V.A.C.ULTA™

TERAPISYSTEM

SERVICEMANUAL

Vigtigt dokument
Opbevares sammen med
vedligeholdelsesjournalen

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF RETSMIDDEL
HERMED FRASKRIVER KCI SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER
OG UDEN BEGRÆNSNING ALLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORMÅL, FOR KCI-PRODUKTER, SOM ER BESKREVET I DENNE PUBLIKATION. ENHVER
SKRIFTLIG GARANTI FRA KCI SKAL VÆRE UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE PUBLIKATION ELLER
INKLUDERET MED PRODUKTET. KCI HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN
FORM FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER OG UDGIFTER,
HERUNDER SKADER PÅ PERSONER ELLER EJENDOM, DER HELT ELLER DELVIST SKYLDES ANVENDELSE
ELLER REPARATION AF PRODUKTET, UD OVER DEN ANVENDELSE OG REPARATION, FOR HVILKE
FRASKRIVELSE AF GARANTI ELLER ANSVAR UDTRYKKELIGT ER FORBUDT IFØLGE LOVEN. INGEN
PERSON HAR BEMYNDIGELSE TIL AT BINDE KCI TIL NOGEN FORM FOR REPRÆSENTATION ELLER
GARANTI UNDTAGEN DE DER ER ANGIVET SPECIFIKT i DETTE DOKUMENT.
Beskrivelser eller specifikationer i trykt materiale fra KCI, inklusive denne publikation, har udelukkende
til formål at beskrive produktet generelt på fremstillingstidspunktet og udgør ikke i sig selv nogen
udtrykkelig garanti, undtagen hvad der er anført skriftligt i den begrænsede garanti i denne
brugervejledning. Al information i denne publikation gives med forbehold for ændringer til enhver tid.
Kontakt KCI for opdateringer (se side 31).
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Vigtig information til brugerne
Denne manual har til formål at hjælpe med rutinemæssige serviceprocedurer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden, der
er fremstillet af KCI. Denne manual er ikke beretnet til brug i forbindelse med reparation eller ikke-rutinemæssige
serviceprocedurer. Kontakt KCI (se side 31) for al reparation eller ikke-rutinemæssig service, som ikke er omfattet
af denne manual.
Læs og forstå alle afsnit i denne manual, inklusive al sikkerhedsinformation, før påbegyndelse af nogen form for
serviceprocedurer på udstyret.
For at sikre at produkter fra KCI fungerer korrekt, anbefaler KCI følgende:
•

Al samling, betjening, tilpasning, ændring og service må kun udføres af behørigt uddannet
og kvalificeret personale.

•

Sørg for, at de elektriske installationer i lokalet overholder gældende nationale standarder
for elektriske forbindelser.

•

Produktet skal bruges i henhold til denne brugervejledning og alle relevante mærkater
på produktet.

•

Følg alle procedurer som beskrevet i denne manual, inklusive procedurer vedrørende
infektionsforebyggelse, kontrol, vedligeholdelse og rengøring.

•

Dokumentér alle serviceprocedurer, der udføres, og opbevar dem permanent.

•

Sørg for, at der kun bruges forbindinger og tilbehør fra KCI anvendes med V.A.C.ULTA™
Terapienheden.

Bemærk
Dette produkt er blevet konfigureret af producenten, så det overholder de specifikke spændingskrav.
Se produktinformationsmærkaten for oplysninger om den specifikke spænding.
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Introduktion / Om denne manual
Denne manual skal anvendes i forbindelse med rutinemæssige serviceprocedurer for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Ved at følge disse procedure sikres det, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden rengøres korrekt samt forbliver fuldt
funktionel og klar til patientbrug.
Disse procedurer omfatter:
•
•
•
•

Rengøring og desinfektion
Eftersyn for skader og/eller manglende dele
Kontrol af enhedens funktion
Klargøring af enheden til transport til patient

