V.A.C.ULTA™

LÉČEBNÝ SYSTÉM

SERVISNÍ PŘÍRUČKA

Důležitý dokument
Vyplňte záznamy o údržbě.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY A OMEZENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ
SPOLEČNOST KCI TÍMTO ODMÍTÁ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ I ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ VŠECH
VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, NA VÝROBKY SPOLEČNOSTI
KCI POPSANÉ V TÉTO PUBLIKACI. VEŠKERÉ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ KCI JSOU VÝSLOVNĚ
UVEDENY V TÉTO PUBLIKACI NEBO JSOU SOUČÁSTÍ VÝROBKU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE
SPOLEČNOST KCI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY
ČI VÝDAJE, VČETNĚ ÚJMY NA ZDRAVÍ A ŠKOD NA MAJETKU, KTERÉ JSOU ZCELA NEBO ZČÁSTI
ZPŮSOBENY POUŽITÍM NEBO OPRAVAMI VÝROBKU, S VÝJIMKOU TAKOVÝCH, PRO KTERÉ JE OMEZENÍ
ZÁRUKY NEBO ODPOVĚDNOSTI VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KONKRÉTNÍMI PLATNÝMI ZÁKONY. ŽÁDNÁ
OSOBA NEMÁ OPRÁVNĚNÍ ZAVAZOVAT SPOLEČNOST KCI K JAKÉMUKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO
ZÁRUKÁM KROMĚ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO ODSTAVCI.
Popisy a specifikace v tištěných materiálech společnosti KCI (včetně této publikace) jsou určeny pouze
k obecnému popisu výrobku v době výroby a nepředstavují žádné výslovné záruky s výjimkou těch,
které jsou uvedeny v písemné omezené záruce, jež je součástí tohoto výrobku. Informace v této
publikaci mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. Aktualizace získáte od společnosti
KCI (viz strana 31).
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Důležité informace pro uživatele
Tento příručka má sloužit jako pomůcka při provádění běžných servisních postupů na léčebné jednotce
V.A.C.ULTA™ vyrobené společností KCI. Tato příručka není určena k provádění oprav ani neobvyklých servisních
postupů. O provedení oprav nebo neobvyklých servisních postupů požádejte společnost KCI (viz strana 31).
Před zahájením jakéhokoli postupu údržby na tomto zařízení se důkladně seznamte se všemi částmi této
příručky včetně bezpečnostních informací.
Za účelem zajištění správné funkce výrobků společnosti KCI dodržujte následující doporučení společnosti KCI:
•

Veškeré postupy montáže, provozu, seřízení, úprav a servisu smí provádět pouze řádně vyškolený
a kvalifikovaný personál.

•

Ujistěte se, že elektrická instalace v místnosti odpovídá příslušným národním normám pro
elektrické vedení.

•

Výrobek používejte v souladu s návodem k použití a dodržujte uvedené pokyny na štítcích na výrobku.

•

Dodržujte všechny postupy popsané v tomto manuálu včetně prevence, řízení infekce,
péče a čištění.

•

Všechny provedené servisní postupy zaznamenejte a záznamy trvale uložte.

•

Zajistěte, aby s léčebnou jednotkou V.A.C.ULTA™ byla používána pouze krytí a příslušenství od
společnosti KCI.

Upozornění
Tento výrobek byl výrobcem nakonfigurován tak, aby splňoval specifické požadavky na napětí. Informace
o konkrétním napětí naleznete na štítku výrobku.
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Úvod / o této příručce
Tato příručka má sloužit jako pomůcka při provádění běžných postupů údržby na léčebné jednotce V.A.C.ULTA™.
Dodržujte zde popsané postupy. Zajistíte tak, že bude léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ plně funkční a připravená
k použití pro pacienty.
Obsažené postupy:
•
•
•
•

čištění a dezinfekce,
kontrola poškozených a/nebo chybějících součástí,
ověření funkce jednotky,
příprava jednotky na přepravu k pacientovi.

