullanılabilir.

7.

Araçlar ekranından Test Döngüsü
düğmesini seçin (sayfa 74).

8.

Test Döngüsü tamamlandığında,
V.A.C.® Terapi aşamasına gitmek
için ÇIKIŞ düğmesini seçin.

Test Döngüsü

Kullanıcının herhangi bir terapi ayarı
seçmemesi halinde, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
varsayılan olarak fabrika ayarlarına döner.
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V.A.C.® Terapisinin Yapılandırılması - Varsayılan Ayarlara Genel Bakış
Aşağıdaki akış şeması V.A.C.® Terapisini varsayılan ayarlar kullanarak yapılandırmak için gereken temel adımları göstermektedir.
Ekranlar ve seçenekler ile ilgili ayrıntılı bilgi için sonraki sayfalara bakın.
Yeni Hasta ekranı

Ayarları Onayla ekranı

SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü ekranı

V.A.C.® Terapisini seçin
(sayfa 42).

Varsayılan ayarları kabul etmek
için Tamam düğmesini seçin.

Alçaltma başlar.

Işık açılana kadar
Güç düğmesini
basılı tutun.

V.A.C.® Terapisi için
gerekli:
• Kanister
• V.A.C.® Sargı

Pansuman Islatma
aracını kullanmak için,
bir V.A.C. VERALINK™
Kaset takılı olmalıdır
(sayfa 28).

Yukarıda gösterilen ekran görüntüleri sadece temsili amaçlıdır. Ayrıntılı görünüm ve daha ayrıntılı
bilgi için, listelenen sayfa numaralarına bakın.

Görüntülenen ayarlar kullanıcı tarafından tanımlanan ayarlara bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
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V.A.C.® Terapisinin Yapılandırılması - Varsayılan Ayarlara Genel Bakış

Ana ekran - V.A.C.® Terapisi

V.A.C.® Terapisinin Yapılandırılması - Gelişmiş Kullanıcı Tanımlı Ayarlara Genel Bakış
Aşağıdaki akış şeması V.A.C.® Terapisini kullanıcı tanımlı ayarlar kullanarak yapılandırmak için gereken temel adımları göstermektedir.
Ekranlar ve seçenekler ile ilgili ayrıntılı bilgi için sonraki sayfalara bakın.

Işık açılana kadar
Güç düğmesini
basılı tutun.

V.A.C.® Terapisi için
gerekli:
• Kanister

V.A.C.® Terapisinin Yapılandırılması - Gelişmiş Kullanıcı Tanımlı Ayarlara Genel Bakış

• V.A.C.® Sargı

V.A.C.® Terapisini seçin
(sayfa 42).

Gelişmiş Ayarlar
düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapisini
reçeteye uygun şekilde
yapılandırın (sayfa 83).
Ayarları Onaylama
ekranına devam etmek için
Tamam düğmesini seçin.

Pansuman Islatma
aracını kullanmak için,
bir V.A.C. VERALINK™
Kaset takılı olmalıdır
(sayfa 28).

Alçaltma başlar.

Ayarları kabul etmek için
Tamam düğmesini seçin.

Yukarıda gösterilen ekran görüntüleri sadece
temsili amaçlıdır. Ayrıntılı görünüm ve daha
ayrıntılı bilgi için, listelenen sayfa numaralarına
bakın.

Ana ekran - V.A.C.® Terapisi
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Görüntülenen ayarlar kullanıcı tarafından
tanımlanan ayarlara bağlı olarak değişiklik
gösterecektir.

V.A.C.® Terapi Ayarları Ekranı
Bu ekran kullanıcının V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini V.A.C.® Terapisi
uygulamak üzere yapılandırmasını sağlar:
•

Hedef Basınç (mmHg) - (Varsayılan = 125 mmHg)
V.A.C.® Terapisi için reçete edilmiş olan negatif basınç
seviyesi. Hedef Basınç, 25 mmHg’lik artışlarla 25 - 200 mmHg
arasında ayarlanabilir.

•

Yoğunluk - (Varsayılan = Düşük) Terapinin başlatılmasından
hedef basınca ulaşmaya kadar geçen süre ile ilgilidir. Terapi
yoğunluğu ayarı düşürüldükçe hedef basınç seviyesine daha
yavaş ulaşılır. Yeni hastaların en düşük yoğunluk ayarında
terapiye başlaması önerilir; çünkü bu yaklaşım köpük yara
içerisinde kompresyona uğradığında negatif basıncın daha
yavaş şekilde artırılmasına olanak tanır. İstenirse terapi süresi
boyunca yoğunluk minimum seviyede bırakılabilir.

•

V.A.C.® Terapisi Modu - (Varsayılan = Sürekli) Kullanılabilir
modlar Sürekli ve DPC modlarını içerir. Sürekli modu, seçilen
Hedef Basınç seviyesinde sürekli negatif basınç sağlar. DPC
modu, ön ayarlı düşük basınç (25 mmHg) ve seçilen Hedef
Basınç seviyesinde negatif basınç sağlar.

•

Döngü Yükseliş Süresi - (Varsayılan = 3 dakika) DPC
kullanılırken ön ayarlı düşük basınçtan (25 mmHg) seçilen
hedef basınca geçilene kadar kullanılan süre. Döngü Yükseliş
Süresi bir dakikalık artışlarla bir dakikadan 10 dakikaya kadar
ayarlanabilir.

•

Döngü Düşüş Süresi - (Varsayılan = 3 dakika) DPC
kullanılırken seçilen hedef basınçtan ön ayarlı düşük basınca
(25 mmHg) geçilene kadar kullanılan süre. Döngü Düşüş
Süresi bir dakikalık artışlarla bir dakikadan 10 dakikaya kadar
ayarlanabilir.
1.

Çubuk üzerinde seçerek veya parmağınızı/
ekran kalemini kaydırarak istenilen değeri
seçin. Gösterilen değerlerin altında veya
üstünde ayarlamak için + / - düğmelerini
kullanın.

V.A.C.® Terapi Ayarları Ekranı

Terapi ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamak
için Varsayılanları Geri Yükle düğmesini seçin.
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2.

Tüm ayarlar girildikten sonra Tamam
düğmesini seçerek Ayarları Onaylama
ekranına devam edin. Bu ekran
kullanıcının V.A.C.® Terapisi Ayarları
ekranında seçilmiş olan terapi ayarlarını
incelemesine olanak tanır.

3.

Gösterilen değerlerin altında veya üstünde
ayarlamak için + / - düğmelerini kullanın.

Varsa gerekli ayarlamaları yapmak üzere
V.A.C.® Terapisi Ayarları ekranına dönmek
için Gelişmiş Ayarlar düğmesini seçin.
.
4.

Terapiyi başlatmak için Tamam
düğmesini seçin ve şunun için
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
ekranına gidin: V.A.C.® Terapisi.

VEYA
5.

.
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Terapi Seç ekranına geri dönmek
için İptal düğmesini seçin.

Ana Ekran - V.A.C.® Terapisi
Ana ekran, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi tarafından V.A.C.® Terapisi sırasında gösterilen temel ekrandır. Terapi durumu ile ilgili önemli
bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 50,
85, 110 ve 129)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi (sayfa 106)
Bilgi

Sızıntı Saptama

SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü (sayfa 145)
Terapi için Başlat / Durdur
düğmesi

Tedavi Ayarları (sayfa 83)

Gece Modu (sayfa 41)
Yardım

Ekran Koruyucu/Ayar Kilidi
(sayfa 41)

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda terapi modu ve durumu AÇIK veya KAPALI görüntülenecektir. Geçerli terapi basıncı sargı
simgesinin üstünde görüntülenir.
V.A.C.® Terapisi için Ana ekrandan şu seçeneklere ulaşılabilir:
Tedavi Ayarları - Geçerli terapi ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 145).
Bilgi - Tedavi geçmişinin özetini ve geçerli terapi ayarlarını görüntülemek için kullanılır (sayfa 86).
Başlat / Durdur - Terapiyi başlatmak veya durdurmak için kullanılır.

Sızıntı Saptama - Terapi ünitesi sistemde geçici olarak Sızıntı Alarmı eşiğinin üzerindeki bir sızıntıyı saptarsa, V.A.C.® Terapisinin Ana
ekranda sargının çevresinde sarı bir kutu gösterilir. Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak için ilave drep materyalinin kullanımıyla ilgili
bilgileri sargılarla birlikte verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
Burada açıklanmayan Genel Dokunmatik Ekran Düğmelerinin bir listesi için, bkz. sayfa 41.
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Ana Ekran - V.A.C.® Terapisi

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.

Bilgi Ekranları - V.A.C.® Terapisi

Bilgi Ekranları - V.A.C.® Terapisi

Bu ekranlarda geçerli terapi ayarları ve hastaya uygulanan terapinin bir özeti gösterilir.
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1.

Tedavi Özeti sekmesine geçmek için Ana ekrandan Bilgi düğmesini seçin. Tedavi Başlangıç Tarihini ve Tedavi
Süresini incelemek için bu sekmeyi kullanın. Günlük özelliği kullanılıyorsa, Son Kanister Değişimi, Son Kaset
Değişimi, Son Pansuman Değişimi ve Son Solüsyon Değişimi için tarih ve saat de gösterilir.

2.

Geçerli Ayarlar ekranına geçmek için Geçerli Ayarlar düğmesini seçin. Geçerli terapi ayarlarını incelemek
için bu sekmeyi kullanın.

3.

Ayarları Onaylama ekranına geçmek için Ayarları Değiştir düğmesini seçin (sayfa 84).

4.

V.A.C.® Terapisinin Ana ekranına dönmek için Çıkış düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapisi Uyarıları ve Alarmları
V.A.C.® Terapisi sırasında aşağıdaki uyarılar ve alarmlar dokunmatik ekranda görüntülenebilir.
Uyarılara ve alarmlara tekrar eden bir sesli ton eşlik eder.
Terapinin başlatılmasını takiben SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü görüntülendiğinde Sızdırmazlık Sesi ayarının AÇIK olarak yapılmasına
rağmen sesli uyarı duyulmuyorsa, alarmlar düzgün çalışmıyor olabilir. Daha fazla bilgi için KCI ile iletişime geçin. Alarmlar, terapi
ünitesine dönük olarak, maksimum bir metre uzaktayken duyulacak şekilde tasarlanmıştır. İki veya daha fazla alarm koşulu mevcutsa,
yalnızca en yüksek öncelikli alarm gösterilecektir.
Düşük Öncelikli Uyarı Koşulu - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi dikkat edilmesi gereken bir durumu
tespit ettiğinde dokunmatik ekran üzerinde görüntülenir. Uyarılara yaklaşık 20 saniyede bir tekrarlayan
bir sesli uyarı tonu (iki bip sesi) eşlik eder.
Orta Öncelikli Alarm Koşulu - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi, reçete edilen terapinin uygulanmasını
sağlamak üzere derhal dikkat edilmesini gerektiren bir durum tespit ettiğinde dokunmatik ekranda
görüntülenir. Alarmlara yaklaşık iki saniyede bir tekrarlayan bir sesli uyarı tonu (üç bip sesi) ve yanıp
sönen bir ekran başlığı eşlik eder.

Sesli tonu AÇMAK için Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.

Alarmların çözülmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Yardım düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapisi Uyarıları ve Alarmları

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime geçin.
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V.A.C.® Terapisi Tıkanma Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi potansiyel bir tıkanma saptadığında bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya
tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

SENSAT.R.A.C.™ Ped üzerindeki V.A.C.® Terapisi hortumu ve
kanister hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin
olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
V.A.C.® Terapisi Tıkanma Uyarısı devam ettiği takdirde,
terapi ünitesini ve hortumları yara bölgesi ile aynı ya da bu
bölgenin altındaki bir seviyede olacak şekilde alçaltın. Uyarı
ünitenin alçaltılması ile çözülürse, normal kullanıma devam
edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin
olun (sayfa 85). Değilse, terapiyi
yeniden başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Bu uyarı sırasında, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
terapiyi sürdürmeye çalışacaktır.

V.A.C.® Terapisi Tıkanma Uyarısı

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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V.A.C.® Terapisi Tıkanma Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - V.A.C.® Terapisi hattında bir tıkanıklık mevcut olması halinde bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

SENSAT.R.A.C.™ Ped üzerindeki V.A.C.® Terapisi hortumu ve
kanister hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin
olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
V.A.C.® Terapisi Tıkanma Alarmı (Tedavi Durduruldu)
devam ettiği takdirde, terapi ünitesini ve hortumları yara
bölgesi ile aynı ya da bu bölgenin altındaki bir seviyede
olacak şekilde alçaltın. Alarm ünitenin alçaltılması ile
çözülürse, normal kullanıma devam edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 85). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapi ünitesi açık durumda kalır ancak yara
bölgesindeki negatif basınç terapötik değerin
altında olabilir.
Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C.® Terapisi Tıkanma Alarmı (Tedavi Durduruldu)

1.

V.A.C.® Terapisi Kanister Dolu Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - Kanister dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir
uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Sıvı seviyesini kanister üzerindeki kademe çizgileriyle
karşılaştırarak kanisterin dolup dolmadığını kontrol edin.

Kademe
Çizgileri

Kullanılan kanister tipine göre dolu bir kanister
yaklaşık 300 ml, 500 ml veya 1000 ml sıvı içerir.
Kanister serbest bırakma düğmesi yanıp söner.
3.

V.A.C.® Terapisi Kanister Dolu Alarmı (Tedavi Durduruldu)

4.

Kanister dolu değilse, Ana ekranına geri
dönmek için Sıfırla düğmesini seçin.

Kanister doluysa, kanisteri değiştirin ve Ana ekrana geri
dönmek için bu ekrandan Sıfırla düğmesine basın. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzun Kanisterin Değiştirilmesi
bölümüne (sayfa 34) bakın.
5.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C.® Terapisi Kanister Takılı Değil Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Kanister tamamen yerleşmediğinde ve/veya düzgün şekilde sabitlenmediğinde bu alarm ekranı görüntülenir.
Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ünite üzerindeki Kanister Serbest
Bırakma düğmesine (sayfa 18)
basarak kanisteri çıkarın.

3.

Kanisterin ve terapi ünitesi üzerindeki karşılık gelen yüzeylerin
üzerinde yabancı cisim veya kir bulunmadığından emin olmak
için kanisteri ve V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini kontrol edin.

4.

Her iki sızdırmazlık öğesinin de mevcut ve tam oturmuş
olduğundan emin olun (sayfa 19). Sızdırmazlık öğeleri
eksikse veya hasar görmüşse KCI ile iletişime geçin.

5.

Kanisterin yerine tamamen oturup sabitlendiğinden emin
olacak şekilde kanisteri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine yeniden
takın (sayfa 32). Klik sesi kanisterin uygun şekilde takıldığını
gösterir.
Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

Bu alarm verilmeye devam ederse, yeni bir kanisterle 2. - 7.
adımları tekrarlayın.
V.A.C.® Terapisi Kanister Takılı Değil Alarmı

8.

6.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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V.A.C.® Terapi Tedavi Aktif Değil Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Terapi (V.A.C.® Terapisi) 15 dakikadan uzun süredir (ünite açık olmak kaydıyla) kapalı olduğunda veya
durakladığında bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

3.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

4.

Terapiye devam edilmesi istenmiyorsa,
ünitenin ön kısmındaki Güç düğmesini
kullanarak V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
kapatın.

V.A.C.® Terapi Tedavi Aktif Değil Alarmı

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C.® Terapisi Sızıntı Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Önemli derecede bir negatif basınç sızıntısı tespit edildiğinde bu alarm ekranı görüntülenir. Bu alarm üç
dakika içerisinde çözülmezse, terapi kesintiye uğrar. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumu arasındaki konnektörün
uygun şekilde kilitlendiğinden emin olun.

3.

Kanisterin yerine tamamen oturduğundan emin olun.
(Bkz. Kanister Takılı Değil Alarmı, sayfa 91).
4.

Sızıntı, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü kullanılarak
giderildikten sonra, V.A.C.® Terapisi Sızıntı Alarmı ekranına
dönmek için SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü ekranından
Çıkış düğmesini seçin.
6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum Çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 85). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Bu alarm üç dakika içinde çözülmezse, V.A.C.®
Terapisi Sızıntı Alarmı (Tedavi Durduruldu)
verilir ve terapi durdurulur.
Terapiyi yeniden başlatma prosedürleri için bu
kılavuzun V.A.C.® Terapisi Sızıntı Alarmı (Tedavi
Durduruldu) bölümüne (sayfa 94) bakın.
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V.A.C.® Terapisi Sızıntı Alarmı

5.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne
erişmek için SEAL CHECK™ düğmesini
seçin. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörünün
kullanımı ve sızıntıların onarılması
konusundaki ayrıntılar için bu kılavuzun
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
bölümüne (sayfa 145) bakın.