Checkliste til V.A.C.ULTA™ Terapienheden
Før du starter nogen form for rengøring eller serviceprocedure, der er beskrevet i denne vejledning, skal
du tage fotokopier af checklisten til V.A.C.ULTA™ Terapienhed, der er placeret på bagsiden af denne manual
(se side 32). Når inspektion og service er afsluttet, skal du gemme den udfyldte formular for hver enhed som
permanent dokumentation.
Alle trin i disse procedurer skal følges i den angivne rækkefølge for at sikre,
at V.A.C.ULTA™ Terapienheden fungerer korrekt og pålideligt.
Hver V.A.C.ULTA™ Terapienhed skal rengøres, desinficeres, efterses og oplades
mellem hver patientbrug. Hvis du har yderligere spørgsmål om hyppigheden
af serviceprocedurerne, er du velkommen til at kontakte KCI (se side 31).
Åbning af terapienheden for at få adgang til de indvendige komponenter kan
ugyldiggøre eventuelle garantier.
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Klargøring til brug
Klargøring af V.A.C.ULTA™ Terapienheden til brug omfatter udpakning, inspektion for beskadigede eller manglende
dele og en gennemgang af serviceprocedurerne for at sikre, at batteriet er fuldt opladt, og at enheden er klar til
brug på patienter. Følgende procedurer skal udføres som det første, når enheden modtages fra KCI.
I forbindelse med servicering af en enhed, der aktuelt er på lager, startes ved trin 5.
1. Undersøg den emballage, som enheden blev leveret i, for synlige tegn på skader.
2. Pak enheden ud af emballagen. Vær forsigtig, når du åbner emballagen, så indholdet ikke tager skade.
3. Undersøg emballagens indhold for beskadigede dele. Hvis der registreres skader, skal du kontakte fragtmanden for at
få oplyst procedurer for anmeldelse/returnering.
4. Lav en opgørelse over alle genstande i kassen, og sammenlign med følgesedlen. Kontakt KCI, hvis der mangler noget
(se side 31).
5. Skriv enhedens serienummer på checklisten til V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
6. Udføre de påkrævede serviceprocedurer i henhold til checklisten.
7. Efter den første inspektion og udførelse af serviceprocedurer, skal enheden opbevares eller pakkes efter behov.
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Identifikation af funktioner på V.A.C.ULTA™ Terapienheden
Terapienheden set forfra og bagfra
V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Set forfra

Tænd/sluk-knap

Udløserknap til beholder

Trykfølsom skærm
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Indikatorlampe for
batteriopladning

Mærkatet ikke til hjemmebrug
(findes ikke på alle enheder)

Højttaler
USB-port
Indgang til SD-kort

Stylus

V.A.C.ULTA™ Terapienhed – Set bagfra

Spændingsmærkat

Drejeknap til hængekrog

Mærkat med enhedens
serienummer
Hængekrog
Mærkat med instruktioner
til hængekrog

8

Hængekrog til
opløsningsbeholder

Mærkat med logo til
hængekrog

Lås til hængekrog til
opløsningsbeholder

Terapienheden set fra siden
V.A.C.ULTA™ Terapienhed - Venstre side
Bærehåndtag

Lås til hængekrog til
opløsningsbeholder

Mærkat for V.A.C. VERALINK™ Instill

Drejeåbning til
V.A.C. VERALINK™ Kassetten

V.A.C.ULTA™ Terapienhed - Højre side
Beholderens bælge
(pakninger)

Mærkatet vises muligvis
ikke på alle enheder
Not for Resale or Redistribution

Mærkat, som kun gælder i USA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Strømtilslutning
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Rengøring og desinfektion
Rengøring og desinfektion af V.A.C.ULTA™ Terapienheden omfatter aftørring af alle komponenter med hård
overflade. V.A.C.ULTA™ Terapienheden skal rengøres og desinficeres:
• hvis den bliver snavset under patientbrug
• mellem hver patientbrug

Infektionskontrol
Institutionernes politikker vedrørende infektionskontrol kan variere; KCI anbefaler dog det følgende
vedrørende infektionskontrol ved behandling af KCI Terapienheder:
•

Hav dedikerede områder til kontamineret og rent udstyr til at adskille og opbevare udstyret
før og efter transport, rengøring og desinficering. Følg protokoller for at sikre, at der ikke sker
krydskontaminering mellem urene og rene enheder.

•

Brug personlige værnemidler og håndhygiejneprodukter i overensstemmelse med de følgende
standarder:
•

29 CFR 1910.1030, OSHA Bloodborne Pathogens Standard (Standard for blodbårne patogener)

•

MMWR October 2002;51 (No. RR-16), Guidelines for Hand Hygiene in Healthcare Settings
(Retningslinjer for håndhygiejne på sundhedsinstitutioner)

•

Rens alt organisk materiale af terapienheden før desinficering.

•

Brug rengørings- og desinfektionsmidler af hospitalskvalitet i henhold til CDC 2008 Guideline for
Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (Retningslinjer for desinficering og sterilisering
på sundhedsinstitutioner).