Kontrolní seznam léčebné jednotky V.A.C.ULTA™
Před zahájením čištění nebo servisních postupů popsaných v tomto manuálu si pořiďte fotokopie kontrolního
seznamu léčebné jednotky V.A.C.ULTA™, který najdete na zadní straně tohoto manuálu (viz strana 32). Po dokončení
kontroly a servisu uložte vyplněný formulář ke každé jednotce jako trvalý záznam.
Všechny kroky těchto postupů je nutné provádět v uvedeném pořadí, aby byla zajištěna
správná funkčnost a spolehlivost léčebné jednotky V.A.C.ULTA™.
Mezi použitím u jednotlivých pacientů je nutné každou léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™
vyčistit, vydezinfikovat, zkontrolovat a dobít. Další informace o požadované četnosti
servisních postupů získáte od společnosti KCI (viz strana 31).
Otevření léčebné jednotky za účelem získání přístupu k vnitřním součástem může vést
k zneplatnění veškerých záruk.
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Příprava k použití
Příprava léčebné jednotky V.A.C.ULTA™ k použití zahrnuje vybalení, kontrolu poškozených či chybějících součástí
a úvodní sekvenci servisních postupů, aby bylo zajištěno, že je baterie plně nabitá a jednotka je připravena
k použití u pacienta. Po převzetí jednotky od společnosti KCI je nutné provést následující postupy.
Při provádění servisu jednotky, která je již součástí inventáře, začněte krokem 5.
1. Zkontrolujte, zda není poškozen kartonový přepravní obal.
2. Vybalte jednotku z přepravního obalu. Při otevírání obalu postupujte opatrně, abyste nepoškodili jeho obsah.
3. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené obsažené součásti. Pokud zjistíte poškození, obraťte se na přepravní společnost,
která vám sdělí, jak poškození oznámit / výrobek vrátit.
4. Podle příbalového seznamu zkontrolujte, zda jsou v dodávce obsaženy všechny součásti. Pokud některé součásti chybí,
obraťte se na společnost KCI (viz strana 31).
5. Poznamenejte si sériové číslo na kontrolním seznamu léčebné jednotky V.A.C.ULTA™.
6. Proveďte požadované servisní postupy uvedené na kontrolním seznamu.
7. Po dokončení úvodní kontroly a servisních postupů jednotku podle potřeby uložte nebo zabalte.
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Identifikace funkcí léčebné jednotky V.A.C.ULTA™
Přední a zadní pohled na léčebnou jednotku
Léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ – přední strana

Tlačítko napájení

Tlačítko pro uvolnění nádoby

Dotyková obrazovka
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

Visit www.veraflo.com/resources to
view the user manual.

Kontrolka výměny baterie

Štítek Nevhodné pro domácí použití
(pouze na některých jednotkách)

Reproduktor
Port USB
Slot karty SD

Stylus

Léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ – zadní strana

Rameno závěsu nádoby
s roztokem

Štítek s hodnotami
Štítek s logem na
ramenu věšáku
Knoflík závěsu
jednotky

Štítek se sériovým
číslem jednotky
Rameno závěsu
jednotky
Štítek s pokyny pro
rameno závěsu
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Zámek ramena závěsu
nádoby s roztokem

Boční pohledy na léčebnou jednotku
Léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ – levá strana
Držadlo

Zámek ramena závěsu
nádoby s roztokem

Štítek instilace V.A.C. VERALINK™

Výkyvný slot kazety
V.A.C. VERALINK™

Léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ – pravá strana
Měchy nádoby
(těsnění)

Pouze na některých
jednotkách
Not for Resale or Redistribution

Štítek s informacemi
platnými pouze pro USA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Zdířka napájecího kabelu
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Čištění a dezinfekce
Čištění a dezinfekce léčebné jednotky V.A.C.ULTA™ zahrnuje omytí všech součástí pevných povrchů. Léčebná jednotka
V.A.C.ULTA™ musí být vyčištěna a vydezinfikována:
• pokud je znečištěna během použití pacientem,
• mezi použitími u jednotlivých pacientů.

Prevence infekce
Zásady zdravotnického zařízení týkající se prevence infekce se mohou lišit, společnost KCI však
doporučuje dodržovat při zpracování léčebných zařízení KCI následující opatření:
•

Určete kontaminované a čisté oblasti pro oddělení a uložení zařízení před a po přepravě,
čištění a dezinfekci. Dodržujte protokoly, aby nedošlo ke křížové kontaminaci mezi znečištěnými
a čistými předměty.

•

Používejte osobní ochranné pomůcky (PPE) a dodržujte protokoly pro hygienu rukou v souladu
s následujícími normami:
•

29 CFR 1910.1030, norma OSHA pro krevní patogeny,

•

MMWR, říjen 2002; 51 (č. RR-16), pokyny pro hygienu rukou ve zdravotnickém prostředí.

•

Před dezinfekcí očistěte léčebnou jednotku od všech organických materiálů.

•

Používejte čisticí a dezinfekční prostředky pro nemocniční použití podle dokumentu CDC 2008
Pokyny k dezinfekci a sterilizaci ve zdravotnických zařízeních.

•

Neponořujte léčebnou jednotku do tekutin, aby nedošlo k poškození elektroniky v zařízení.
Postupujte podle předpisů zdravotnického zařízení k čištění a dezinfekci ostatních pevných
povrchů odolných lékařských elektrických zařízení.
Ujistěte se, že léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ je při použití jakýchkoli tekutých
čisticích prostředků odpojena od napájení.