V.A.C.® Terapisi Sızıntı Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - Saptanan negatif basınç sızıntısı çözülemediğinde ve terapi kesintiye uğradığında bu alarm ekranı görüntülenir.
Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumu arasındaki konnektörün
uygun şekilde kilitlendiğinden emin olun.

3.

Kanisterin yerine tamamen oturduğundan emin olun.
(Bkz. Kanister Takılı Değil Alarmı, sayfa 91).

7.

V.A.C.® Terapisi Sızıntı Alarmı (Tedavi Durduruldu)

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

4.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

5.

Başlat / Durdur düğmesini seçerek
terapiyi yeniden başlatın.

6.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne
erişmek için SEAL CHECK™ düğmesini
seçin. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörünün
kullanımı ve sızıntıların onarılması
konusundaki ayrıntılar için bu kılavuzun
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
bölümüne (sayfa 145) bakın.

Sızıntı, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü kullanılarak sızıntı
giderildikten sonra, Ana ekrana dönmek için SEAL CHECK™
Sızıntı Dedektörü ekranından Çıkış düğmesini seçin.
Sızıntı koşulu çözülemediği takdirde,
birkaç dakika sonra alarm ekranı
yeniden görüntülenecektir.
Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C.® Terapisi Düşük Basınç Alarmı (Tedavi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - V.A.C.ULTA™ Terapi ünitesi hedef negatif basınç ayarına ulaşamadığında ve yaradaki negatif basınç ayarlanan
basıncın altında olup terapötik fayda açısından risk teşkil etme potansiyeli olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

SENSAT.R.A.C.™ Ped üzerindeki V.A.C.® Terapisi hortumu ve
kanister hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin
olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
V.A.C.® Terapisi Düşük Basınç Alarmı (Tedavi
Durduruldu) devam ettiği takdirde, terapi ünitesini
ve hortumları yara bölgesi ile aynı ya da bu bölgenin
altındaki bir seviyede olacak şekilde alçaltın. Alarm ünitenin
alçaltılması ile çözülürse, normal kullanıma devam edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 85). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapi ünitesi açık durumda kalır ancak yara
bölgesindeki negatif basınç terapötik değerin
altında olabilir.
Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C.® Terapisi Düşük Basınç Alarmı (Tedavi Durduruldu)

1.

V.A.C.® Terapi V.A.C. VERALINK™ Takılı Değil Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C. VERALINK™ Kaset tam olarak oturmadığı ve/veya düzgün şekilde sabitlenmediğinde bu uyarı ekranı
görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarı sırasında, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi terapiyi sürdürmeye çalışacaktır.

Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Kaset mandalı serbest bırakma tırnağını aşağıya bastırarak
V.A.C. VERALINK™ Kaseti üniteden çıkarın (sayfa 28).

3.

Kaset ve terapi ünitesi bağlantı noktalarında araya giren yabancı
cisim veya kalıntı olmadığından emin olmak için
V.A.C. VERALINK™ Kaseti ve V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini inceleyin.

4.

Kasetin pivot bağlantısının (hortum çivisi olan uçta) terapi
ünitesindeki pivot yuvasına sıkıca yerleşmiş olduğundan
emin olun (sayfa 28).

5.

Kasetin tamamen yerleştiğinden ve sabitlendiğinden emin
olarak V.A.C. VERALINK™ Kaseti terapi ünitesine yeniden takın
(sayfa 28). Klik sesi kasetin uygun şekilde takıldığını gösterir.
V.A.C. VERALINK™ Kaset düzgün şekilde
takıldığında, V.A.C. VERALINK™ Takılı Değil
Uyarısı ekranı otomatik olarak temizlenir.

V.A.C.® Terapi V.A.C. VERALINK™ Takılı Değil Uyarısı

VEYA

6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK konumda olduğundan
emin olun (sayfa 85). Değilse, terapiyi
yeniden başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

8.

Bu uyarı verilmeye devam ederse, yeni
bir V.A.C. VERALINK™ Kaset ile 2 ile 7
arasındaki adımları tekrarlayın.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime geçin.
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V.A.C.® Terapi Solüsyon Torbası/Şişesi Boş Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı -Solüsyon torbasında/şişesinde instilasyon sıvısı kalmadığında bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Boş solüsyon torbasını/şişesini V.A.C. VERALINK™ Kasetinden
çıkarın.

3.

Yeni solüsyon torbası/şişesi yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bu
kılavuzun Solüsyon Kabı Torbasının/Şişesinin Asılması
bölümüne (sayfa 30) bakın.

4.

Yeni torbayı/şişeyi ayarlanabilir solüsyon kabı askı koluna
yerleştirin (sayfa 30).
Solüsyon torbası/şişesi değişikliğini girmek
için Günlük düğmesini seçin. Daha
fazla bilgi için Günlük ekranı bölümüne
(sayfa 151) bakın.

6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK konumda olduğundan
emin olun (sayfa 85). Değilse, terapiyi
yeniden başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapi Solüsyon Torbası/Şişesi Boş Uyarısı

5.
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V.A.C.® Terapi Basınç Sapması Alarmı (Terapi Durduruldu)
Orta Öncelikli Alarm - Yara bölgesindeki pozitif basınç izin verilen sınırları aştığında bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan
sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti ile V.A.C. VERALINK™ Kaset hortumu üzerindeki
klemplerin açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

V.A.C.® Terapi Basınç Sapması Alarmı (Terapi Durduruldu) 2.
ve 3. adımların tamamlanmasından sonra devam ederse,
hastanın pozisyonunu veya akışı engelleyebilecek harici
kompresyon cihazlarını kontrol edin. Harici kompresyon
cihazını çıkarın.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK konumda olduğundan
emin olun (sayfa 85). Değilse, terapiyi
yeniden başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapi Basınç Sapması Alarmı (Terapi Durduruldu)

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla süreyle kesilmesi
veya kapalı olması durumunda belirli KCI
Pansumanlarının yedek pansumanlarla
değiştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için,
ilgili pansumanla beraber verilen Güvenlik
Bilgi Formuna bakın.
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V.A.C.® Terapi İnstilasyon Hortumu Tıkanma Uyarısı (Terapi Durduruldu)
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pedin veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Hortum Setinin instilasyon hattında bir tıkanma
olduğunda bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti ile V.A.C. VERALINK™ Kaset üzerindeki klemplerin
açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

V.A.C. VERALINK™ Kasetin tamamen yerleştiğinden ve
sabitlendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bu
kılavuzun V.A.C. VERALINK™ Kasetin V.A.C.ULTA™ Terapi
Ünitesine Takılması bölümüne (sayfa 28) bakın.

5.

V.A.C. VERALINK™ Kaset hortumundaki instilasyon
solüsyonunun hala sıvı halde olduğundan ve serbestçe
aktığından emin olun. Sıvı daha koyu bir yoğunluğa sahip
olacak şekilde bozulmuşsa, aşağıdakilerden birini veya
tamamını değiştirin:

6.

•

V.A.C. VERALINK™ Kaset

•

V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Ped veya V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™
Hortum Seti

•

Solüsyon torbası/şişesi

2 ile 5 arasındaki adımların tamamlanmasının ardından V.A.C.®
Terapi İnstilasyon Hortumu Tıkanma Uyarısı devam ederse,
hastanın pozisyonunu ve akışı etkileyecek herhangi bir harici
kompresyon cihazı olup olmadığını kontrol edin. Varsa, harici
kompresyon cihazını çıkarın.

7.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

Tıkanma durumu düzeltildiğinde uyarı ekranı
temizlenir.
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V.A.C.® Terapi İnstilasyon Hortumu Tıkanma Uyarısı (Terapi Durduruldu)

1.

V.A.C.® Terapisi Pil Zayıf Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık iki saat önce bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Zayıf Uyarısı ekranı otomatik
olarak temizlenir.

VEYA

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapisi Pil Zayıf Uyarısı

Terapi devam eder.
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V.A.C.® Terapisi Pil Kritik Düzeyde Alarmı
Orta Öncelikli Alarm - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık 30 dakika önce bu alarm ekranı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Kritik Düzeyde Alarmı
ekranı otomatik olarak temizlenir.

3.

Pil Kritik Düzeyde Alarmı ekranı
otomatik olarak temizlenmezse,
Ana ekrana dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

V.A.C.® Terapisi devam etmektedir; bununla
birlikte, bu alarm yaklaşık otuz dakika
içerisinde çözülmezse, terapi kesintiye
uğrayacaktır.
4.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 85). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapiye devam edilmesi için V.A.C.ULTA™
Terapi Ünitesinin duvar prizine bağlanması
gerekir.
Genel güç kesintisi durumunda veya ünitede
güç döngüsü yapıldığında (kapatılıp yeniden
açıldığında) alarm günlükleri ve ayarlar
kaybolmaz.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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V.A.C.® Terapisi Pil Kritik Düzeyde Alarmı

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Pil Tükendi
Orta Öncelikli Alarm - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için çok düşük olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir.

Pil Tükendi

Bu alarmı çözmek için:
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1.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.

2.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açın ve terapiyi başlatın. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzun V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin
Açılması veya Kapatılması bölümüne (sayfa 42) bakın.

V.A.C.® Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dahili sıcaklığı belirlenmiş olan sınırların dışında çıktığında bu uyarı ekranı
görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarı aktifken terapi devam eder. Beş dakika
boyunca işlem yapılmadığında dokunmatik
ekran kapanır. Ekrana dokunulduğunda ekran
yeniden açılır. Pilin şarjı durmuştur.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Terapi ünitesini, bu kılavuzun Spesifikasyonlar bölümünde
(sayfa 194) açıklanan çalıştırma sıcaklığı aralığına sahip olan
bir ortama taşıyın.
Terapi ünitesinin çalışma sıcaklıklarına
dönmesi iki saate kadar sürebilir.

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

Terapi devam eder.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
V.A.C.® Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.
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V.A.C.® Terapisi Sistem Hatası Alarmı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)
Orta Öncelikli Alarm - Ünite açıldıktan sonra V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde bir sistem hatası olursa bu alarm ekranı görüntülenir.
Farklı türlerde, çeşitli sistem hataları meydana gelebilir. Hata Kodunun yanında, sistem hatasının tanımlayıcı kodunu temsil eden
bir sayı görüntülenir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Hata Kodu numarasını kaydedin.
3.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.

V.A.C.® Terapisi Sistem Hatası Alarmı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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Sistem Hatası Alarmı (Güç açılırken)
Orta Öncelikli Alarm - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde ünite açılırken bir sistem hatası olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir.
“00000001” sistem hatası için tanımlayıcı kodu belirtir. Alarma tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu alarmı çözmek için:
Hata Kodu numarasını (00000001) kaydedin.
2.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

Alarm koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.

Sistem Hatası Alarmı (Güç açılırken)

1.
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Araçlar Sekmesi - V.A.C.® Terapisi
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin tercihlerini ayarlamak için Araçlar Sekmesi ekranını kullanın. Belirli seçimler aktif olan terapiden
bağımsız şekilde mevcuttur. Söz konusu seçimler Araçlar Sekmesi bölümünde açıklanmıştır. Seçilen terapiye özel seçimler aşağıda
açıklanmıştır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 85)

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
(sayfa 147)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi
Pansuman Islatma (sayfa 107)
Yalnızca V.A.C. VERALINK™ Kaset
takılıyken kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için Araçlar
Sekmesi bölümüne (sayfa 181)
bakın.

Yardım

Araçlar Sekmesi Ana ekranında aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 145).
Pansuman Islatma - Sargı değiştirmeye hazırlık sırasında sargıyı solüsyon ile ıslatmak için kullanılır (sayfa 107).
Pansuman Islatma aracını kullanmak için V.A.C. VERALINK™ Kaset takılı olmalıdır (sayfa 28).

Araçlar Sekmesi - V.A.C.® Terapisi

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
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Pansuman Islatma
Sargı değiştirmeye hazırlık sırasında pansumanı solüsyon ile ıslatmak için Pansuman Islatma seçeneği kullanılır.
Pansuman Islatma aracını kullanmak için V.A.C. VERALINK™ Kaset takılı olmalıdır (sayfa 28).
1.

İnstilasyon hattının doğru şekilde bağlandığından emin olun.

2.

Dört hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

3.

V.A.C. VERALINK™ Kasetin düzgün şekilde takıldığından emin
olun (sayfa 28).

4.

Kanisterin pansuman değişimi için yeterli kapasitesi
kaldığından emin olun.
5.

Pansuman Islatma ekranına devam
etmek için Ana ekrandan Pansuman
Islatma düğmesini seçin.

6.

Hedef Pansuman Islatma Hacmi (mL) seçimini yapın.

7.

Hedef Pansuman Islatma Süresi (dakika) seçimini yapın.
8.

10.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi; İnstilasyon, Islatma ve sıvı
uzaklaştırma aşamalarını tamamlayacaktır. Ekranın üst
kısmındaki durum çubuğunda (sayfa 85) terapi aşaması
görüntülenecektir. Geçerli terapi durumu ayrıca terapi ünitesi
sembolünün altında, kalan süre ve sıvı miktarı (İnstilasyon
aşamasında) ile birlikte görüntülenecektir.
Pansuman Islatmanın sıvı uzaklaştırma aşaması
tamamlandığında sargı çıkarılabilir.
11.

Ana ekrana dönmek için Çıkış düğmesini
seçin.

Pansuman uygulamak ve değiştirmek
konusundaki güvenlik bilgileri ve prosedürler
için ilgili Kullanım Talimatlarına bakın.
Pansuman Islatma

9.

Ayarları onaylayıp Ana ekrana dönmek
için Tamam düğmesini seçin.
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PREVENA™ Terapisinin Yapılandırılması - Genel Bakış
Aşağıdaki akış şeması PREVENA™ Terapisini yapılandırmak için gereken temel adımları göstermektedir. Ekranlar ve seçenekler ile ilgili
ayrıntılı bilgi için sonraki sayfalara bakın.
Işık açılana kadar
Güç düğmesini
basılı tutun.

Yeni Hasta ekranı

Ayarları Onaylama ekranı

PREVENA™ Terapisini seçin
(sayfa 42).

SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörüne (sayfa 148)
başlamak için Tamam
düğmesini seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü ekranı

PREVENA™ Terapisi
için gerekli:
• Kanister
• PREVENA™ Sargı
Alçaltma başlar.

Yukarıda gösterilen ekran görüntüleri sadece temsili amaçlıdır. Ayrıntılı görünüm ve daha ayrıntılı
bilgi için, listelenen sayfa numaralarına bakın.

Görüntülenen ayarlar kullanıcı tarafından tanımlanan ayarlara bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
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PREVENA™ Terapisinin Yapılandırılması - Genel Bakış

Ana ekran PREVENA™ Terapisi

Ana Ekran - PREVENA™ Terapisi
Ana ekran, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi tarafından PREVENA™ Terapisi sırasında gösterilen temel ekrandır. Terapi durumu ile ilgili
önemli bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 50, 85,
110 ve 129)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi (sayfa 126)
Bilgi

Sızıntı Saptama
SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü (sayfa 145)

Terapi için Başlat / Durdur düğmesi

Tedavi Ayarları (sayfa 109)

Gece Modu (sayfa 41)
Yardım

Ekran Koruyucu/Ayar Kilidi
(sayfa 41)

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda terapi aşaması ve durumu (AÇIK veya KAPALI) görüntülenecektir. Geçerli terapi basıncı sargı
simgesinin üstünde görüntülenir.
PREVENA™ Terapisi için Ana ekrandan şu seçeneklere ulaşılabilir:
Tedavi Ayarları - Geçerli terapi ayarlarını görüntülemek için kullanılır.
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 145).
Bilgi - Tedavi geçmişinin özetini ve geçerli terapi ayarlarını görüntülemek için kullanılır (sayfa 111).

Ana Ekran - PREVENA™ Terapisi

Başlat / Durdur - Terapiyi başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
Sızıntı Saptama - Terapi ünitesi sistemde geçici olarak Sızıntı Alarmı eşiğinin üzerindeki bir sızıntıyı saptarsa, PREVENA™ Terapisinin
Ana ekranda sargının çevresinde sarı bir kutu gösterilir. Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak için ilave drep materyalinin kullanımıyla
ilgili bilgileri sargılarla birlikte verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
Burada açıklanmayan Genel Dokunmatik Ekran Düğmelerinin bir listesi için, bkz. sayfa 41.
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Bilgi Ekranları - PREVENA™ Terapisi

1.