Požadovaný spotřební materiál a zařízení
•

Čisticí a dezinfekční prostředky pro nemocniční použití a/nebo navlhčené dezinfekční ubrousky.

•

Aplikátory s vatovou špičkou.

Obecná doporučení pro čištění
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•

Používejte prostředky PPE podle potřeby.

•

U součástí, které otíráte, zajistěte, aby byl celý povrch součásti zcela pokryt čisticím prostředkem,
a dodržujte dobu působení prostředku / kontaktu podle pokynů výrobce.

Léčebná jednotka
1. Léčebná jednotka musí být odpojena od zdroje napájení.
2. Odstraňte měchy kanystru z jednotky. Otřete/vyčistěte měchy antiseptickým ubrouskem. Zajistěte,
aby byl z dutin měchů a sousedních povrchů odstraněn veškerý cizí materiál. Podle potřeby použijte
aplikátor s vatovou špičkou.
3. Antiseptickým ubrouskem otřete/vyčistěte oblast výřezu pro kanystr.
4. Antiseptickým ubrouskem otřete/vyčistěte oblast kazety V.A.C. VERALINK™ a kryt válečku. Zajistěte,
aby v dutinách oblasti nezůstal žádný cizí materiál. Podle potřeby použijte aplikátor s vatovou špičkou.

5. Zcela vytáhněte zámek ramena věšáku nádoby s roztokem.
6. Zvedněte rameno věšáku nádoby s roztokem.
7. Otočte je o 180 stupňů.
8. Zcela zatlačte zámek ramena věšáku nádoby s roztokem a zajistěte rameno věšáku nádoby s roztokem
na místě.
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9. Vytáhněte rameno věšáku jednotky ven z jednotky do plně vysunuté polohy. Otočením knoflíku věšáku
jednotky zajistěte rameno na místě.

10. Otřete/vyčistěte celou jednotku antiseptickým ubrouskem.

Zabraňte hromadění nadbytečné tekutiny v blízkosti dotykové obrazovky a těsnění
dotykové obrazovky.
Při čištění obrazovek a jejich okolí nepoužívejte ostré předměty.
11. Po důkladném vyčištění nechte jednotku oschnout.
12. Vraťte rameno věšáku nádoby s roztokem a rameno věšáku jednotky do zasunuté polohy. Nenechte rameno
věšáku jednotky zapadnout zpět.

Napájecí zdroj
1. Zajistěte, aby byl napájecí zdroj odpojen od léčebné jednotky i od jakéhokoli zdroje napájení.
2. Otřete napájecí zdroj a kabely antiseptickým ubrouskem. Nechte je oschnout.
Napájecí zdroj nenamáčejte.
3. Napájecí kabely sviňte a uložte stranou.
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Servisní postupy
Následující servisní postupy slouží k ověření, zda léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ funguje správně a zda je baterie
plně nabitá. Po dokončení těchto postupů je jednotka připravena k použití u pacienta.
Následující postupy provádějte v uvedeném pořadí, a to po obdržení jednotky od společnosti KCI a vždy mezi
použitími u jednotlivých pacientů.
Veškerý servis musí být prováděn v čistém prostředí chráněném před kontaminací
ze znečištěných jednotek nebo jiných možných zdrojů kontaminace. Prostředky PPE
používejte vhodným způsobem a v souladu s požadavky místních protokolů.
Pokud jednotka nevyhoví některému ze servisních postupů, okamžitě požádejte
společnost KCI o provedení servisu (viz strana 31).

Kontrola poškození jednotky
Účelem tohoto postupu je zkontrolovat, zda není léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ poškozená. Slouží k tomu
následující kritéria:

Exteriér

1. Zkontrolujte, zda horní, spodní či boční strany neobsahují:
•

praskliny jakékoli velikosti,

•

otvory jakékoli velikosti, které odkrývají vnitřní součásti.

2. V oblasti výřezu pro kanystr hledejte následující:
•

praskliny jakékoli velikosti,

•

poškození měchů kanystru,

•

praskliny na zdířce napájení nebo na okolním krytu.

3. Zkontrolujte tlačítka napájení a vysunutí kanystru. Zajistěte, aby grafické
symboly byly čitelné.
Mírné poškození grafických symbolů je přípustné, pokud je
sdělení grafiky zřetelné.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky na svém místě a zda jsou čitelné
(viz strany 7 a 8).
5. V oblasti kazety V.A.C. VERALINK™ a na krytu instilačního válečku se ujistěte, že:
•

neobsahuje praskliny jakékoli velikosti,

•

neobsahuje otvory jakékoli velikosti, které odkrývají vnitřní součásti,

•

kryt válečku není poškozený ani protržený.
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Dotyková obrazovka
Zkontrolujte, zda na dotykové obrazovce nejsou patrné známky poškození nebo
nadměrného odření či poškrábání, které by mohly bránit viditelnosti.

Hluboké nebo nadměrné škrábance na obrazovce mohou být
zdrojem přerušované chybné činnosti léčebné jednotky.

Uživatelské datové rozhraní (UDI)
1. Otevřete dvířka UDI a zkontrolujte, zda je stylus na místě podle uvedeného
znázornění.
2. Zkontrolujte, zda jsou čepy a magnety dvířek na místě.
3. Když jsou dvířka UDI otevřená, zkontrolujte paměťový slot a datové porty
a zajistěte, aby byly čisté, bez viditelně ohnutých čepů či jiných překážek.

Rameno věšáku nádoby s roztokem

Zkontrolujte, zda se rameno věšáku nádoby s roztokem správně odjišťuje, vysunuje,
zajišťuje a zasunuje.
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Rameno věšáku jednotky
1. Rameno věšáku jednotky je vybaveno pružinou. Zkontrolujte správnou
funkci pružinového mechanismu vytažením ramena ven z pouzdra a jeho
vrácením zpět do zasunuté polohy. Nenechte rameno zapadnout zpět.
2. Vytáhněte rameno ven z pouzdra a otočením knoflíku zkontrolujte, zda pojistný
mechanismus ramena funguje správně a zajistí rameno ve vysunuté poloze.
3. Když je rameno vysunuté a zajištěné, zkontrolujte, zda gumový blok na
ramenu a protiskluzová podložka gumového kanálku tvaru V na krytu
baterie nejsou poškozené a jsou bezpečně uložené.

portiskluzová podložka na krytu baterie

Napájecí zdroj a kabel

1. Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí zdroj.
2. Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel.
3. Zkontrolujte, zda jsou štítky na místě a zda jsou čitelné.
4. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel opatřen štítkem (KCI PN 360068).
CABLE DE ALIMENTACIÓN – CONSERVAR CON EL EQUIPO
STRØMLEDNING – OPBEVARES SAMMEN MED UDSTYRET

POWER CORD-RETAIN WITH EQUIPMENT

NÄTSLADD – FÖRVARAS MED UTRUSTNINGEN

STROMKABEL – IMMER BEIM GERÄT AUFBEWAHREN
NETSNOER – BIJ APPARATUUR BEWAREN

CABO DE ALIMENTAÇÃO – GUARDAR COM O EQUIPAMENTO
GÜÇ KABLOSU – EKİPMANLA TUTUN

CAVO DI ALIMENTAZIONE – CONSERVARE CON L’APPARECCHIATURA
L’APPARECCHIATURA

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
VIRTAJOHTO – SÄILYTÄ LAITTEEN OHESSA

360068 Rev B

STRØMKABEL – OPPBEVARES SAMMEN MED UTSTYRET

Pokud je některá součást poškozená nebo chybí, požádejte
společnost KCI o náhradu (viz část Kontaktní informace pro
zákazníky). Seznam vyměnitelných součástí naleznete v části
Náhradní součásti.
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Dobití baterie
Účelem tohoto postupu je zajistit dostatečné nabití baterie léčebné jednotky V.A.C.ULTA™ pro dokončení všech
následujících kontrol a zkoušek.

Nástroje a spotřební materiál
•

Napájecí zdroj (KCI PN 4103730 nebo 44001464).

•

Napájecí kabel (číslo součásti KCI PN pro příslušnou zemi najdete na straně 30).

1. Umístěte jednotku na bezpečné místo, na kterém může být ponechána alespoň jednu hodinu.
Dobíjení může v případě potřeby jednu hodinu překročit.
2. Připojte síťový napájecí kabel ke zdroji napájení.
3. Zapojte síťový napájecí kabel do zásuvky.
4. Vyhledejte šipku na konektoru pro nabíjení. Šipka musí být při zapojení konektoru pro nabíjení do
zdířky pro napájení léčebné jednotky V.A.C.ULTA™ nahoře.
5. Zkontrolujte, zda indikátor nabíjení baterie pod spodní stranou dotykové obrazovky svítí.

Zdířka pro napájení léčebné
jednotky V.A.C.ULTA™

Šipka
Konektor léčebné jednotky
V.A.C.ULTA™

Žluté světlo znamená, že se baterie dobíjí.
Zelené světlo znamená, že baterie je plně nabitá.
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Nastavení léčebné jednotky
Účelem tohoto postupu je ověřit nastavení data a času léčebné jednotky V.A.C.ULTA™ a zajistit použití správných
místních nastavení.