Tedavi Özeti sekmesine geçmek için Ana ekrandan Bilgi düğmesini seçin. Tedavi Başlangıç Tarihini ve
Tedavi Süresini incelemek için bu sekmeyi kullanın. Günlük özelliği kullanılıyorsa, Son Kanister Değişimi ve Son
Pansuman Değişimi için tarih ve saat de gösterilir.

2.

Geçerli Ayarlar ekranına geçmek için Geçerli Ayarlar düğmesini seçin. Geçerli terapi ayarlarını incelemek
için bu sekmeyi kullanın.

3.

Ayarları Onaylama ekranına geçmek için Ayarları Değiştir düğmesini seçin (sayfa 109).

4.

PREVENA™ Terapisinin Ana ekranına dönmek için İptal düğmesini seçin.
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Bilgi Ekranları - PREVENA™ Terapisi

Bu ekranlarda geçerli terapi ayarları ve hastaya uygulanan terapinin bir özeti gösterilir.
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PREVENA™ Terapisi Uyarıları
PREVENA™ Terapisi sırasında aşağıdaki uyarılar dokunmatik ekranda görüntülenebilir.
Uyarılara tekrar eden bir sesli ton eşlik eder.
Terapinin başlatılmasını takiben SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü görüntülendiğinde Sızdırmazlık Sesi ayarının AÇIK olarak yapılmasına
rağmen sesli uyarı duyulmuyorsa, uyarılar düzgün çalışmıyor olabilir. Daha fazla bilgi için KCI ile iletişime geçin. Uyarılar, terapi ünitesine
dönük olarak, maksimum bir metre uzaktayken duyulacak şekilde tasarlanmıştır. İki veya daha fazla uyarı koşulu mevcutsa, yalnızca en
yüksek öncelikli uyarı gösterilecektir.
Düşük Öncelikli Uyarı Koşulu - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi dikkat edilmesi gereken bir durumu tespit
ettiğinde dokunmatik ekran üzerinde görüntülenir. Uyarılara yaklaşık 20 saniyede bir tekrarlayan bir sesli
uyarı tonu (iki bip sesi) eşlik eder.

Sesli tonu AÇMAK için Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.

Uyarının çözülmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Yardım düğmesini seçin.

PREVENA™ Terapisi Uyarıları

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime geçin.
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PREVENA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi potansiyel bir tıkanma saptadığında bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya
tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumunun üzerindeki
klemplerin açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
PREVENA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı devam ettiği takdirde,
terapi ünitesini ve hortumları yara bölgesi ile aynı ya da bu
bölgenin altındaki bir seviyede olacak şekilde alçaltın. Uyarı
ünitenin alçaltılması ile çözülürse, normal kullanıma devam
edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 110). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Bu uyarı sırasında, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
terapiyi sürdürmeye çalışacaktır.

PREVENA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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PREVENA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)
Düşük Öncelikli Uyarı - Bir tıkanma mevcut olduğunda bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumunun üzerindeki
klemplerin açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi bir
şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
PREVENA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)
devam ettiği takdirde, terapi ünitesini ve hortumları yara
bölgesi ile aynı ya da bu bölgenin altındaki bir seviyede
olacak şekilde alçaltın. Uyarı ünitenin alçaltılması ile
çözülürse, normal kullanıma devam edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 110). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapi ünitesi açık durumda kalır ancak yara
bölgesindeki negatif basınç terapötik değerin
altında olabilir.
Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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PREVENA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)

1.

PREVENA™ Terapisi Kanister Dolu Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Kanister dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir
uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Sıvı seviyesini kanister üzerindeki kademe çizgileriyle
karşılaştırarak kanisterin dolup dolmadığını kontrol edin.

Kademe Çizgileri

Kullanılan kanister tipine göre dolu bir kanister
yaklaşık 300 ml veya 500 ml sıvı içerir. Kanister
serbest bırakma düğmesi yanıp söner.
3.

PREVENA™ Terapisi Kanister Dolu Uyarısı

4.
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Kanister dolu değilse, Ana ekranına geri
dönmek için Sıfırla düğmesini seçin.

Kanister doluysa veya neredeyse dolmuşsa, ek talimatlar
için derhal terapiyi uygulayan doktoru arayın.
5.

Ana ekranına geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

PREVENA™ Terapisi Kanister Takılı Değil Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Kanister tamamen yerleşmediğinde ve/veya düzgün şekilde sabitlenmediğinde bu uyarı ekranı görüntülenir.
Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.

1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ünite üzerindeki Kanister Serbest
Bırakma düğmesine (sayfa 18) basarak
kanisteri çıkarın.

3.

Kanisterin ve terapi ünitesi üzerindeki karşılık gelen
yüzeylerin üzerinde yabancı cisim veya kir bulunmadığından
emin olmak için kanisteri ve V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
kontrol edin.

4.

Her iki sızdırmazlık öğesinin de mevcut ve tam oturmuş
olduğundan emin olun (sayfa 19). Sızdırmazlık öğeleri
eksikse veya hasar görmüşse KCI ile iletişime geçin.

5.

Kanisterin yerine tamamen oturup sabitlendiğinden emin
olacak şekilde kanisteri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine yeniden
takın (sayfa 32). Klik sesi kanisterin uygun şekilde takıldığını
gösterir.

8.

6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

Bu uyarı verilmeye devam ederse, yeni bir kanisterle 2. - 7.
adımları tekrarlayın.
Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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PREVENA™ Terapisi Kanister Takılı Değil Uyarısı

Bu uyarıyı çözmek için:

PREVENA™ Terapisi Tedavi Aktif Değil Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Terapi (PREVENA™ Terapisi) 15 dakikadan uzun süredir (ünite açık olmak kaydıyla) kapalı olduğunda veya
durakladığında bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.

PREVENA™ Terapisi Tedavi Aktif Değil Uyarısı

Bu uyarıyı çözmek için:
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1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

3.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

4.

Terapiye devam edilmesi istenmiyorsa,
ünitenin ön kısmındaki Güç düğmesini
kullanarak V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
kapatın.

PREVENA™ Terapisi Sızıntı Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Önemli derecede bir negatif basınç sızıntısı tespit edildiğinde bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya
tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumu arasındaki konnektörün
uygun şekilde kilitlendiğinden emin olun.

3.

Kanisterin yerine tamamen oturduğundan emin olun. (Bkz.
Kanister Takılı Değil Uyarısı, sayfa 117).
4.

Sızıntı, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü kullanılarak
giderildikten sonra, PREVENA™ Terapisi Sızıntı Alarmı
ekranına dönmek için SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
ekranından Çıkış düğmesini seçin.
6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum Çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 110). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Bu uyarı sırasında, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
terapiyi sürdürmeye çalışacaktır.
PREVENA™ Terapisi Sızıntı Uyarısı

5.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne
erişmek için SEAL CHECK™ düğmesini
seçin. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörünün
kullanımı ve sızıntıların onarılması
konusundaki ayrıntılar için bu kılavuzun
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
bölümüne (sayfa 145) bakın.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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PREVENA™ Terapisi Pil Zayıf Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık iki saat önce bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Zayıf Uyarısı ekranı otomatik
olarak temizlenir.

VEYA

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

PREVENA™ Terapisi Pil Zayıf Uyarısı

Terapi devam eder.
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PREVENA™ Terapisi Pil Kritik Düzeyde Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık 30 dakika önce bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Kritik Düzeyde Uyarısı ekranı
otomatik olarak temizlenir.

VEYA

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

PREVENA™ Terapisi devam etmektedir;
bununla birlikte, bu alarm yaklaşık otuz
dakika içerisinde çözülmezse, terapi kesintiye
uğrayacaktır.
Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 110). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapiye devam edilmesi için V.A.C.ULTA™
Terapi Ünitesinin duvar prizine bağlanması
gerekir.
Genel güç kesintisi durumunda veya ünitede
güç döngüsü yapıldığında (kapatılıp yeniden
açıldığında) uyarı günlükleri ve ayarlar
kaybolmaz.
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PREVENA™ Terapisi Pil Kritik Düzeyde Uyarısı

4.

Pil Tükendi
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için çok düşük olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir.

Pil Tükendi

Bu uyarıyı çözmek için:
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1.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.

2.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açın ve terapiyi başlatın. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzun V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin
Açılması veya Kapatılması bölümüne (sayfa 42) bakın.

PREVENA™ Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dahili sıcaklığı belirlenmiş olan sınırların dışında çıktığında bu uyarı ekranı
görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarı aktifken terapi devam eder. Beş dakika
boyunca işlem yapılmadığında dokunmatik
ekran kapanır. Ekrana dokunulduğunda ekran
yeniden açılır. Pilin şarjı durmuştur.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Terapi ünitesini, bu kılavuzun Spesifikasyonlar bölümünde
(sayfa 194) açıklanan çalıştırma sıcaklığı aralığına sahip olan
bir ortama taşıyın.
Terapi ünitesinin çalışma sıcaklıklarına
dönmesi iki saate kadar sürebilir.

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

Terapi devam eder.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.

PREVENA™ Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.
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PREVENA™ Terapisi Sistem Hatası Uyarısı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)
Düşük Öncelikli Uyarı - Ünite açıldıktan sonra V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde bir sistem hatası olursa bu uyarı ekranı görüntülenir.
Farklı türlerde, çeşitli sistem hataları meydana gelebilir. Hata Kodunun yanında, sistem hatasının tanımlayıcı kodunu temsil eden bir
sayı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Hata Kodu numarasını kaydedin.
3.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

PREVENA™ Terapisi Sistem Hatası Uyarısı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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Sistem Hatası Uyarısı (Güç açılırken)
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde, ünite açılırken bir sistem hatası olduğunda bu uyarı ekranı görüntülenir.
“00000001” sistem hatası için tanımlayıcı kodu belirtir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
Hata Kodu numarasını (00000001) kaydedin.
2.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.

Sistem Hatası Uyarısı (Güç açılırken)

1.
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Araçlar Sekmesi - PREVENA™ Terapisi
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin tercihlerini ayarlamak için Araçlar Sekmesi ekranını kullanın. Belirli seçimler aktif olan terapiden bağımsız
şekilde mevcuttur. Söz konusu seçimler Araçlar Sekmesi bölümünde açıklanmıştır. Seçilen terapiye özel seçimler aşağıda açıklanmıştır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 110)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
(sayfa 148)

Daha fazla bilgi için Araçlar
Sekmesi bölümüne
(sayfa 181) bakın.

Yardım

Araçlar Sekmesi Ana ekranında aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 145).

Araçlar Sekmesi - PREVENA™ Terapisi

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.

126

ABTHERA™ Terapisine Genel Bakış
Aşağıdaki akış şeması ABTHERA™ Terapisini yapılandırmak için gereken temel adımları göstermektedir. Ekranlar ve seçenekler ile ilgili
ayrıntılı bilgi için sonraki sayfalara bakın.

Başlangıç ekranı

Ayarları Onaylama ekranı

ABTHERA™ Terapisini seçin
(sayfa 42).

SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörüne (sayfa 149)
başlamak için Tamam
düğmesini seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü ekranı

Işık açılana kadar
Güç düğmesini
basılı tutun.

ABTHERA™ Terapisi için
gerekli:
• Kanister
• ABTHERA™
SENSAT.R.A.C.™ Açık
Abdomen Sargısı

Alçaltma başlar.

Yukarıda gösterilen ekran görüntüleri sadece temsili amaçlıdır. Ayrıntılı görünüm ve daha ayrıntılı
bilgi için, listelenen sayfa numaralarına bakın.

Görüntülenen ayarlar kullanıcı tarafından tanımlanan ayarlara bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
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ABTHERA™ Terapisine Genel Bakış

Ana ekran ABTHERA™ Terapisi

Ayarları Onayla Ekranı - ABTHERA™ Terapisi
Bu ekran kullanıcının, ABTHERA™ Terapisi sırasında
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dağıtacağı Hedef Basıncı
ayarlamasına olanak tanır:
•

Ayarları Onayla Ekranı - ABTHERA™ Terapisi

1.
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Hedef Basınç (mmHg) - (Varsayılan = 125 mmHg)
ABTHERA™ Terapisi için reçete edilmiş olan negatif basınç
seviyesi. Hedef basınç 100, 125 veya 150 mmHg olarak
ayarlanabilir.
ABTHERA™ Terapisi için istenen değeri seçmek üzere + / düğmelerini kullanın.
2.

Hedef Basınç girildikten sonra terapiyi
başlatmak için Tamam düğmesini
seçin ve ABTHERA™ Terapisinin
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
ekranına gidin.

3.

Terapi Seç ekranına geri dönmek
için İptal düğmesini seçin.

Ana Ekranı - ABTHERA™ Terapisi
Ana ekran, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi tarafından ABTHERA™ Terapisi sırasında gösterilen temel ekrandır. Terapi durumu ile ilgili
önemli bilgilere ulaşmak için kullanılır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 50,
85, 110 ve 129)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi (sayfa 144)

Sızıntı Saptama
Bilgi
SEAL CHECK™ Sızıntı
Dedektörü (sayfa 145)

Terapi için Başlat / Durdur
düğmesi

Tedavi Ayarları (sayfa 128)

Gece Modu (sayfa 41)
Yardım

Ekran Koruyucu/Ayar Kilidi
(sayfa 41)

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda terapi modu ve durumu AÇIK veya KAPALI görüntülenecektir. Geçerli terapi basıncı sargı
simgesinin üstünde görüntülenir.
ABTHERA™ Terapisi için Ana ekrandan şu seçeneklere ulaşılabilir:
Tedavi Ayarları - Geçerli terapi ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 145).
Bilgi - Tedavi geçmişinin özetini ve geçerli terapi ayarlarını görüntülemek için kullanılır (sayfa 130).

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
Sızıntı Saptama - Terapi ünitesi sistemde geçici olarak Sızıntı Alarmı eşiğinin üzerindeki bir sızıntıyı saptarsa, ABTHERA™ Terapisinin
Ana ekranda sargının çevresinde sarı bir kutu gösterilir. Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak için ilave drep materyalinin kullanımıyla
ilgili bilgileri sargılarla birlikte verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
Burada açıklanmayan Genel Dokunmatik Ekran Düğmelerinin bir listesi için, bkz. sayfa 41.
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Ana Ekranı - ABTHERA™ Terapisi

Başlat / Durdur - Terapiyi başlatmak veya durdurmak için kullanılır.

Bilgi Ekranları - ABTHERA™ Terapisi

Bilgi Ekranları - ABTHERA™ Terapisi

Bu ekranlarda geçerli terapi ayarları ve hastaya uygulanan terapinin bir özeti gösterilir.
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1.

Tedavi Özeti sekmesine geçmek için Ana ekrandan Bilgi düğmesini seçin. Tedavi Başlangıç Tarihini ve
Tedavi Süresini incelemek için bu sekmeyi kullanın. Günlük özelliği kullanılıyorsa, Son Kanister Değişimi ve Son
Pansuman Değişimi için tarih ve saat de gösterilir.

2.

Geçerli Ayarlar ekranına geçmek için Geçerli Ayarlar düğmesini seçin. Geçerli terapi ayarlarını incelemek
için bu sekmeyi kullanın.

3.

Ayarları Onaylama ekranına geçmek için Ayarları Değiştir düğmesini seçin (sayfa 128).

4.

ABTHERA™ Terapisinin Ana ekranına dönmek için Ayarları Onaylama ekranından İptal düğmesini seçin.

ABTHERA™ Terapisi Uyarıları
ABTHERA™ Terapisi sırasında aşağıdaki uyarılar dokunmatik ekranda görüntülenebilir.
Uyarılara tekrar eden bir sesli ton eşlik eder.
Terapinin başlatılmasını takiben SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü görüntülendiğinde Sızdırmazlık Sesi ayarının AÇIK olarak yapılmasına
rağmen sesli uyarı duyulmuyorsa, uyarılar düzgün çalışmıyor olabilir. Daha fazla bilgi için KCI ile iletişime geçin. Uyarılar, terapi ünitesine
dönük olarak, maksimum bir metre uzaktayken duyulacak şekilde tasarlanmıştır. İki veya daha fazla uyarı koşulu mevcutsa, yalnızca en
yüksek öncelikli uyarı gösterilecektir.
Düşük Öncelikli Uyarı Koşulu - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi dikkat edilmesi gereken bir durumu tespit
ettiğinde dokunmatik ekran üzerinde görüntülenir. Uyarılara yaklaşık 20 saniyede bir tekrarlayan bir sesli
uyarı tonu (iki bip sesi) eşlik eder.

Sesli tonu AÇMAK için Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.

Uyarının çözülmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Yardım düğmesini seçin.