1. Zapněte léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™: stiskněte tlačítko
napájení a podržte je stisknuté, dokud se nerozsvítí kontrolka.

2. Než budete pokračovat, odpojte jednotku od zdroje napájení
a ujistěte se, že symbol baterie signalizuje plné nabití.

Všechny kontroly a zkoušky se provádějí pouze při napájení
z baterie. Pokud baterie vyžaduje dobití, postupujte podle
části Dobití baterie.

Při každém stisknutí tlačítka musí zaznít slyšitelné cvaknutí.

3. V závislosti na zobrazené obrazovce Spuštění přejděte
na další obrazovku stisknutím tlačítka QC Seznam nebo
Pokračovat Léčba.

4. Stiskněte záložku Nástroje.
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Místní nastavení

1. Stiskněte tlačítko Místní nastavení.

2. Zkontrolujte, zda jsou nastavení správná, a případně je podle
potřeby upravte.
Podrobnější informace najdete v Návodu k použití léčebné
jednotky V.A.C.ULTA™, v části Obrazovka Místní nastavení.

3.
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Zobrazená nastavení nebo provedené změny potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

4. Stisknutím tlačítka OK na obrazovce Potvrzení místních
nastavení přejděte zpět na obrazovku Nástroje,
nebo se stisknutím tlačítka Zrušit vraťte na obrazovku
Místní nastavení a proveďte další požadované změny.

Obrazovka Nastavení data a času

Datum a čas lze na léčebné jednotce V.A.C.ULTA™ kdykoli
zkontrolovat v levém horním rohu kterékoli obrazovky. Pokud
nejsou tato nastavení správná, proveďte následující kroky.
1. Na obrazovce Nástroje stiskněte tlačítko Datum a čas.
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2. Pomocí posuvníků na obrazovce upravte datum a čas podle
potřeby.

3. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení zobrazená na
obrazovce Nastavení data a času.

Podrobnější informace najdete v Návodu k použití léčebné
jednotky V.A.C.ULTA™, v části Obrazovka Nastavení data
a času.

4. Stisknutím tlačítka OK na obrazovce Potvrzení nastavení
data a času přejděte zpět na obrazovku Nástroje nebo se
stisknutím tlačítka Zrušit vraťte na obrazovku Nastavení
data a času a proveďte další požadované změny.
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Kontroly činnosti
Nástroje a spotřební materiál
•

•

Dva kanystry KCI 500 ml (KCI PN M8275063 nebo M8275071)
•

Jedná se o standardní kanystry, které lze opakovaně používat až šest měsíců jako zkušební kanystry.
U jednoho kanystru zablokujte jeden snímací port páskou; tím bude simulován plný kanystr.

•

Snímací port druhého kanystru ponechte otevřený. Oba kanystry označte nápisem „Zkušební
kanystr – nepoužívejte pro pacienty“ a datem použití.

Jedna zkušební kazeta KCI V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387)
•

•

Tuto kazetu lze opakovaně používat jako zkušební kazetu až čtyři měsíce. Kazetu označte
nápisem „Zkušební kazeta – nepoužívejte pro pacienty“ a datem použití.

Jedno víčko hadičky (KCI PN M6275069)

Dva kanystry KCI 500 ml

Snímací port s páskou

Zkušební kazeta
Víčko hadičky

Nasazení léčebného kanystru V.A.C.®
Účelem tohoto postupu je zajistit správné nasazení a bezpečné zajištění kanystru k léčebné jednotce.
1. Nasuňte zkušební kanystr do postranní části léčebné jednotky V.A.C.ULTA™.
2. Na kanystr zatlačte, aby v léčebné jednotce V.A.C.ULTA™ zapadl na místo.
Slyšitelné cvaknutí znamená, že kanystr je nainstalován správně.
Ujistěte se, že je kanystr usazen přímo v léčebné jednotce.
Během instalace kanystrem neotáčejte ani nekruťte.
3. Pokud kanystr nelze snadno nasadit a zajistit na místě, odstraňte jej
a zkontrolujte, zda jsou měchy kanystru zcela usazeny. Zkuste kanystr
nasadit znovu.
4. Pokud kanystr stále nelze snadno nasadit a zajistit na místě, zkuste nasadit
jiný kanystr.
Nový kanystr rovněž označte nápisem „Zkušební kanystr –
nepoužívejte pro pacienty“ a datem použití.
5. Pokud kanystr nelze správně umístit do výřezu a zajistit na místě, obraťte se
na společnost KCI (viz strana 31).
6. Zkontrolujte, zda je víčko hadičky nasazeno na konektoru hadičky.
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Nasazení zkušební kazety V.A.C. VERALINK™
Účelem tohoto postupu je zajistit správné nasazení a bezpečné zajištění zkušební kazety V.A.C. VERALINK™
k léčebné jednotce.

1. Naplňte nádobu zkušební kazety V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387) téměř zcela vodou.

2. K jednotce V.A.C. VERALINK™ připojte zkušební kazetu podle znázornění vlevo. Pokyny k připojení kazety
najdete na štítcích na levé straně jednotky.

1

2
3. Pokud nelze zkušební kazetu V.A.C. VERALINK™ snadno nasadit a zajistit na místě, zkuste na jednotku
nasadit jinou zkušební kazetu.
Novou kazetu rovněž označte nápisem „Zkušební kazeta – nepoužívejte pro pacienty“
a datem použití.

4. Zajistěte, aby zkušební kazeta V.A.C. VERALINK™ byla správně upevněna podle znázornění vlevo.
5. Pokud nelze zkušební kazetu V.A.C. VERALINK™ správně umístit do výřezu a zajistit na místě, obraťte se
na společnost KCI (viz strana 31).
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Zkouška léčebné jednotky
Nastavení
1. Pokud není léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ zapnuta,
zapněte ji stisknutím a podržením tlačítka napájení,
dokud se nerozsvítí kontrolka.
Pokud baterie vyžaduje dobití, postupujte podle části
Dobití baterie.
2. Než budete pokračovat, odpojte jednotku od zdroje napájení
a ujistěte se, že symbol baterie signalizuje plné nabití.
3. Stiskněte tlačítko Léčba V.A.C.® na obrazovce Spuštění.
4. Vypněte léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™ stisknutím
a podržením tlačítka napájení, dokud se displej nevypne.
5. Než budete pokračovat, vyčkejte, dokud obrazovka
a všechny kontrolky nezhasnou.

6. Zapněte léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™: stiskněte tlačítko
napájení a podržte je stisknuté, dokud se nerozsvítí kontrolka.
7. Stiskněte tlačítko QC Seznam na obrazovce Spuštění.
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8. Stiskněte tlačítko Standardní QC na obrazovce Seznam QC.
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Zkouška alarmu léčby V.A.C.®
1. Nasuňte nezalepený zkušební kanystr do postranní části
léčebné jednotky V.A.C.ULTA™. Slyšitelné cvaknutí znamená,
že kanystr je nainstalován správně.

1

2. Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Přesnost tlaku.
3. Po úspěšném provedení zkoušky sejměte víčko z hadičky
kanystru.

1

2

4. Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Alarm úniku.

2

5. Po úspěšném provedení zkoušky nasaďte víčko na hadičku
kanystru.

3
4

3

6. Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Alarm blokace.

5

7. Po úspěšném provedení zkoušky odstraňte nezalepený kanystr.

4

8. Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Alarm Nádoba
není nainstalována.
9. Po úspěšném provedení zkoušky nasuňte zalepený zkušební
kanystr na stranu léčebné jednotky V.A.C.ULTA™. Slyšitelné
cvaknutí znamená, že kanystr je nainstalován správně.

5
00:00:45

00:00:24

00:00:10

10. Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Alarm plné nádoby.

Po úspěšném provedení zkoušek se vedle všech položek na
obrazovce zobrazí zelené zaškrtnutí (viz obrázek vlevo).

11. Pokračujte ve zkoušení stisknutím tlačítka Další.

00:00:08

00:00:05
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Zkouška alarmu V.A.C. VERALINK™

Pokud je zkušební kazeta V.A.C. VERALINK™ správně
nainstalována na místě, budou na této obrazovce
zobrazena dvě zelená zaškrtnutí (viz obrázek vlevo).
Pokud se na této obrazovce zobrazuje červený symbol X,
vyjměte zkušební kazetu V.A.C. VERALINK™, znovu ji nasaďte,
stiskněte tlačítko Zpět a poté Další. Pokud červený symbol X
nezmizí, obraťte se na společnost KCI (viz strana 31).
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Zkouška Výkon čerpadla
1. Ujistěte se, že je léčebná jednotka připojená.
Údaj Výkon čerpadla kapání musí zobrazovat hodnotu ≤ 88 %.

2. Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Výkon čerpadla
kapání na obrazovce Léčba V.A.C. VERAFLO™.
•

Zkontrolujte, zda je hodnota Zátěž čerpadla ≤ 88 %.

•

Pokud je hodnota Zátěž čerpadla > 88 %, vyměňte
zkušební kazetu a zopakujte krok 1 výše.