ABTHERA™ Terapisi Uyarıları

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime geçin.
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ABTHERA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi potansiyel bir tıkanma saptadığında bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya
tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

SENSAT.R.A.C.™ Ped üzerindeki hortumun ve kanister
hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi
bir şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
ABTHERA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı devam ettiği
takdirde, terapi ünitesini ve hortumları yara bölgesi ile
aynı ya da bu bölgenin altındaki bir seviyede olacak
şekilde alçaltın. Uyarı ünitenin alçaltılması ile çözülürse,
normal kullanıma devam edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 129). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Bu uyarı sırasında, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
terapiyi sürdürmeye çalışacaktır.

ABTHERA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.

132

ABTHERA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)
Düşük Öncelikli Uyarı - Bir tıkanma mevcut olduğunda bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

SENSAT.R.A.C.™ Ped üzerindeki hortumun ve kanister
hortumunun klemplerinin açık olduğundan emin olun.

3.

Hortumların bükülmemiş, kıvrılmamış veya herhangi
bir şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

4.

2. ve 3. adımların tamamlanmasının ardından
ABTHERA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)
devam ettiği takdirde, terapi ünitesini ve hortumları yara
bölgesi ile aynı ya da bu bölgenin altındaki bir seviyede olacak
şekilde alçaltın. Uyarı ünitenin alçaltılması ile çözülürse, normal
kullanıma devam edilebilir.
5.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 129). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapi ünitesi açık durumda kalır ancak yara
bölgesindeki negatif basınç terapötik değerin
altında olabilir.
Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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ABTHERA™ Terapisi Tıkanma Uyarısı (Tedavi Durduruldu)

1.

ABTHERA™ Terapisi Kanister Dolu Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Kanister dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir
uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Sıvı seviyesini kanister üzerindeki kademe çizgileriyle
karşılaştırarak kanisterin dolup dolmadığını kontrol edin.

Kademe
Çizgileri

Kullanılan kanister tipine göre dolu bir kanister
yaklaşık 300 ml, 500 ml veya 1000 ml sıvı içerir.
Kanister serbest bırakma düğmesi yanıp söner.
3.

4.

Kanister doluysa, kanisteri değiştirin ve Ana ekrana geri
dönmek için bu ekrandan Sıfırla düğmesine basın. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzun Kanisterin Değiştirilmesi
bölümüne (sayfa 34) bakın.
5.

ABTHERA™ Terapisi Kanister Dolu Uyarısı

Kanister dolu değilse, Ana ekranına geri
dönmek için Sıfırla düğmesini seçin.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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ABTHERA™ Terapisi Kanister Takılı Değil Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Kanister tamamen yerleşmediğinde ve/veya düzgün şekilde sabitlenmediğinde bu uyarı ekranı görüntülenir.
Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.

1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ünite üzerindeki Kanister Serbest
Bırakma düğmesine (sayfa 18) basarak
kanisteri çıkarın.

3.

Kanisterin ve terapi ünitesi üzerindeki karşılık gelen
yüzeylerin üzerinde yabancı cisim veya kir bulunmadığından
emin olmak için kanisteri ve V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
kontrol edin.

4.

Her iki sızdırmazlık öğesinin de mevcut ve tam oturmuş
olduğundan emin olun (sayfa 19). Sızdırmazlık öğeleri
eksikse veya hasar görmüşse KCI ile iletişime geçin.

5.

Kanisterin yerine tamamen oturup sabitlendiğinden emin
olacak şekilde kanisteri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine yeniden
takın (sayfa 32). Klik sesi kanisterin uygun şekilde takıldığını
gösterir.

8.

6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Terapiyi yeniden başlatmak için
Başlat / Durdur düğmesini seçin.

Bu uyarı verilmeye devam ederse, yeni bir kanisterle 2. - 7.
adımları tekrarlayın.
Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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ABTHERA™ Terapisi Kanister Takılı Değil Uyarısı

Bu uyarıyı çözmek için:

ABTHERA™ Terapisi Tedavi Aktif Değil Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Terapi (ABTHERA™ Terapisi) 15 dakikadan uzun süredir (ünite açık olmak kaydıyla) kapalı olduğunda veya
durakladığında bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

3.

Terapiyi yeniden başlatmak için Başlat /
Durdur düğmesini seçin.

4.

Terapiye devam edilmesi istenmiyorsa,
ünitenin ön kısmındaki Güç düğmesini
kullanarak V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini
kapatın.

ABTHERA™ Terapisi Tedavi Aktif Değil Uyarısı

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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ABTHERA™ Terapisi Sızıntı Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Önemli derecede bir negatif basınç sızıntısı tespit edildiğinde bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya
tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

2.

Sargı hortumu ve kanister hortumu arasındaki konnektörün
uygun şekilde kilitlendiğinden emin olun.

3.

Kanisterin yerine tamamen oturduğundan emin olun.
(Bkz. Kanister Takılı Değil Uyarısı, sayfa 135).
4.

Sızıntı, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü kullanılarak
giderildikten sonra, ABTHERA™ Terapisi Sızıntı Alarmı
ekranına dönmek için SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
ekranından Çıkış düğmesini seçin.
6.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

7.

Durum Çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 129). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Bu uyarı sırasında, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
terapiyi sürdürmeye çalışacaktır.
ABTHERA™ Terapisi Sızıntı Uyarısı

5.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne
erişmek için SEAL CHECK™ düğmesini
seçin. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörünün
kullanımı ve sızıntıların onarılması
konusundaki ayrıntılar için bu kılavuzun
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
bölümüne (sayfa 145) bakın.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
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ABTHERA™ Terapisi Pil Zayıf Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık iki saat önce bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Zayıf Uyarısı ekranı otomatik
olarak temizlenir.

VEYA

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

ABTHERA™ Terapisi Pil Zayıf Uyarısı

Terapi devam eder.
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ABTHERA™ Terapisi Pil Kritik Düzeyde Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kesintisiz çalışmasını desteklemek için çok düşük seviyeye
ulaşmadan yaklaşık 30 dakika önce bu uyarı ekranı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi duvar prizine
takıldığında, Pil Kritik Düzeyde Uyarısı
ekranı otomatik olarak temizlenir.

VEYA

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

ABTHERA™ Terapisi devam etmektedir;
bununla birlikte, bu alarm yaklaşık otuz
dakika içerisinde çözülmezse, terapi
kesintiye uğrayacaktır.
Durum çubuğunu kontrol ederek
terapinin AÇIK olduğundan emin olun
(sayfa 129). Değilse, terapiyi yeniden
başlatmak için Başlat / Durdur
düğmesini seçin.

Terapiye devam edilmesi için V.A.C.ULTA™
Terapi Ünitesinin duvar prizine bağlanması
gerekir.
Genel güç kesintisi durumunda veya ünitede
güç döngüsü yapıldığında (kapatılıp yeniden
açıldığında) uyarı günlükleri ve ayarlar
kaybolmaz.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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ABTHERA™ Terapisi Pil Kritik Düzeyde Uyarısı

4.

Pil Tükendi
Düşük Öncelikli Uyarı - Pil gücü seviyesi V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için çok düşük olduğunda bu alarm ekranı görüntülenir.

Pil Tükendi

Bu uyarıyı çözmek için:
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1.

Pili şarj etmek için KCI tarafından sağlanan güç kaynağını
kullanarak terapi ünitesini duvar prizine takın. Dokunmatik
ekranın alt kısmında yanan turuncu renkli ışık ve pil şarj
oluyor simgesi ünitenin şarj olduğunu gösterir. Daha fazla
bilgi için bu kılavuzun Pil Şarjı bölümüne (sayfa 23) bakın.

2.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açın ve terapiyi başlatın. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzun V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin
Açılması veya Kapatılması bölümüne (sayfa 42) bakın.

ABTHERA™ Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dahili sıcaklığı belirlenmiş olan sınırların dışında çıktığında bu uyarı ekranı
görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarı aktifken terapi devam eder. Beş dakika
boyunca işlem yapılmadığında dokunmatik
ekran kapanır. Ekrana dokunulduğunda ekran
yeniden açılır. Pilin şarjı durmuştur.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

Terapi ünitesini, bu kılavuzun Spesifikasyonlar bölümünde
(sayfa 194) açıklanan çalıştırma sıcaklığı aralığına sahip olan
bir ortama taşıyın.
Terapi ünitesinin çalışma sıcaklıklarına
dönmesi iki saate kadar sürebilir.

3.

Ana ekrana geri dönmek için Sıfırla
düğmesini seçin.

Terapi devam eder.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
ABTHERA™ Terapisi Dahili Sıcaklık Uyarısı

2.

Sorun giderme sırasında uyarıyı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.
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ABTHERA™ Terapisi Sistem Hatası Uyarısı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)
Düşük Öncelikli Uyarı - Ünite açıldıktan sonra V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde bir sistem hatası olursa bu uyarı ekranı görüntülenir.
Farklı türlerde, çeşitli sistem hataları meydana gelebilir. Hata Kodunun yanında, sistem hatasının tanımlayıcı kodunu temsil eden bir
sayı görüntülenir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
1.

2.

Sorun giderme sırasında alarmı iki dakika
süreyle susturmak için Sesi Duraklat
düğmesini seçin.

Hata Kodu numarasını kaydedin.
3.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.

ABTHERA™ Terapisi Sistem Hatası Uyarısı (Tedavi Durduruldu) (Güç açıldıktan sonra)

Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.
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Sistem Hatası Uyarısı (Güç açılırken)
Düşük Öncelikli Uyarı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde, ünite açılırken bir sistem hatası olduğunda bu uyarı ekranı görüntülenir.
“00000001” sistem hatası için tanımlayıcı kodu belirtir. Uyarıya tekrarlayan sesli bir uyarı tonu eşlik eder.
Bu uyarıyı çözmek için:
Hata Kodu numarasını (00000001) kaydedin.
2.

Ünitenin ön tarafındaki Güç düğmesini
(sayfa 18) kullanarak üniteyi kapatın ve
yeniden açın.

Uyarı koşulu çözülemezse, KCI ile iletişime
geçin.
Terapinin iki saatten fazla kesilmesi veya
kapalı olması durumunda belirli KCI
Sargılarının yedek sargılarla değiştirilmesi
gerekir. Daha fazla bilgi için, ilgili sargıyla
beraber verilen Güvenlik Bilgileri Sayfasına
bakın.

Sistem Hatası Uyarısı (Güç açılırken)

1.
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Araçlar Sekmesi - ABTHERA™ Terapisi
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin tercihlerini ayarlamak için Araçlar Sekmesi ekranını kullanın. Belirli seçimler aktif olan terapiden bağımsız
şekilde mevcuttur. Söz konusu seçimler Araçlar Sekmesi bölümünde açıklanmıştır. Seçilen terapiye özel seçimler aşağıda açıklanmıştır.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 129)

Geçmiş Sekmesi (sayfa 155)
Araçlar Sekmesi

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü
(sayfa 149)

Daha fazla bilgi için Araçlar
Sekmesi bölümüne (sayfa 181)
bakın.

Yardım

Araçlar Sekmesi Ana ekranında aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - Ekran üzerindeki bir çubuk grafiği sızıntı seviyesini gösterir ve ünite önemli miktarda sızıntı tespit
ederse sesli bir uyarı verilir (sayfa 145).

Araçlar Sekmesi - ABTHERA™ Terapisi

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
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SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne Genel Bakış
SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü negatif basınç sızıntılarını bulmaya yardımcı olmak için kullanılır.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne Ana ekranından erişim sağlayın. SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü terapi
başladığında ilk Alçaltma aşaması sırasında da otomatik olarak çalışır.

Sızıntıların büyük bölümü aşağıdaki yerlerde meydana gelir:
•

drepin ciltle temas ettiği yerde.

•

varsa V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pedin, V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Hortum Seti pedlerinin veya SENSAT.R.A.C.™ Pedin
drepe takıldığı yerde.

•

hortum bağlantılarında.

•

kanister terapi ünitesine tam olarak oturmadığında.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörüne Genel Bakış

Sızdırmazlık Sesi varsayılan olarak KAPALI ayarındadır.
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SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
1.

V.A.C.® kanister hortumunun ve instilasyon hattının düzgün
şekilde bağlandığından emin olun.

2.

Dört hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

3.

Varsa, V.A.C. VERALINK™ Kasetin düzgün şekilde takıldığından
emin olun (sayfa 28).

4.

Kanisterin düzgün şekilde takıldığından emin olun (sayfa 32).
5.

Terapi başlatıldıktan sonra, SEAL CHECK™
Sızıntı Dedektörünü seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü, sızıntıların tespit edilmesinde
yardımcı olmak için sesli uyarı ve görsel çubuk grafik uyarısı
kullanır. Sesli uyarının sıklığı ve çubuk grafiğin uzunluğu sızıntı
miktarını yansıtır. Sızıntı bulunduğunda sesli uyarının sıklığı
yavaşlar ve çubuk grafiğin uzunluğu azalır.
Önemli bir sızıntı saptandığında çubuk grafiğin rengi sarı olur. Yeşil
renkli çubuk grafik V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin normal şekilde
çalışmakta olduğunu gösterir. Çubuk grafikteki çizgi sarıdan yeşile
geçme noktasıdır.
İlk sargı alçaltma sırasında çubuk grafik
sarı renge dönmelidir, ardından önemli bir
sızıntı olmadığında tekrar yeşil duruma geri
dönmelidir.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

6.

7.

Terapi açık konumdayken ve hafif basınç kullanılıyorken,
elinizi ve parmaklarınızı yavaş bir şekilde drepin ve hortum
pedlerinin kenarları etrafında gezdirin. Bir sızıntı saptanıp
onarıldığı zaman, çubuk grafik azalacak ve rengi sarıdan yeşile
dönecek, uyarı tonunun sıklığı da (Sızdırmazlık Sesi açık ise)
azalacaktır.

8.

Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak için ilave drep
materyalinin kullanımıyla ilgili bilgileri sargılarla birlikte
verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
9.
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Sesli uyarıyı açmak veya kapatmak için
Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.
Sızdırmazlık Sesi varsayılan olarak
KAPALI ayarındadır.

Ana ekrana dönmek için Çıkış düğmesini
seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - V.A.C.® Terapisi
1.

V.A.C.® Kanister hortumunun düzgün şekilde bağlandığından
emin olun.

2.

Her iki hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

3.

Kanisterin düzgün şekilde takıldığından emin olun (sayfa 32).
4.

Terapi başlatıldıktan sonra, SEAL CHECK™
Sızıntı Dedektörünü seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü, sızıntıların tespit edilmesinde
yardımcı olmak için sesli uyarı ve görsel çubuk grafik uyarısı
kullanır. Sesli uyarının sıklığı ve çubuk grafiğin uzunluğu sızıntı
miktarını yansıtır. Sızıntı bulunduğunda sesli uyarının sıklığı
yavaşlar ve çubuk grafiğin uzunluğu azalır.
Önemli bir sızıntı saptandığında çubuk grafiğin rengi sarı olur. Yeşil
renkli çubuk grafik V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin normal şekilde
çalışmakta olduğunu gösterir. Çubuk grafikteki çizgi sarıdan yeşile
geçme noktasıdır.
İlk sargı alçaltma sırasında çubuk grafik
sarı renge dönmelidir, ardından önemli bir
sızıntı olmadığında tekrar yeşil duruma geri
dönmelidir.
Sesli uyarıyı açmak veya kapatmak için
Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.
Sızdırmazlık Sesi varsayılan olarak
KAPALI ayarındadır.

6.

Terapi açık konumdayken ve hafif basınç kullanılıyorken,
elinizi ve parmaklarınızı yavaş bir şekilde drepin ve hortum
pedinin kenarları etrafında gezdirin. Bir sızıntı saptanıp
onarıldığı zaman, çubuk grafik azalacak ve rengi sarıdan yeşile
dönecek, uyarı tonunun sıklığı da (Sızdırmazlık Sesi açık ise)
azalacaktır.

7.

Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak için ilave drep
materyalinin kullanımıyla ilgili bilgileri sargılarla birlikte
verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
Ana ekrana dönmek için Çıkış düğmesini seçin.
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SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - V.A.C.® Terapisi

5.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - PREVENA™ Terapisi
1.

V.A.C.® Kanister hortumunun düzgün şekilde bağlandığından
emin olun.

2.

Her iki hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

3.

Kanisterin düzgün şekilde takıldığından emin olun (sayfa 32).
4.