Správná hodnota cyklu Zátěž čerpadla se zobrazuje
pouze při napájení ze sítě. Maximální možná hodnota
při napájení ze sítě je 91 %. Pokud se zobrazuje hodnota
Zátěž čerpadla 100 %, pravděpodobně je použito
stejnosměrné napájení (pouze z baterie).
3. Pokud se nadále zobrazuje hodnota > 88 %:
•

Vypněte léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™ stisknutím
a podržením tlačítka napájení, dokud se displej nevypne.

•

Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory nepoškozené
a pevně připojené k léčebné jednotce V.A.C.ULTA™.

•

Zapněte léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™ stisknutím
a podržením tlačítka napájení, dokud se nerozsvítí
kontrolka.

•

Zkontrolujte, zda je léčebná jednotka V.A.C.ULTA™
napájena ze síťové zásuvky.

•

Stiskněte tlačítko Seznam QC na obrazovce Spuštění.

•

Stiskněte tlačítko Standardní QC na obrazovce Seznam QC.

•

Pokračujte ve zkoušení stisknutím tlačítka Další.

•

Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Léčba
V.A.C. VERAFLO™ na obrazovce Seznam QC.

•

Stiskněte tlačítko se šipkou vedle položky Výkon čerpadla
kapání na obrazovce Léčba V.A.C. VERAFLO™.

•

Pokud je po vypnutí napájení a opakovaném provedení
zkoušky hodnota Zátěž čerpadla stále vyšší než 88 %,
obraťte se na společnost KCI (viz strana 31).

4. Stiskněte tlačítko se šipkou zobrazené vedle položky
Obnovit výchozí nastavení pro pacienta.
5. Stiskněte tlačítko Dokončeno.
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Poslední kroky
Účelem těchto kroků je ověřit, zda se léčebná jednotka V.A.C.ULTA™ před vypnutím dobíjí.

1. Odstraňte zkušební kanystr a zkušební kazetu V.A.C. VERALINK™
z jednotky, pokud jsou stále připojeny.
2. Připojte síťový napájecí kabel ke zdroji napájení.

3. Zapojte síťový napájecí kabel do zásuvky.

4. Zkontrolujte, zda se v pravém horním rohu dotykové
obrazovky zobrazuje indikátor připojeného napájení.

5. Vypněte léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™ stisknutím
a podržením tlačítka napájení, dokud se displej nevypne.

28

Příprava k přepravě a použití u pacienta
Následující dokumentace a součásti musí být vždy přiloženy k léčebné jednotce V.A.C.ULTA™
při použití u pacienta. Náhradní dokumentaci získáte od společnosti KCI (viz strana 23).
•

Bezpečnostní informace k léčebnému systému V.A.C.ULTA™.

•

Napájecí zdroj V.A.C.ULTA™.

•

Napájecí kabel V.A.C.ULTA™.
Léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™ přepravujte k pacientovi a od pacienta v souladu
s místními protokoly, které zajišťují čistotu jednotky a napájecího zdroje.

1. Zajistěte, aby k jednotce byla přiložena požadovaná dokumentace.
2. Dodržujte protokoly zdravotnického zařízení pro přepravu a umístění jednotky k pacientovi.
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Náhradní součásti
Tento seznam náhradních součástí je aktuální k září 2016. Chcete-li ověřit aktuální čísla součástí, obraťte se na
zástupce společnosti KCI (viz strana 31).

Součásti pro konkrétní země
Číslo součásti

Popis

Země

4103730

Napájecí zdroj

Univerzální

44001464

Napájecí zdroj

Francie

350084

Napájecí kabel

USA/Kanada

350753

Napájecí kabel

Velká Británie

360080

Napájecí kabel

Itálie

350758

Napájecí kabel

Dánsko

360081

Napájecí kabel

Švýcarsko

360122

Napájecí kabel

Jihoafrická republika

360076

Napájecí kabel

Austrálie

360074

Napájecí kabel

Další neuvedené evropské země

Čísla součástí bezpečnostního informačního listu a návodu k použití
Číslo součásti bezpečnostního
informačního listu léčebné
jednotky V.A.C.ULTA™

Číslo součásti návodu
k použití léčebné
jednotky V.A.C.ULTA™

Číslo součásti
servisního manuálu
léčebné jednotky
V.A.C.ULTA™

Jazyk

417282

417660

Angličtina

417282-DE

417660-DE

Němčina

417282-ES

417660-ES

Španělština

417282-FR

417660-FR

Francouzština

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Angličtina a kanadská
francouzština

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Italština

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Nizozemština

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Dánština

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Švédština

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Řečtina

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Finština

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Norština

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Francouzština
a nizozemština

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

417660, 417660-DE,
417660-FR, 417660-IT

Angličtina, němčina,
francouzština a italština

417659
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Použité symboly

Varovný symbol upozorňuje na možné nebezpečí pro
systém, pacienta nebo obsluhu.