Terapi başlatıldıktan sonra, SEAL CHECK™
Sızıntı Dedektörünü seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü, sızıntıların tespit edilmesinde
yardımcı olmak için sesli uyarı ve görsel çubuk grafik uyarısı
kullanır. Sesli uyarının sıklığı ve çubuk grafiğin uzunluğu sızıntı
miktarını yansıtır. Sızıntı elle muayene edildiğinde sesli uyarının
sıklığı yavaşlar ve çubuk grafiğin uzunluğu azalır.
Önemli bir sızıntı saptandığında çubuk grafiğin rengi sarı olur. Yeşil
renkli çubuk grafik V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin normal şekilde
çalışmakta olduğunu gösterir. Çubuk grafikteki çizgi sarıdan yeşile
geçme noktasıdır.
Hasta bir PREVENA™ Terapi Ünitesine geçirilecekse:
Sargı sızdırmazlığı ilgili PREVENA™ Terapi Ünitesi ile kullanım
için yeterli değilse, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü ekranında
bir X işareti gösterilir. PREVENA™ Terapi Ünitesi bağlandığında
bir Sızıntı Alarmı verebilir.
Sargı sızdırmazlığı ilgili PREVENA™ Terapi Ünitesi ile kullanım
için yeterliyse, SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü ekranında
bir Onay İşareti gösterilir. PREVENA™ Terapi Ünitesi
bağlandığında bir Sızıntı Alarmı vermemelidir.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - PREVENA™ Terapisi

İlk sargı alçaltma sırasında çubuk grafik
sarı renge dönmelidir, ardından önemli bir
sızıntı olmadığında tekrar yeşil duruma geri
dönmelidir.
5.
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Sesli uyarıyı açmak veya kapatmak için
Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.
Sızdırmazlık Sesi varsayılan olarak
KAPALI ayarındadır.

6.

Terapi açık konumdayken ve hafif basınç kullanılıyorken, elinizi ve parmaklarınızı yavaş bir şekilde sargının ve
drepin kenarları etrafında gezdirin. Bir sızıntı saptanıp onarıldığı zaman, çubuk grafik azalacak ve rengi sarıdan
yeşile dönecek, uyarı tonunun sıklığı da (Sızdırmazlık Sesi açık ise) azalacaktır.

7.

Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak için ilave drep materyalinin kullanımıyla ilgili bilgileri sargılarla birlikte
verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.

8.

Ana ekrana dönmek için Çıkış düğmesini seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - ABTHERA™ Terapisi
1.

V.A.C.® Kanister hortumunun düzgün şekilde bağlandığından
emin olun.

2.

Her iki hortum klempinin de açık olduğundan emin olun.

3.

Kanisterin düzgün şekilde takıldığından emin olun (sayfa 32).
4.

Terapi başlatıldıktan sonra, SEAL CHECK™
Sızıntı Dedektörünü seçin.

SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü, sızıntıların tespit edilmesinde
yardımcı olmak için sesli uyarı ve görsel çubuk grafik uyarısı
kullanır. Sesli uyarının sıklığı ve çubuk grafiğin uzunluğu sızıntı
miktarını yansıtır. Sızıntı bulunduğunda sesli uyarının sıklığı
yavaşlar ve çubuk grafiğin uzunluğu azalır.
Önemli bir sızıntı saptandığında çubuk grafiğin rengi sarı olur. Yeşil
renkli çubuk grafik V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin normal şekilde
çalışmakta olduğunu gösterir. Çubuk grafikteki çizgi sarıdan yeşile
geçme noktasıdır.
İlk sargı alçaltma sırasında çubuk grafik
sarı renge dönmelidir, ardından önemli bir
sızıntı olmadığında tekrar yeşil duruma geri
dönmelidir.
Sesli uyarıyı açmak veya kapatmak için
Sızdırmazlık Sesi düğmesini seçin.
Sızdırmazlık Sesi varsayılan olarak
KAPALI ayarındadır.

6.

Terapi açık konumdayken ve hafif basınç kullanılıyorken,
elinizi ve parmaklarınızı yavaş bir şekilde drepin ve hortum
pedinin kenarları etrafında gezdirin. Bir sızıntı saptanıp
onarıldığı zaman, çubuk grafik azalacak ve rengi sarıdan yeşile
dönecek, uyarı tonunun sıklığı da (Sızdırmazlık Sesi açık ise)
azalacaktır.

7.

Herhangi bir sızıntı alanını kapatmak için ilave drep
materyalinin kullanımıyla ilgili bilgileri sargılarla birlikte
verilen kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
8.

Ana ekrana dönmek için Çıkış
düğmesini seçin.
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SEAL CHECK™ Sızıntı Dedektörü - ABTHERA™ Terapisi

5.

Günlük - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi
Sargı ve bileşen uygulamaları/değişiklikleri ile ilgili önemli bilgileri kaydetmek için bu aracı kullanın. Bu bilgiler Tedavi Geçmişi Raporuna
kaydedilecektir (sayfa 177).
Köpük Parçalarının Sayısı - Sargı uygulaması veya sargı
değişimi sırasında yarada kullanılan köpük parçası sayısını seçin.
Gösterilen değerlerin altında veya üstünde ayarlama yapmak
için + / - düğmelerini gerektiği gibi kullanın.
Kanister Değiştirildi (mL) - Hangi kanisterin (300 ml, 500 ml
veya 1000 ml) takıldığını veya değiştirildiğini seçin.
Solüsyon Değiştirildi (mL) - Takılan solüsyon torbası/şişesi
boyutunu (100 ila 1000 ml) seçin. Gösterilen değerlerin altında
veya üstünde ayarlama yapmak için + / - düğmelerini gerektiği
gibi kullanın.

Günlük - V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

V.A.C. VERALINK™ Değiştirildi - V.A.C. VERALINK™ Kasetin
yüklenip yüklenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini
belirtmek için Evet veya Hayır öğelerini seçin.
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Günlük - V.A.C.® Terapisi
Sargı ve bileşen uygulamaları/değişiklikleri ile ilgili önemli bilgileri kaydetmek için bu aracı kullanın. Bu bilgiler Tedavi Geçmişi Raporuna
kaydedilecektir (sayfa 177).
Köpük Parçalarının Sayısı - Sargı uygulaması veya sargı
değişimi sırasında yarada kullanılan köpük parçası sayısını seçin.
Gösterilen değerlerin altında veya üstünde ayarlama yapmak
için + / - düğmelerini gerektiği gibi kullanın.
Kanister Değiştirildi (mL) - Hangi kanisterin (300 ml, 500 ml
veya 1000 ml) takıldığını veya değiştirildiğini seçin.
Solüsyon Değiştirildi (mL) - Takılan solüsyon torbası/şişesi
boyutunu (100 ila 1000 ml) seçin. Gösterilen değerlerin altında
veya üstünde ayarlama yapmak için + / - düğmelerini gerektiği
gibi kullanın.

Günlük - V.A.C.® Terapisi

V.A.C. VERALINK™ Değiştirildi - V.A.C. VERALINK™ Kasetin
yüklenip yüklenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini
belirtmek için Evet veya Hayır öğelerini seçin.
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Günlük - PREVENA™ Terapisi
Sargı ve bileşen uygulamaları/değişiklikleri ile ilgili önemli bilgileri kaydetmek için bu aracı kullanın. Bu bilgiler Tedavi Geçmişi Raporuna
kaydedilecektir (sayfa 177).
Köpük Parçalarının Sayısı - Sargı uygulaması veya sargı
değişimi sırasında yarada kullanılan köpük parçası sayısını seçin.
Gösterilen değerlerin altında veya üstünde ayarlama yapmak
için + / - düğmelerini gerektiği gibi kullanın.

Günlük - PREVENA™ Terapisi

Kanister Değiştirildi (mL) - Hangi kanisterin (300 ml, 500 ml
veya 1000 ml) takıldığını veya değiştirildiğini seçin.
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Günlük - ABTHERA™ Terapisi
Sargı ve bileşen uygulamaları/değişiklikleri ile ilgili önemli bilgileri kaydetmek için bu aracı kullanın. Bu bilgiler Tedavi Geçmişi Raporuna
kaydedilecektir (sayfa 177).
Köpük Parçalarının Sayısı - Sargı uygulaması veya sargı
değişimi sırasında yarada kullanılan köpük parçası sayısını seçin.
Gösterilen değerlerin altında veya üstünde ayarlama yapmak
için + / - düğmelerini gerektiği gibi kullanın.

Günlük - ABTHERA™ Terapisi

Kanister Değiştirildi (mL) - Hangi kanisterin (300 ml, 500 ml
veya 1000 ml) takıldığını veya değiştirildiğini seçin.
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Geçmiş Sekmesi Ekranı
Geçmiş bilgilerine (Hasta, Terapi ve Alarm) ve Yara Görüntüleme Aracına erişim sağlamak için Geçmiş Sekmesi ekranını kullanın.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 50,
85, 110 ve 129)

Araçlar Sekmesi (sayfa 74,
106, 126 ve 144)

Tedavi Özeti

Hasta Geçmişi (sayfa 163)

Tedavi Geçmişi (sayfa 177)

Görüntüleme (sayfa 167)

Alarm Geçmişi (sayfa 178)

Yardım (sayfa 41)

Geçmiş Sekmesi ekranında aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:
Hasta Geçmişi - Hasta Geçmişi ekranı hasta bilgilerini tarih, saat ve olay sütunlarında görüntüler. Tarih azalan sırayla gösterilir ve saat
yirmi dört saat formatında gösterilir.
Görüntüleme - Yara Görüntüleme özelliği yara iyileşme sürecinin kaydedilmesine yardımcı olur. Ekran üzerinde görüntüleme veya
yüzey alanı ile hacim trendi çıkarma amacıyla dijital yara görüntülerini yüklemek için kullanın.
Tedavi Geçmişi - Tedavi Geçmişi ekranı hastanın terapi bilgilerini tarih, saat ve olay sütunlarında görüntüler. Tarih azalan sırayla
gösterilir ve saat yirmi dört saat formatında gösterilir.
Alarm Geçmişi - Alarm Geçmişi ekranı V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesindeki alarm bilgilerini tarih, saat ve olay sütunlarında gösterir. Tarih
azalan sırayla gösterilir ve saat yirmi dört saat formatında gösterilir.

Geçmiş Sekmesi Ekranı

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
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Hasta Geçmişinin veya Görüntülemenin Yapılandırılması (İlk Kullanım) - Genel Bakış
Aşağıdaki akış çizelgeleri bir erişim kodu oluşturmak ve yeni bir hasta günlüğü başlatmak için gereken temel adımları göstermektedir.
Ekranlar ve seçenekler ile ilgili ayrıntılı bilgi için sonraki sayfalara bakın.
Geçmiş Sekmesi ekranı

Geçmiş Sekmesi seçiliyken,
Hasta Geçmişi düğmesini
seçin (sayfa 155).

Yeni Erişim Kodu
Oluşturma ekranı

Yeni Erişim Kodunu
girip onaylayın. Tamam
düğmesini seçin
(sayfa 158).

Yeni Hasta Kimliği
Oluşturma ekranı

Hasta Kimliğini girin.
Tamam düğmesini seçin
(sayfa 158).

Hasta Geçmişi ekranı

Hasta Geçmişi ekranı
görüntülenir (sayfa 162).

Hasta Geçmişinin veya Görüntülemenin Yapılandırılması (İlk Kullanım) - Genel Bakış

Yukarıda gösterilen ekran görüntüleri sadece temsili amaçlıdır. Ayrıntılı görünüm ve daha ayrıntılı
bilgi için, listelenen sayfa numaralarına bakın.

156

Geçmiş Sekmesi ekranı

Erişim Kodunu Girme
ekranı.

Hasta Geçmişi Silme
ekranı.

Geçmiş Sekmesi seçiliyken,
Hasta Geçmişi düğmesini
seçin (sayfa 155).

Yeni bir Hasta Geçmişi günlüğü
oluşturmak için Sıfırla
düğmesini seçin (sayfa 160).

Geçerli Hasta Geçmişini silmek
için Tamam düğmesini seçin
(sayfa 160).

Hasta Geçmişi
ekranı.

Yeni Hasta Kimliği
Oluşturma ekranı.

Yeni Erişim Kodu
Oluşturma ekranı.

Hasta Geçmişi ekranı
görüntülenir (sayfa 162).

Hasta Kimliğini girin. Tamam
düğmesini seçin (sayfa 161).

Yeni Erişim Kodunu girip
onaylayın. Tamam düğmesini
seçin (sayfa 161).

Hasta Geçmişinin veya Görüntülemenin Yapılandırılması (Yeni Erişim Kodu) - Genel Bakış

Hasta Geçmişinin veya Görüntülemenin Yapılandırılması (Yeni Erişim Kodu) - Genel Bakış
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Hasta Geçmişi
Yeni bir erişim kodu oluşturmak ve yeni bir hasta günlüğü başlatmak, hasta geçmişini görüntülemek, hasta geçmişini silmek,
hasta geçmişini dışa aktarmak ve yara görüntüleme alan grafiğini görüntülemek için Hasta Geçmişi ekranlarını kullanın.

Yeni Hasta Geçmişinin Oluşturulması
1.

Geçmiş Sekmesini seçin (sayfa 155).

2.

Yeni Erişim Kodu Oluşturma ekranına devam etmek için
Geçmiş Sekmesi ekranından Hasta Geçmişi düğmesini
seçin (sayfa 155).

3.

Yeni Erişim Kodu alanını seçin ve bir erişim kodu girmek
için ekran üzerindeki klavyeyi kullanın. Erişim kodu en az altı
karakter uzunluğunda olmalıdır.
Erişim kodunu kaydedin. Bu kod hasta
geçmişine her erişim sağlandığında gerekli
olacaktır.

4.

Erişim Kodunu Onaylayın alanını seçin ve Yeni Erişim
Kodu alanına girmiş olduğunuz kodu yeniden girin.
5.

6.

Yeni Hasta Kimliği Oluşturma ekranına
devam etmek için Tamam düğmesini
seçin.

Hasta Kimliği alanını seçin ve hastanın kimlik numarasını
(ID) girmek için ekran üzerindeki klavyeyi kullanın. Hasta
kimliği en fazla 30 karakter olabilir.
7.

Hasta Geçmişi ekranına devam etmek
için Tamam düğmesini seçin (sayfa 162).

Güvenlik amacıyla V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
tek seferde yalnızca bir hasta kaydının aktif
olmasına izin verir. Yeni bir erişim kodu girilirse,
mevcut erişim kodunun üzerine yazılır ve ilişkili
tüm hasta geçmişi silinir.

Hasta Geçmişi

Ünite KCI’ya iade edildiğinde tüm bilgiler
otomatik olarak silinecektir.
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Hasta Geçmişine Erişim
Erişim kodu oluşturulduktan sonra, Hasta Geçmişine erişmek için bu kodun girilmesi gereklidir.
1.

Geçmiş Sekmesini seçin (sayfa 155).

2.

Erişim Kodunu Girme ekranına devam etmek için Geçmiş
Sekmesi ekranından Hasta Geçmişi düğmesini seçin
(sayfa 155).

3.

Erişim Kodu alanını seçin ve Hasta Geçmişi erişim kodunu
girmek için ekran üzerindeki klavyeyi kullanın.
4.

Hasta Geçmişi ekranına devam etmek
için Tamam düğmesini seçin (sayfa 162).

Güvenlik amacıyla V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
tek seferde yalnızca bir hasta kaydının aktif
olmasına izin verir. Yeni bir erişim kodu girilirse,
mevcut erişim kodunun üzerine yazılır ve ilişkili
tüm hasta geçmişi silinir.
Ünite KCI’ya iade edildiğinde tüm bilgiler
otomatik olarak silinecektir.

Hasta Geçmişine Erişim

Güvenlik amacıyla, hatalı bir erişim kodu 12
defa girilirse Hasta Geçmişi erişimi devre dışı
bırakılır. Bu durum gerçekleşirse KCI ile
iletişime geçin.
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Yeni Erişim Kodunun Oluşturulması
İkinci bir hasta geçmişi günlüğü oluşturmak için, yeni bir erişim kodu oluşturulmalıdır. İkinci bir erişim kodu oluşturulduğunda,
önceden kaydedilmiş olan tüm hasta geçmişi silinecektir.
1.

Geçmiş Sekmesini seçin (sayfa 155).

2.

Erişim Kodunu Girme ekranına devam etmek için Geçmiş
Sekmesi ekranından Hasta Geçmişi düğmesini seçin
(sayfa 155).
3.

Yeni bir erişim kodu oluşturmak için
Sıfırla düğmesini seçin.

Güvenlik amacıyla V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
tek seferde yalnızca bir hasta kaydının aktif
olmasına izin verir. Yeni bir erişim kodu girilirse,
mevcut erişim kodunun üzerine yazılır ve ilişkili
tüm hasta geçmişi silinir.

Yeni Erişim Kodunun Oluşturulması

4.

160

Yeni Erişim Kodu Oluşturma ekranına devam etmek
için, Hasta Geçmişi Oluşturma uyarı ekranından Tamam
düğmesini seçin ve geçerli olarak saklanan geçmişi silin.

5.

Yeni Erişim Kodu alanını seçin ve yeni bir erişim kodu girmek
için ekrandaki klavyeyi kullanın. Erişim kodu en az altı karakter
uzunluğunda olmalıdır.
Erişim kodunu kaydedin. Bu kod hasta
geçmişine her erişim sağlandığında gerekli
olacaktır.

6.

Erişim Kodunu Onaylayın alanını seçin ve Yeni Erişim
Kodu alanına girmiş olduğunuz kodu yeniden girin.
7.

8.

Yeni Hasta Kimliği Oluşturma ekranına
devam etmek için Tamam düğmesini
seçin.

Hasta Kimliği alanını seçin ve hastanın kimlik numarasını
(ID) girmek için ekran üzerindeki klavyeyi kullanın. Hasta
kimliği en fazla 30 karakter olabilir.
9.

Hasta Geçmişi ekranına devam etmek
için Tamam düğmesini seçin (sayfa 162).

Güvenlik amacıyla V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
tek seferde yalnızca bir hasta kaydının aktif
olmasına izin verir. Yeni bir erişim kodu girilirse,
mevcut erişim kodunun üzerine yazılır ve ilişkili
tüm hasta geçmişi silinir.
Ünite KCI’ya iade edildiğinde tüm bilgiler
otomatik olarak silinecektir.
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Hasta Geçmişi Ekranı
Bir Hasta Geçmişi günlüğünü (ör. yara görüntüleme bilgisi ve tek kullanımlık bileşen değişimleri) görüntülemek, dışa aktarmak veya
silmek için Hasta Geçmişi Ekranını kullanın.

Durum Çubuğu
Tedavi Sekmesi (sayfa 50,
85, 110 ve 129)

Araçlar Sekmesi (sayfa 74,
106, 126 ve 144)

Hasta Geçmişini Görüntüleme
(sayfa 163)

Yara Alanı Grafiğini Görüntüleme
(sayfa 165)

Hasta Geçmişini Dışa Aktarma
(sayfa 164)

Hasta Geçmişini Silme
(sayfa 166)

Geçmiş Sekmesi ekranına
dönme (sayfa 155)
Yardım

Hasta Geçmişi ekranında aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:
Geçmişi Görüntüle - Hasta geçmişini görüntülemek ve hastanın tedavisi hakkında kısa notlar eklemek
için kullanılır. Yeni bir hasta geçmişi günlüğü söz konusu olduğunda, bu ekranda herhangi bir girdi
bulunmayacaktır.
Geçmişi Dışa Aktar - Hasta geçmişinin tamamının bir USB Bellek veya SD Karta aktarılması için kullanılır.
Grafikleri Görüntüle - Zaman içinde ölçülmüş olan yara alanını grafik olarak görüntülemek için kullanılır.

Hasta Geçmişi Ekranı

Geçmişi Sil - Hasta geçmişi verilerini V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin belleğinden silmek için kullanılır.
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Hasta Geçmişini Görüntüleme Ekranı
Hastanın tedavisiyle ilgili kısa notları görüntülemek ve eklemek için Hasta Geçmişini Görüntüleme ekranını kullanın. Yeni bir hasta
geçmişi günlüğü söz konusu olduğunda, bu ekranda herhangi bir girdi bulunmayacaktır.
1.

Hasta Geçmişini Görüntüleme ekranına devam etmek için
Hasta Geçmişi ekranından Geçmişi Görüntüle düğmesini
seçin (sayfa 162).

2.

Hastanın geçmişini görmek için Yukarı ve Aşağı oklarını
kullanın.
3.

Ekran üzerindeki klavyeyi kullanarak hastanın geçmişi ile ilgili
notlar ekleyin. Not maksimum 90 karakterden oluşabilir.

5.

Tamam düğmesini seçerek notu
ekleyin veya İptal düğmesini seçerek
notu eklemeden Hasta Geçmişini
Görüntüleme ekranına dönün.

6.

Hasta Geçmişi ekranına dönmek
için Geri düğmesini seçin.

Geçmiş günlüğünde tüm instilasyon döngüleri
kaydedilmez. Yalnızca kurulum sırasında
seçilen ilk ayarlar kaydedilir.

Hasta Geçmişini Görüntüleme Ekranı

4.

Not Ekleme ekranına devam etmek
için Not Ekle düğmesini seçin.
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Hasta Geçmişini Dışa Aktarma Ekranı
Hasta geçmişini bir USB Bellek veya SD Karta dışa aktarmak için Hasta Geçmişini Dışa Aktarma ekranını kullanın.
1.

Hasta Geçmişini Dışa Aktarma ekranına devam etmek
için Hasta Geçmişi ekranından Geçmişi Dışa Aktar
düğmesini seçin (sayfa 162).

2.

İstenen bellek cihazını (USB Bellek veya SD Kart)
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ön tarafındaki uygun
porta takın (sayfa 18).
Yalnızca elektriksiz USB cihazlarını kullanın.

3.

Hasta Geçmişini Dışa Aktarma ekranında, kullanılan bellek
cihazını (USB veya SD Kart) seçin.

4.

5.

Tamam düğmesini seçerek hasta
geçmişini bellek cihazına dışa aktarmaya
başlayın veya İptal düğmesini seçerek
hasta geçmişini dışa aktarmadan Hasta
Geçmişi ekranına dönün.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi hasta geçmişini dışa aktarmaya
başlar. Aktarım ilerlemesi bir çubuk grafikle gösterilir.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi aktarım sırasında
bir hatayla karşılaşacak olursa, Dışa Aktarım
Hatası ekranı görüntülenir. Bu hatanın
çözülmesi ile ilgili bilgiler için bu kılavuzun Veri
Aktarım Hataları bölümüne (sayfa 180) bakın.

Hasta Geçmişini Dışa Aktarma Ekranı

6.
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Hasta geçmişinin tamamı bellek cihazına
başarıyla aktarıldıktan sonra, Hasta
Geçmişi ekranına dönmek için Dışa
Aktarım Başarılı ekranındaki Çıkış
düğmesini seçin.

Grafik Görüntüleme - Yara Alanı (cm2) Ekranı
Zaman içinde ölçülmüş yara alanının grafiğini görüntülemek için Grafik Görüntüleme - Yara Alanı (cm2) ekranını kullanın.
Grafik Görüntüleme - Yara Alanı (cm2) ekranına devam
etmek için Hasta Geçmişi ekranından Grafikleri Görüntüle
düğmesini seçin (sayfa 162).
Hasta geçmişi dosyası silinmişse bir grafik
oluşturulamaz.
Yara alanı ölçümleri önceden hasta geçmişine
kaydedilmemişse bir grafik oluşturulamaz.
Grafiğin oluşturulması için farklı günlerde
yapılmış en az iki ölçüm (zamana karşı görüntü
alanı) gerekmektedir. Bu bilgilerin hasta
geçmişine girilmesi ile ilgili tam ayrıntılar için
bu kılavuzun Yara Görüntüleme bölümüne
(sayfa 167) bakın.
2.

Hasta Geçmişi ekranına dönmek
için Geri düğmesini seçin.

Grafik Görüntüleme - Yara Alanı (cm2) Ekranı

1.
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Hasta Geçmişini Sil Ekranı
Hasta geçmişi verilerini V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin belleğinden silmek için Hasta Geçmişini Silme ekranını kullanın.

Hasta Geçmişini Sil Ekranı

1.
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Hasta Geçmişini Silme uyarı ekranına devam
etmek için Hasta Geçmişi ekranından Geçmişi Sil
düğmesini seçin (sayfa162).

2.

Tamam düğmesini seçerek silme işlemini
onaylayın veya İptal düğmesini seçerek
hasta geçmişini silmeden Hasta Geçmişi
ekranına dönün.

3.

Silme işlemi tamamlandıktan sonra,
Hasta Geçmişi ekranına dönmek
için Silme Başarılı ekranından
Çıkış düğmesini seçin.

Yara Görüntüleme
Yara iyileşme sürecinin kaydedilmesine yardımcı olarak Yara Görüntüleme özelliğini kullanın.
Yara görüntü alanı ve hacim hesaplaması özellikleri mutlak ölçümler olmayıp yara tanısı ve
tedavisinde kullanıma yönelik değildir.
Bu özelliğin kullanılması için gerekli olan aksesuarlar aşağıdakileri içerir:
•

En az iki megapiksel çözünürlüğü olan ve SD Bellek Kartı kullanan bir dijital fotoğraf makinesi

•

Bir SD Bellek Kartı

•

Kalibrasyon Referans Karesi (sargı kitindeki cetvel üzerinde yer alır). V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin yara
ölçümlerini hesaplaması için bu referans kare gereklidir.

Kalibrasyon Referans Karesi
•

Ekran kalemi (V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ön kısmındaki kapağın içinde yer alır) (sayfa 18).
Dokunmatik ekran sadece parmakla veya ürünle birlikte verilen ekran kalemiyle çalıştırılmalıdır.
Başka kalemlerin veya işaretleme cihazlarının kullanılması ekrana zarar verebilir ve cihazın doğru
şekilde çalışmasını etkileyebilir.

Yara Görüntüleme özelliğinin ideal şekilde kullanılması için aşağıdakiler önerilir:
•

Görüntünün alındığı her seferde steril bir yeni Kalibrasyon Referans Karesi yara üzerinde aynı yere
koyulmalıdır.

•

Tüm görüntüler doğrudan yara üzerinden çekilmelidir.

•

Yara ve Kalibrasyon Referans Karesi görüntünün olabildiğince tamamını doldurmalıdır.

•

Görüntü iyi aydınlatılmış koşullarda çekilmelidir.

•

Görüntü dosyaları JPEG (.jpg) formatında olmalıdır.

Yara Görüntüleme

Tarih ve saat fonksiyonuna sahip bir kameranın kullanılması görüntülerin daha kolay takip edilmesine
olanak tanıyacaktır.
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Görüntüleme Ekranı
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde yara alanı ve hacmi hesaplamak amacıyla görüntü yüklemek ve görüntü silmek için Görüntüleme
ekranını kullanın.
Görüntüleri Yükleme
1.

Geçmiş Sekmesi ekranından (sayfa 155) Görüntüleme
düğmesini seçerek Görüntüleme ekranına geçin.

2.

Hasta Geçmişi erişim kodunu girin (sayfa 159).
Görüntüleme özelliğinin kullanılmasından
önce bir Hasta Geçmişi Günlüğü oluşturulmuş
olmalıdır. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun
Yeni Hasta Geçmişinin Oluşturulması bölümüne
(sayfa 158) bakın.

3.

Bellek cihazını V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ön tarafındaki
uygun yuvaya yerleştirin (sayfa 18).
Yalnızca elektriksiz USB cihazlarını kullanın.

4.

5.

Görüntü Yükleme ekranına devam
etmek için Görüntü Seç ve Analiz Et
düğmesini seçin.

Görüntü Yükleme ekranında görüntüleri içeren bellek
cihazını seçin. USB, SD Kart veya Ünite Hafızası
seçeneklerinden birini seçin.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin belleği veya
bellek kartı görüntülere ulaşana kadar kısa
süreli bir gecikme olacaktır.
Ünite hafızası seçilirken, önceden görüntü
yüklenip ünite hafızasında kaydedilmemişse,
Görüntü Seç ekranı boş olacaktır.

Görüntüleme Ekranı

6.
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Görüntü Seçme ekranına devam
etmek için Tamam düğmesini seçin.
Görüntüleme ekranına geri dönmek
için İptal düğmesini seçin.

7.

Pencerede istenilen klasörü veya görüntüyü görüntülemek
için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.
8.

İstenen görüntü bir klasördeyse, Yukarı
ve Aşağı oklarıyla mevcut klasörleri
görüntüleyin istediğiniz Klasörü seçin.
İstenilen görüntüyü görüntülemek için
Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.
Klasörden çıkmak için Geri düğmesini
seçin.

9.

10.

İstenilen görüntü görüntülendiğinde,
görüntüyü V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin
belleğine yüklemek için Tamam
düğmesini seçin.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi görüntüleri yüklemeye başlar.
Aktarım ilerlemesi bir çubuk grafikle gösterilir.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi aktarım sırasında
bir hatayla karşılaşacak olursa, Yükleme
Aktarım Hatası ekranı görüntülenir. Bu hatanın
çözülmesi ile ilgili bilgiler için bu kılavuzun Veri
Aktarım Hataları bölümüne (sayfa 180) bakın.
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11.

Görüntü başarıyla aktarıldıktan sonra, bellek cihazını çıkarın.
12.
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Referans Karenin Köşelerine Dokunun
ekranına devam etmek için Yükleme
Başarılı ekranından Çıkış düğmesini
seçin.

Görüntülerin Analiz Edilmesi - Referans Karenin Köşelerine Dokunun
Referans Karenin Köşelerine Dokunun ekranının görüntü
penceresinde gösterilen referans karenin her bir köşesine
dokunmak için sağlanan ekran kalemini kullanın.
Referans karenin son köşesine dokunulduğunda, köşe noktaları
renkli bir çizgiyle birleştirilecektir.
Dokunmatik ekran sadece parmakla veya
ürünle birlikte verilen ekran kalemiyle
çalıştırılmalıdır. Başka kalemlerin veya
işaretleme cihazlarının kullanılması ekrana
zarar verebilir ve cihazın doğru şekilde
çalışmasını etkileyebilir.
Köşelerin saat yönünde veya saatin tersi
yönde seçilmesi önemlidir. Yanlış sıranın takip
edilmesi kalibrasyon hatasına yol açar.
Referans karesinin tüm köşelerine
dokunulduktan sonra, Yara Çevresini
Çizin ekranına devam etmek için Tamam
düğmesini seçin.

Görüntülerin Analiz Edilmesi - Referans Karenin Köşelerine Dokunun

13.
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Görüntülerin Analiz Edilmesi - Yara Çevresini Çizin
1.

Sağlanan ekran kalemini kullanarak Yara Çevresini Çizin
ekranının görüntü penceresinde analiz edilecek yara alanının
etrafını çizin.
Çizim sırasında bir hata yaparsanız, yara bölgesini tekrar
çizmek için Sıfırla düğmesini seçin.
Dokunmatik ekran sadece parmakla veya
ürünle birlikte verilen ekran kalemiyle
çalıştırılmalıdır. Başka kalemlerin veya
işaretleme cihazlarının kullanılması ekrana
zarar verebilir ve cihazın doğru şekilde
çalışmasını etkileyebilir.

Görüntülerin Analiz Edilmesi - Yara Çevresini Çizin

Çizimin başladığı yerde bir kare belirecektir.
Çizginin sonu başlangıç noktasına geldiğinde
çizim tamamlanacaktır.
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2.

3.

Yara alanı çizimi tamamlandıktan sonra,
Görüntüleme Alanı Ekleme ekranına
devam etmek için Tamam düğmesini
seçin.

Çizim yapılması gereken ek bir yara alanı varsa, tekrar Yara
Çevresini Çizin ekranına dönmek için Alan Ekle düğmesini
seçin.
VEYA

4.

Tüm yara alanlarının çizimi tamamlandıysa, Devam Et
düğmesini seçin.
5.

Görüntü Alanı Derinliği ekranına devam
etmek için Tamam düğmesini seçin.
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Görüntülerin Analiz Edilmesi - Görüntü Alanı Derinliği

Görüntülerin Analiz Edilmesi - Görüntü Alanı Derinliği

1.
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Çizilmiş olan her yara alanı için yaklaşık derinliği seçin.
Gösterilen değerlerin altında ve üstünde ayarlama yapmak
için + / - düğmelerini gerektiği gibi kullanın.
2.

Görüntüleme Alanı Ekleme ekranına
dönmek için Geri düğmesini seçin.

3.

Yara görüntüleme verilerini hasta
geçmişine kaydetmek için Tamam
düğmesini seçin.

4.

Görüntü Yükle ekranına geri dönmek
için İptal düğmesini seçin.

Görüntülerin Silinmesi
1.

Geçmiş Sekmesi ekranından (sayfa 155) Görüntüleme
düğmesini seçerek Görüntüleme ekranına geçin.

2.

Hasta Geçmişi erişim kodunu girin.
Görüntüleme özelliğinin kullanılmasından
önce bir Hasta Geçmişi Günlüğü oluşturulmuş
olmalıdır. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun
Yeni Hasta Geçmişinin Oluşturulması bölümüne
(sayfa 158) bakın.
3.

Silinecek Görüntüyü Seçme ekranına
devam etmek için Kayıtlı Görüntüleri
Yönet düğmesini seçin.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin belleği
görüntülere ulaşana kadar kısa süreli bir
gecikme olacaktır.
Pencerede istenilen görüntüyü görüntülemek için Yukarı ve
Aşağı oklarını kullanın.
5.