Informační symbol označuje důležitou poznámku
nebo informace k obsluze.

Elektrický varovný symbol upozorňuje na nebezpečí
zásahu elektrickým proudem.

Informace o bateriích pro přepravu
(Výrobek obsahuje lithium-iontové baterie.)

Kontaktní informace pro zákazníky
S dotazy týkajícími se tohoto výrobku, spotřebního materiálu, údržby nebo informací o dalších výrobcích
a službách společnosti KCI se obraťte na společnost KCI nebo na autorizovaného zástupce společnosti KCI,
případně na následující kontakty:
V USA volejte na číslo 1 800 275 4524 nebo navštivte webové stránky www.acelity.com nebo
www.vaculta.com.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Mimo USA navštivte webovou stránku www.kci-medical.com.
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Kontrolní seznam léčebné jednotky V.A.C.ULTATM (servisní příručka)
•

Tento formulář je určen k použití společně se servisním manuálem léčebné jednotky V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Tuto stranu formuláře vyplňte vždy mezi použitími u jednotlivých pacientů a uložte ji jako trvalý záznam.

Čištění léčebné jednotky

Standardní kontrola kvality

Jednotku vyčistěte provedením postupů popsaných v části Čištění
a dezinfekce servisního manuálu léčebné jednotky V.A.C.ULTA™.

Proveďte standardní údržbu.

Postupy mezi péčí o jednotlivé pacienty
Zkontrolujte léčebnou jednotku, zda nejsou některé
součásti poškozené nebo nechybí.

V POŘÁDKU / CHYBA
V POŘÁDKU CHYBA

Zapněte léčebnou jednotku V.A.C.ULTA™.
Nutné opravy
ANO

NE

Proveďte postupy léčby V.A.C.®.

Zkontrolujte měchy (těsnění).

Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Léčba V.A.C.®.

Zkontrolujte konektor napájení / kryt.

Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Přesnost tlaku.

Zkontrolujte vnější tlačítka.
Zkontrolujte kryt instilačního válečku.
Zkontrolujte dotykovou obrazovku.
Zkontrolujte rameno věšáku nádoby s roztokem.
Zkontrolujte uživatelské datové rozhraní (UDI).
Zkontrolujte čepy a magnety dvířek UDI.
Zkontrolujte rameno věšáku jednotky.
Zkontrolujte napájecí zdroj a kabel.
Podle potřeby upravte nastavení data a času.
Zkontrolujte nasazení léčebného kanystru V.A.C.®.
Zkontrolujte nasazení zkušební kazety V.A.C. VERALINK™.
Podle potřeby dobijte baterii.

V POŘÁDKU / CHYBA
V POŘÁDKU CHYBA

Po úspěšném provedení zkoušky sejměte víčko z hadičky.
Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Alarm úniku.
Po úspěšném provedení zkoušky nasaďte víčko na hadičku.
Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Alarm blokace.
Po úspěšném provedení zkoušky odstraňte nezalepený kanystr z jednotky.
Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Alarm Nádoba
není nainstalována.
Po úspěšném provedení zkoušky nainstalujte zalepený kanystr
do jednotky.
Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Alarm plné nádoby.
Po úspěšném provedení všech zkoušek stiskněte tlačítko Další.
Proveďte postupy léčby V.A.C. VERAFLO™.
Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Výkon čerpadla
kapání.
Podle potřeby zkoušky znovu nainstalujte zkušební
kanystr.
Zkontrolujte alarm nezasunuté kazety V.A.C. VERALINK™.
Zkontrolujte alarm prázdného vaku/láhve s roztokem.

Pokud jednotka některému postupu nevyhovuje nebo vyžaduje
servis nad rámec pokynů v tomto manuálu, obraťte se co
nejdříve na společnost KCI.
Čištění a dezinfekce provedeny dne:
Schválil(a): _____________________________________

Postupy kontrolního seznamu kontroly kvality provedeny dne:
Schválil(a): _____________________________________
Sériové číslo jednotky: _____________________________________
Datum: ______ / ______ / ______
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Stiskněte tlačítko se šipkou pro položku Alarm blokace
V.A.C. VERAFLO™.
Stisknutím tlačítka QC Seznam přejděte na obrazovku
Seznam QC.
Stiskněte tlačítko Obnovit výchozí nastavení pro
pacienta.

Poslední kroky
Vyjměte zkušební kanystr – podle potřeby jej označte.
Připojte jednotku k napájecímu zdroji a k síťové zásuvce.
Stisknutím a podržením tlačítka napájení léčebnou jednotku
V.A.C.ULTA™ vypněte.

EC REP

Manufactured For:
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
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jejích poboček či držitelů licence.
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