İstenilen görüntü görüntülendiğinde,
Silme İşlemini Onaylama ekranına devam
etmek için Tamam düğmesini seçin.

VEYA
6.

Görüntüleme ekranına geri dönmek
için Geri düğmesini seçin.

Görüntülerin Silinmesi

4.
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7.

Görüntüyü V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin
belleğinden silmek için Tamam
düğmesini seçin.

VEYA

10.
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8.

Silinecek Görüntüyü Seçme ekranına
dönmek için İptal düğmesini seçin.

9.

Görüntü başarıyla silindiğinde, Silinecek
Görüntüyü Seçme ekranı gösterilir.
Silinecek başka bir görüntü seçin veya
Görüntüleme ekranına geri dönmek
için Geri düğmesini seçin.

Geçmiş Sekmesi ekranına dönmek için Geçmiş Sekmesini
seçin.

Tedavi Geçmişi Ekranı
Tedavi Geçmişini Görüntüle ekranı, hastanın terapi bilgilerini (ör. tedavi başlangıcı/sonu, terapi ayarları ve tek kullanımlık bileşen
değişimleri) tarih, saat ve olay sütunlarında görüntüler. Tarih azalan sırayla gösterilir ve saat yirmi dört saat formatında gösterilir.
1.

Tedavi Geçmişini Görüntüle ekranına devam etmek
için Geçmiş Sekmesi ekranından (sayfa 155) Tedavi
Geçmişi düğmesini seçin.

2.

Tedavi geçmişini görmek için Yukarı ve Aşağı oklarını
kullanın.
Geçmiş Sekmesi ekranına dönmek
için Geri düğmesini seçin.

4.

Geçmişi Dışa Aktarma ekranına devam
etmek için Tedavi Geçmişini Dışa Aktar
düğmesini seçin (sayfa 179).

Tedavi Geçmişi Ekranı

3.
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Alarm Geçmişi Ekranı

Alarm Geçmişi Ekranı

Alarm Geçmişini Görüntüle ekranı, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi için alarm bilgilerini (ör. alarmlar ve tek kullanımlık bileşen değişimleri)
tarih, saat ve olay sütunlarında görüntüler. Tarih azalan sırayla gösterilir ve saat yirmi dört saat formatında gösterilir.
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1.

Alarm Geçmişini Görüntüle ekranına devam etmek için
Geçmiş Sekmesi ekranından (sayfa 155) Alarm Geçmişi
düğmesini seçin.

2.

Alarm geçmişini görmek için Yukarı ve Aşağı oklarını
kullanın.
3.

Geçmiş Sekmesi ekranına dönmek
için Geri düğmesini seçin.

4.

Geçmişi Dışa Aktarma ekranına devam
etmek için Alarm Geçmişini Dışa Aktar
düğmesini seçin (sayfa 179).

Geçmişi Dışa Aktarma Ekranı
Terapi ve alarm geçmişini bir bellek cihazına (USB veya SD Kart) dışa aktarmak için Geçmişi Dışa Aktarma ekranını kullanın.
1.

İstenen bellek cihazını (USB veya SD Kart) V.A.C.ULTA™ Terapi
Ünitesinin ön tarafındaki ilgili porta takın (sayfa 18).
Yalnızca elektriksiz USB cihazlarını kullanın.
Tedavi Geçmişini Görüntüle ekranına devam etmek için
Geçmiş Sekmesi ekranından (sayfa 155) Tedavi Geçmişi
düğmesini seçin.
3.

4.

Geçmişi Dışa Aktarma ekranında, kullanılan bellek cihazını
(USB veya SD Kart) seçin.

5.

6.

Geçmişi Dışa Aktarma ekranına devam
etmek için Tedavi Geçmişini Dışa Aktar
düğmesini seçin.

Geçmişi bellek cihazına dışa aktarmaya
başlamak için Tamam düğmesini,
geçmişi aktarmadan Tedaviyi Görüntüle
veya Alarm Geçmişi ekranına dönmek
için İptal düğmesini seçin.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi geçmişi dışa aktarmaya başlar.
Aktarım ilerlemesi bir çubuk grafikle gösterilir.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi aktarım sırasında
bir hatayla karşılaşacak olursa, Dışa Aktarım
Hatası ekranı görüntülenir. Bu hatanın
çözülmesi ile ilgili bilgiler için bu kılavuzun Veri
Aktarım Hataları bölümüne (sayfa 180) bakın.
7.

Geçmişin tamamı bellek cihazına başarıyla
aktarıldığında, Geçmiş Sekmesi ekranına
dönmek için Dışa Aktarım Başarılı
ekranından Çıkış düğmesini seçin.

Geçmişi Dışa Aktarma Ekranı

2.

179

Veri Aktarım Hataları
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi veri aktarımı sırasında bir hata tespit edecek olursa, ünitede Aktarım Hatası ekranı görüntülenir.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi U3 yazılımının önceden yüklendiği USB veya SD Kartlarla uyumlu
değildir. Kullanmadan önce U3 yazılımının kaldırılması gerekir.
Dışa Aktarım Hatası ekranı görüntülenirse, aktarım hatasının
muhtemel nedenleri aşağıdakilerden biridir:
•

SD Kart/USB Bellek uygun şekilde yerleştirilmemiştir.

•

Hatalı SD kart/USB bellek formatı kullanılmıştır.

•

Yanlış türde bir cihaz bağlanmıştır.

1.

Dışa aktarmayı tekrar denemek üzere geri
dönmek için Sıfırla düğmesini seçin.

2.

Dışa aktarmayı iptal etmek veya farklı bir
hedef cihaz seçmek için Çıkış düğmesini
seçin.

Yükleme Aktarım Hatası ekranı görüntülenirse, aktarım hatasının
muhtemel nedenleri aşağıdakilerden biridir:
•

SD Kart/USB Bellek uygun şekilde yerleştirilmemiştir.

•

Hatalı SD kart/USB bellek formatı kullanılmıştır.

•

Yanlış türde bir cihaz bağlanmıştır.

•

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin belleği doludur.

Veri Aktarım Hataları

Terapi ünitesinin belleği doluysa, belleği
boşaltmak için kullanılmayan tüm fotoğrafları
silin. Görüntülerin silinmesi hakkında bilgi için
Görüntülerin Silinmesi bölümüne (sayfa 175)
bakın.
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1.

Geri dönüp yüklemeyi tekrar denemek
için Sıfırla düğmesini seçin.

2.

Farklı bir görüntü seçmek (sayfa 168)
veya Görüntüleme işlevinden çıkmak
için Çıkış düğmesini seçin.

Araçlar Sekmesi
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin tercihlerini ayarlamak için Araçlar ekranını kullanın.
Özellikler hakkında bilgi için bkz. sayfa
74, 106, 126 ve 144.

V.A.C. VERAFLO™ Terapisi

V.A.C.® Terapisi

PREVENA™ Terapisi

ABTHERA™ Terapisi

Araçlar Sekmesi Ana ekranındaki herhangi bir terapi modunda aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:
Bölgesel Ayarlar - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde görüntülenen dil, ölçü birimleri, sayı formatı ve tarih formatının ayarlanması için
kullanılır.
Ekran Kalibrasyonu - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dokunmatik ekranının kalibrasyonu için kullanılır.
Hakkında ve İletişim Bilgileri - Yazılım versiyonu ve KCI iletişim bilgileri dahil, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi ile ilgili bilgilere erişim için
kullanılır.
Tarih ve Saat - Geçerli tarih ve saati ayarlamak için kullanılır.
Ekran Parlaklığı - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dokunmatik ekranının parlaklık ayarının yapılması için kullanılır.
Sızıntı Alarmı Eşiği - Sızıntı Alarmını tetikleyen sızıntı hızı eşiğini ayarlamak için kullanılır (yalnızca V.A.C.® Terapisi ve
V.A.C. VERAFLO™ Terapisi).

Araçlar Sekmesi

Yardım - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ekran üzerindeki yardım özelliklerine ulaşmak için kullanılır.
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Bölgesel Ayarlar Ekranı

Bölgesel Ayarlar Ekranı

Bölgesel Ayarlar ekranı V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde görüntülenen dil, ölçü birimi, sayı formatı ve tarih formatını ayarlamak için
kullanılır.
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1.

Araçlar sekmesini seçin (sayfa 181).

2.

Bölgesel Ayarlar ekranında devam etmek için Araçlar
Sekmesi ekranından Bölgesel Ayarlar düğmesini seçin
(sayfa 181).

3.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
•

Basınç Birimleri - mmHg (millimetre cıva) veya
kPa (kilo Pascal) arasından seçim yapın.

•

Uzunluk Birimleri - cm (santimetre) veya inç (inç)
arasından seçin yapın.

•

İnstilasyon Hacmi Birimleri - mL (millilitre) veya
cc (santimetreküp) arasından seçin yapın.

•

Sayı Biçimi - Ondalık ayrıcı olarak “.” veya “,” seçin
(123.4 veya 123,4).

•

Tarih Biçimi - DD/MM/YYYY veya MM/DD/YYYY
arasından seçim yapın.

•

Dil - V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi için görüntüleme dilini
seçin.
4.

Tüm seçenekler belirlendikten sonra,
Bölgesel Ayarları Onaylama ekranına
devam etmek için Tamam düğmesini
seçin.

5.

Ayarları onaylayıp Araçlar Sekmesi
ekranına dönmek için Tamam düğmesini
seçin. Bölgesel Ayarlar ekranına dönüp
gerekli başka değişikler yapmak için İptal
düğmesini seçin.

Hakkında ve İletişim Bilgileri Ekranı
Yazılım versiyonu ve KCI iletişim bilgileri dahil V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi ile ilgili bilgilere erişmek için Hakkında ve İletişim Bilgileri
ekranı kullanılır.
1.

Araçlar sekmesini seçin (sayfa 181).

2.

Hakkında ve İletişim Bilgileri ekranına devam etmek
için Araçlar Sekmesi ekranından (sayfa 181) Hakkında
ve İletişim Bilgileri düğmesini seçin.
•

Hakkında - Geçerli yazılım versiyonu bilgilerini gösterir

•

İletişim Bilgileri - KCI iletişim bilgilerini gösterir
Araçlar Sekmesi ekranına dönmek
için Geri düğmesini seçin.

Hakkında ve İletişim Bilgileri Ekranı

3.
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Ekran Kalibrasyonu Ekranı
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dokunmatik ekranının kalibrasyonu için Ekran Kalibrasyonu ekranı kullanılır. Ekran girdileri doğru olarak
algılamıyorsa, dokunmatik ekranın kalibre edilmesi gerekli olabilir.
1.

Araçlar sekmesini seçin (sayfa 181).

2.

Ekran Kalibrasyonu ekranına devam etmek için Araçlar
Sekmesi ekranından (sayfa 181) Ekran Kalibrasyonu
düğmesini seçin.
3.

Ekran Kalibrasyonu Ekranı

4.

Dokunmatik ekran kalibrasyonuna
başlamak için Tamam düğmesini seçin.

Ürünle birlikte verilen ekran kalemini kullanarak dokunmatik
ekranda görüntülenen her bir çarpı işaretine dokunun.

Dokunmatik ekran sadece parmakla veya ürünle birlikte verilen ekran kalemiyle çalıştırılmalıdır.
Başka kalem veya diğer işaretleme araçlarının kullanılması ekrana zarar verebilir ve cihazın doğru
şekilde çalışmasını etkileyebilir.
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5.

Ekran kalibrasyonunun 4. adımı
tamamlandıktan sonra, Ekran
Kalibrasyonu Tamamlandı ekranı
gösterilir. Gerekliyse, kalibrasyonu
tekrarlamak için Ekran Kalibrasyonu
Tamamlandı ekranında Sıfırla
düğmesini seçin.

6.

Araçlar Sekmesi ekranına dönmek
için Tamam düğmesini seçin.
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Tarih ve Saat Ayarları Ekranı

Tarih ve Saat Ayarları Ekranı

Geçerli tarih ve saati ayarlamak için Tarih ve Saat Ayarları ekranı kullanılır.
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1.

Araçlar sekmesini seçin (sayfa 181).

2.

Tarih ve Saat Ayarları ekranında devam etmek
için Araçlar Sekmesi ekranından Tarih ve Saat
düğmesini seçin (sayfa 181).

3.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
•

Gün - Geçerli günü seçin. Gösterilen değerlerin altında ve
üstünde ayarlama yapmak için + / - düğmelerini kullanın.

•

Ay - Geçerli ayı seçin. Gösterilen değerlerin altında ve
üstünde ayarlama yapmak için + / - düğmelerini kullanın.

•

Yıl - Geçerli yılı seçin. Gösterilen değerlerin altında ve
üstünde ayarlama yapmak için + / - düğmelerini kullanın.

•

Saat - Geçerli zaman için geçerli saati seçin. Gösterilen
değerlerin altında ve üstünde ayarlama yapmak için + / düğmelerini kullanın.

•

Dakika - Geçerli saat için geçerli dakikayı seçin.
Gösterilen değerlerin altında ve üstünde ayarlama
yapmak için + / - düğmelerini kullanın.
4.

Tüm seçenekler belirlendiğinde, Tarih
ve Saat Ayarlarını Onaylama ekranına
devam etmek için Tamam düğmesini
seçin.

5.

Ayarları onaylayıp Araçlar Sekmesi
ekranına dönmek için Tamam düğmesini
seçin. Saat ve tarihte herhangi bir
değişiklik yapmadan Araçlar Sekmesi
ekranına dönmek için İptal düğmesini
seçin.

Ekran Parlaklığı Ekranı
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin dokunmatik ekranının parlaklık ayarının yapılması için Ekran Parlaklığı kullanılır.
1.

Araçlar sekmesini seçin (sayfa 181).

2.

Ekran Parlaklığı ekranına devam etmek için Araçlar
Sekmesi ekranından (sayfa 181) Ekran Parlaklığı
düğmesini seçin.

3.

İstenilen ekran parlaklığını seçin: Düşük, Orta veya Yüksek.
İstenilen ekran parlaklığı seçildiğinde,
Ekran Parlaklığı Ayarlarını Onaylama
ekranına devam etmek için Tamam
düğmesini seçin.

5.

Ayarları onaylayıp Araçlar Sekmesi
ekranına dönmek için Tamam düğmesini
seçin. Ekran parlaklığında herhangi bir
değişiklik yapmadan Araçlar Sekmesi
ekranına dönmek için İptal düğmesini
seçin.

Ekran Parlaklığı Ekranı

4.
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Sızıntı Alarmı Eşiği Ekranı

Sızıntı Alarmı Eşiği Ekranı

Sızıntı Alarmını tetikleyen sızıntı hızı eşiğinin ayarlanması için Sızıntı Alarmı Eşiği ekranı kullanılır. Bu seçenek yalnızca V.A.C. VERAFLO™
Terapisi ve V.A.C.® Terapisi modlarında kullanılabilir.
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1.

Araçlar sekmesini seçin (sayfa 181).

2.

Sızıntı Alarmı Eşiği ekranına devam etmek için Araçlar
Sekmesi ekranından (sayfa 181) Sızıntı Alarmı Eşiği
düğmesini seçin.

3.

V.A.C.® Terapisi ve V.A.C. VERAFLO™ Terapisi için istenen
negatif basınç sızıntı alarmı eşiğini seçin. Eşik değeri
seçenekleri Düşük veya Yüksek şeklindedir. Düşük değer
yaklaşık olarak dakikada bir litreye eşittir. Yüksek değer
yaklaşık olarak dakikada iki litreye eşittir.
4.

İstenilen negatif basınç sızıntı alarmı
eşik değeri seçildiğinde, Sızıntı Alarmı
Ayalarını Onaylama ekranına devam
etmek için Tamam düğmesini seçin.

5.

Ayarları onaylayıp Araçlar Sekmesi
ekranına dönmek için Tamam düğmesini
seçin. Negatif basınç sızıntı alarmı
eşiklerinde herhangi bir değişiklik
yapmadan Araçlar Sekmesi ekranına
dönmek için İptal düğmesini seçin.

Seri Numarasının Onaylanması
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi açıldığında, ünitenin belleğinde kaydedilmiş olan seri numarasının bozulmuş veya kayıp olması halinde bu
ekran görüntülenir.
Sorunu çözmek için:
Ünitenin seri numarası etiketindeki (sayfa 18) seri
numarasını görüntülenen seri numarası ile karşılaştırın.

2.

Seri numarası doğru değilse, ünitenin seri numarasını girmek
için ekran üzerindeki klavyeyi kullanın.

3.

Başlangıç ekranına devam etmek için Tamam düğmesini
seçin.

Seri Numarasının Onaylanması

1.
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Bakım ve Temizlik
Standart Önlemler
Aşağıda V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi için KCI tarafından önerilen günlük ve haftalık temizlik ve enfeksiyon kontrolü prosedürleri verilmiştir.
Daima Standart Önlemleri takip edin.
Standart Önlemler, bilinen ve bilinmeyen enfeksiyon kaynaklarından mikroorganizma bulaşması riskini
azaltmak için tasarlanmışlardır. Bu önlemler, tanısı veya muhtemel enfeksiyon durumu dikkate alınmaksızın
tüm hastalara uygulanabilir ve kan ve vücut sıvılarıyla temas edilmesinin beklendiği durumlarda kullanılmalıdır.
Bunlar kanın gözle görülür olup olmadığı, cildin ve muköz membranların intakt olup olmadığı (örneğin açık
yaralar) dikkate alınmaksızın sekresyonlar ve vücut dışarısına çıkan vücut sıvılarını da (ter hariç) içermektedir.

Atık Kontrolü
Tüm atılabilir malzemeleri (tüm hortumlar,konnektörler, klempler, kullanılmış kanisterler, kullanılmış sargılar vb.)
yerel tıbbi atık imha yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Atıkların uygun olmayan bir şekilde bertaraf edilmesi
yönetmeliklerle uyumsuzluk riski taşıyabilir.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin Temizlenmesi
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, tüm sert yüzeyli bileşenlerin silinmesini içermektedir.
Diğer sert yüzeyli dayanıklı elektronik tıbbi ekipmanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için kullanılan kurumsal
prosedürleri uygulayın. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi aşağıdaki durumlarda temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir:
•

Hasta kullanımı sırasında kirlenmişse.

•

En az haftada bir kez.
Herhangi bir türde temizleme sıvısı kullanırken V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kapalı olduğundan
ve AC gücüne bağlı olmadığından emin olun.
KCI, KCI V.A.C.® Terapi cihazlarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için aşağıdakileri önerir:
Enfeksiyon ve kan/vücut sıvıları teması riskini azaltmaya yardımcı olması için, tıbbi prosedür eldivenleri gibi
kişisel koruma ekipmanları (PPE) kullanın.

•

Dezenfeksiyon öncesinde terapi ünitesindeki tüm organik maddeleri (görünür kir veya vücut sıvıları)
temizleyin.

•

Hastane sınıfı temizleyiciler ve dezenfektanlar kullanın.

•

Cihazdaki elektronik sistemlere hasar vermemek için terapi ünitesini sıvılara batırmayın veya ıslatmayın.

•

Dokunmatik ekran kenarları ya da conta ve güç şalterleri yanında alkol bazlı solüsyonları kullanmayın, alkol
bazlı solüsyonlar kolayca ekrana girerek ekipman arızasına neden olabilir.

Bakım ve Temizlik

•
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Dokunmatik Ekranın Temizlenmesi
1.

Ekran Korumasını etkinleştirmek için, Ana ekrandan Kilitle
düğmesini seçin (sayfa 50, 85, 110 ve 129). Kilit
simgesi kapanacaktır.

2.

Yumuşak ve aşındırıcı olmayan bir bezle dokunmatik ekranı
nazik şekilde temizleyin.
Dokunmatik ekranı temizlemek için herhangi
bir sıvı kullanmayın.

Dokunmatik ekranı temizlemek için aşırı kuvvet
uygulamayın. Çok fazla bastırmak cihaza zarar
verebilir.
3.

Dokunmatik ekran kilidini kaldırmak üzere, Ekran Koruması
ekranını görüntülemek için ekrana dokunun.

Dokunmatik Ekranın Temizlenmesi

4.

192

1 öğesini seçin, ardından Ekran Koruması
ekranından 2 öğesini seçerek Ana ekrana
geri dönün.

Kullanılan Sembollerin Açıklaması
Sistem, hasta veya personelin tabi
olduğu muhtemel tehlike için Uyarı
veya Dikkat beyanı.

DİKKAT: Federal (ABD)
yasalar, bu cihazın satışını/
kiralanmasını bir doktor
tarafından veya doktor
tavsiyesiyle yapılacak
şekilde sınırlandırmaktadır

Önemli Çalıştırma Bilgileri

Katı cisim girişine karşı koruma
yoktur.
Dikey olarak damlayan su girişine
karşı korumalı.

Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipman Direktifine (2002/96/EC)
uygundur. Kullanım ömrünün
sonunda, tüm atıkları yerel
yönetmeliklere göre bertaraf
edin veya bilgi için KCI'ya bağlı
yerel kuruluş veya temsilciyle
iletişime geçin. Bu ürün, uygun
bir toplama noktasında ayrı
olarak toplanmalıdır. Normal
atık sistemine atmayın.

Katalog Numarası

Avrupa Topluluğu
Yetkili Temsilcisi

ETL Listesindedir,
AAMI ES60601-1 1. baskı,
CSA C22.2#60601-1 3.
baskı ve IEC 60601-1 3.
baskı ile uyumludur

Kullanılan Sembollerin Açıklaması

Kullanıcı Kılavuzuna Bakın

BF Tipi Uygulama Parçası

MR Emniyetsiz - V.A.C.ULTA™ Terapi
Ünitesini manyetik rezonans
görüntüleme (MR) ekipmanın
uzağında tutun.
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Spesifikasyonlar
Spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Sınıflandırma
Ekipman hava, oksijen veya nitröz oksit içeren yanıcı anestezik karışımların bulunduğu ortamlarda veya oksijen bakımından zengin
ortamlarda kullanıma uygun değildir.
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
Sürekli Çalıştırma
BF Tipi Uygulama Parçası
Sınıf I Ekipman
IPX1
Güç Kaynağı
Sınıf I Ekipman
Olağan Ekipman
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
Boyutlar........................................................................................................................................................217 mm X 260 mm X 191 mm (8,55 inç X 10,25 inç X 7,5 inç)
Ağırlık	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,35 kg (7,4 lbs)
Elektrik Verileri (Güç Kaynağı)
Harici Güç Kaynağı Girişi:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 - 240 VAC, 1,6 A, 50 Hz - 60 Hz
Harici güç Kaynağı Çıkışı	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 V, 4,8 A
Alarm Ses Düzeyi
Maksimum ses yönlendirmesinde 1 metrede minimum 72 dBA.
Çevresel Koşullar
Taşıma ve Saklama Sıcaklığı Aralığı	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -20 °C ila 60 °C (-4 °F ila 140 °F)
Çalıştırma Sıcaklığı Aralığı	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 °C ila 30 °C (50 °F ila 86 °F)
Bağıl Nem Aralığı	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%10 ila %85, yoğuşmasız
Barometrik Basınç Aralığı	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������700 hPa ila 1060 hPa
İnstilasyon Pompası Hacim Kesinliği
6 - 10 ml ±2 ml
12 - 50 ml ±%20
55 - 500 ml ±%15
Kesinlik Testi aşağıdaki koşullarda yapılmıştır
Oda Sıcaklığı	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,5 °C ±2 °C
Solüsyon....................................................................................................................... Solüsyon kabı askı kolunda %0,9 oranında salin sıvısı içeren 1000 ml torba
Aşağı akış basıncı..............................................................................................................................................Pompa rotor merkezindeki boşaltma yüksekliğiyle 0 psi
Test Süresi..........................................................................................................................................................................V.A.C. VERALINK™ Kaset ile 72 saate kadar kullanım

Spesifikasyonlar

V.A.C.ULTA™ Terapi Sisteminin atılabilir parçaları, IEC 60601-1 Üçüncü Basım gereğince Uygulama Parçası olarak kabul edilir.
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Elektromanyetik Uyumluluk
Elektromanyetik Enterferans - Bu ekipman Elektromanyetik Uyumlulukla (EMC) ilişkili 2004/108/EC Yönetmeliği kapsamına uygun olsa da
tüm elektrikli ekipmanlar enterferans üretebilir. Enterferanstan şüphe ediliyorsa, ekipmanı hassas cihazlardan uzaklaştırın veya üretici ile
iletişime geçin.
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları tıbbi elektrikli ekipmanı etkileyebilir.
Radyolar, cep telefonları ve benzer cihazlar bu ekipmanı etkileyebilir ve ekipmandan en az 2 metre (6,5 fit) uzakta tutulmaları gereklidir.
Tıbbi elektrikli ekipman EMC konusunda özel önlemler gerektirir ve aşağıdaki tablolarda yer alan EMC bilgisine uygun şekilde kurulmalı
ve hizmete sokulmalıdır.
Diğer tıbbi ekipmanlar veya sistemler elektromanyetik emisyonlara neden olabilirler ve bu nedenle V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin
çalışması üzerinde olumsuz etki oluşturabilirler. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi başka ekipmanlarla bitişik halde ya da üst üste
kullanılacağında dikkatli olunmalıdır. Bitişik veya üst üste kullanımın gerekli olması halinde, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin öncelikle
kullanılacağı yapılandırma içinde normal şekilde çalışıp çalışmadığı gözlemlenmelidir.
Aşağıdaki tablolar V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin klinik ortamda kullanılmasının gerektiği elektromanyetik ortam için IEC 60601-1-2 2007
Standardındaki uyumluluk seviyelerini ve kılavuz bilgileri belgelendirmektedir.

Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Emisyonlar
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi aşağıda özellikleri belirtilen elektromanyetik bir ortamda kullanıma yöneliktir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin müşterisi veya
kullanıcısı ünitenin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Uyumluluk

Elektromanyetik ortam

Grup 1
Sınıf A

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi RF enerjisini yalnızca dahili işlevi için
kullanır. Bu nedenle, RF emisyonları oldukça düşüktür ve yakındaki
bir elektronik ekipmanda enterferansa neden olması beklenmez.

Yayılan emisyonlar CISPR 11

Grup 1
Sınıf A

Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2

Sınıf A

Voltaj dalgalanmaları/titreme emisyonları IEC 61000-3-3

Evet

Elektromanyetik Uyumluluk

Emisyon Testi
RF emisyonları CISPR 11
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Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi aşağıda özellikleri belirtilen elektromanyetik bir ortamda kullanıma yöneliktir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin müşterisi veya
kullanıcısı ünitenin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi

IEC 60601 Test Seviyesi

Uyumluluk Seviyesi

Elektromanyetik Ortam Kılavuzu

Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV Temas
±8 kV Hava

±6 kV Temas
±8 kV Hava

IEC 60601-1-2: 2007’ye uygun olarak zemin
sentetik malzeme ile kaplanmışsa bağıl nem
en az %30 olmalıdır.

Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama IEC
61000-4-4

±1 kV Kablo
±2 kV Güç

±1 kV Kablo
±2 kV Güç

Ani Yükselme IEC 61000-4-5

1 kV hattan hatta
2 kV hattan toprağa

1 kV hattan hatta
2 kV hattan toprağa

Güç kaynağı giriş hatları üzerindeki voltaj
düşüşü, kısa kesintiler ve voltaj farklılıkları
IEC 61000-4-11

%5 yarım döngü
%40 5 döngü
%70 25 döngü

%5 yarım döngü
%40 5 döngü
%70 25 döngü

%5 5 saniye için

%5 5 saniye için

3 A/M

3 A/M

Güç frekansı (50 Hz/60 Hz) manyetik alan
IEC 61000-4-8

Güç frekansı manyetik alanları tipik ticari ortam
veya hastane ortamındaki tipik bir kullanım
ortamındaki seviyelerde olmalıdır.

NOT: Ur, test seviyesi uygulamasından önceki A.C. şebeke voltajıdır.
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ile V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi arasındaki önerilen ayırma mesafeleri
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi yansıyan RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmaya yöneliktir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi
müşterisi veya kullanıcısı, taşınabilir veya mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi arasında, iletişim ekipmanının maksimum
çıkış gücüne göre aşağıda önerilen mesafeyi koruyarak elektromanyetik enterferansın önlenmesine yardımcı olabilir.
Vericinin maksimum
anma çıkış gücü

Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi
metre
150 kHz ila 80 MHz

80 MHz ila 800 MHz

d = 1,2 √P

W

800 MHz ila 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

Çıkış gücü yukarıda listelenmemiş olan vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi (d) verici frekansına uygun denklem kullanılarak
yaklaşık olarak tahmin edilebilir; bu denklemde P, vericinin üreticisine göre watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücüdür.
NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığına yönelik ayırma mesafesi geçerlidir.
NOT 2: Bu kılavuzlar tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yüzey, nesne ve insanların neden olduğu emilim ve yansımadan
etkilenir.
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Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi spesifikasyonları aşağıda belirtilen elektromanyetik bir ortamda kullanıma yöneliktir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin müşterisi
veya kullanıcısı ünitenin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi

IEC 60601 Test
Seviyesi

Uyumluluk
Seviyesi

Elektromanyetik Ortam Kılavuzu
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları, kabloları da dahil olmak üzere
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine, vericinin frekansına yönelik denklem ile hesaplanan
önerilen ayırma mesafesinden daha yakın olmamalıdır.
Önerilen Ayırma Mesafesi
Pille Çalışan Cihaz

İletilen RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 K - 80 MHz

3 Vrms
150 K - 80 MHz

Işınan RF
IEC 61000-4-3

3 V/metre
80 MHz - 2,5 GHz

3 V/metre
80 MHz - 2,5 GHz

d = 1,2 √P
d = 1,2 √P

80 MHz ila 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz ila 2,5 GHz

Burada P, vericinin üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış
gücüdür ve d, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir.
Elektromanyetik alan araştırması1 ile belirlenen sabit RF vericilerinin alan güçleri
her frekans aralığındaki uyumluluk seviyesinin altında olmalıdır.2
Üzerinde aşağıdaki sembol bulunan ekipmanın yakınında enterferans meydana
gelebilir:

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2: Bu kılavuzlar tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılar, nesneler ve insanların neden olduğu emilim ve yansımadan
etkilenir.
1
Radyo, (hücresel/kablosuz) telefon ve karasal mobil radyolar, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayınına ait baz istasyonları gibi sabit vericilerden
gelen alan güçleri teorik olarak kesin şekilde öngörülememektedir. Sabit RF vericilerinin elektromanyetik ortamını değerlendirmek için, bir elektromanyetik
alan araştırması düşünülmelidir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kullanıldığı ortamda ölçülen alan gücü yukarıdaki ilgili RF uyumluluk üst seviyesini aşıyorsa,
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin normal işlevini yerine getirebildiği gözlemlenerek doğrulanmalıdır. Anormal performans gözlemlenirse, V.A.C.ULTA™ Terapi
Ünitesinin yeniden yönlendirilmesi veya yerinin değiştirilmesi gibi ilave önlemler düşünülebilir.
2
150 kHz frekans aralığının üzerinde, alan güçleri 3 V/m'den az olmalıdır.
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Güç Kablosu

Tanım

Kablo Spesifikasyonları

Maksimum Uzunluk
(inç/cm)

350084

Kablo, VAC Ulta AC Gücü

3 x 18 AWG, SJT, 10 A / 125 V

78,74/199,99

360080

Kablo, VAC Via Güç, IT-220 V

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

79,00/200,66

360074

Kablo, VAC Via Güç, EU-220 V

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

79,00/200,66

350753

Kablo, VAC Ulta Güç, UK-240 V

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

78,74/199,99

350758

Kablo, VAC Ulta Güç, DK-220 V

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

78,74/199,99

360081

Kablo, VAC Via Güç, CH-220 V

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

79,00/200,66

360122

Kablo, VAC Via Güç (Güney Afrika/Hindistan)

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

79,00/200,66

360076

Kablo, VAC Via Güç, AU/NZ-240V

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

79,00/200,66

4103887

Kablo, Güç (Brezilya)

H05VVF-3G, 10 A / 250 V

79,00/200,66

Bu kılavuzda veya referans verilen dokümanlarda belirtilen elektrik kabloları ve aksesuarlar
dışındaki ürünlerin kullanılması V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin elektromanyetik emisyonunu
artırabilir veya V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin elektromanyetik bağışıklığını zayıflatabilir.

Müşteri İletişim Bilgileri
Bu ürün, malzemeler ve bakım ile ilgili sorularınız ya da KCI ürün ve hizmetleri hakkında ek bilgi için KCI ya da bir KCI yetkili temsilcisi ile
iletişime geçin veya:
ABD içinde 1-800-275-4524 numaralı hattı arayın veya www.acelity.com, www.veraflo.com veya
www.vaculta.com adresini ziyaret edin
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
ABD dışında, www.kci-medical.com adresini ziyaret edin
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KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com
www.veraflo.com
www.vaculta.com

KCI Manufacturing Unlimited Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com

Bu belgede ifade edilen tüm ticari markalar KCI Licensing, Inc., bağlı kuruluşları ve/veya
lisans verenlerine aittir.
Telif Hakkı 2017 KCI Licensing, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. 417282-TR Rev A 8/2017