•

For at undgå at elektronikken i enheden ikke beskadiges, må enheden ikke nedsænkes i eller
mættes med væsker. Følg institutionens procedurer for rengøring og desinfektion af andet varigt
elektromedicinsk udstyr med hård overflade.
Sørg for, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden og dens strømforsyning ikke er tilsluttet til
vekselstrøm under brug af nogen form for rengøringsvæsker.

Nødvendige forbrugsvarer og udstyr
•

Rengørings- og desinfektionsmidler til hospitalsbrug og/eller desinfektionsservietter, som er
fugtede på forhånd

•

Vatpinde

Generelle anbefalinger om rengøring
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•

Brug personlige værnemidler efter behov.

•

I forbindelse med elementer, der skal tørres af, skal hele elementets overflade være fuldstændigt
dækket af rengøringsvæske, og væsken skal sidde på produktet i henhold til producentens
anbefalinger.

Terapienhed
1. Kontroller, at terapienheden ikke er tilsluttet til strømforsyningen.
2. Fjern beholderens bælge fra enheden. Aftør/rengør bælgene med en antiseptisk serviet. Sørg for, at der
ikke er fremmedlegemer i bælgenes fordybninger og på de tilstødende overflader. Brug om nødvendigt
en vatpind.
3. Aftør/rengør beholderområdet med en antiseptisk serviet.
4. Aftør/rengør området til V.A.C. VERALINK™ Kassetten og valsedækslet med en antiseptisk serviet.
Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer i områdets fordybninger. Brug om nødvendigt en vatpind.

5. Løft låsen på hængekrogen til opløsningsbeholderen helt op.
6. Løft hængekrogen til opløsningsbeholderen.
7. Drej den 180 grader.
8. Tryk låsen til hængekrogen til opløsningsbeholderen helt ned for at låse hængekrogen til
opløsningsbeholderen på plads.
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9. Træk hængekrogen ud fra enheden, indtil den er helt trukket ud. Lås armen på plads ved at dreje
drejeknappen til hængekrogen.

10. Aftør/rengør hele enheden med en antiseptisk serviet.

Pas på, at der ikke samles væske i områderne omkring den trykfølsomme skærm
eller skærmens pakning.
Undgå at bruge skarpe genstande til at rengøre på eller omkring skærme.
11. Lad enheden lufttørre, når den er helt ren.
12. Fold hængekrogen til opløsningsbeholderen og hængekrogen ind igen. Lad ikke hængekrogen
smække på plads.

Strømforsyning
1. Kontroller, at strømforsyningen ikke er tilsluttet til terapienheden og/eller en strømkilde.
2. Aftør strømforsyningen og kablerne med en antiseptisk serviet. Lad tørre.
Strømforsyningen må ikke blive våd.
3. Rul strømkablerne op og stil dem til side.
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Serviceprocedurer
De følgende serviceprocedurer bruges til at kontrollere, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden fungerer korrekt, og at
batteriet er fuldt opladet. Når disse procedurer er udført, er enheden klar til patientbrug.
Følgende procedurer skal udføres som angivet og i den angivne rækkefølge, når enheden modtages fra KCI og
mellem hver patientbrug.
Al service skal foregå i et rent område, der er beskyttet mod kontaminering fra urene
enheder eller andre potentielle kilder til kontaminering. Brug relevante personlige
værnemidler som angivet i lokale protokoller.
Hvis en enhed ikke består en eller flere af disse serviceprocedurer, skal du
straks kontakte KCI med henblik på service (se side 31).

Eftersyn af enheden for skader
Formålet med denne procedure er at efterse V.A.C.ULTA™ Terapienheden for skader i henhold til de følgende kriterier:

Udvendigt

1. Efterse enhedens overside, underside og sider for:
•

revner uanset størrelse

•

huller uanset størrelse, der eksponerer indvendige komponenter

2. Efterse beholderens fordybninger for:
•

revner uanset størrelse

•

skader på beholderens bælge

•

revner på eller i strømstikket og kabinettet

3. Efterse tænd/sluk-knappen og udskydningsknappen til beholderen.
Kontroller, at de grafiske symboler kan læses.
Lettere slidte grafiske symboler er ikke et problem, så længe
grafikkens mening er tydelig, som vist.
4. Kontroller, at alle mærkater er til stede og kan læses (se side 7 og 8).
5. Efterse området til V.A.C. VERALINK™ Kassetten og instillationsvalsens
dæksel for:
•

revner uanset størrelse

•

huller uanset størrelse, der eksponerer indvendige komponenter

•

intakt valsedæksel (uden skader)
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Trykfølsom skærm
Kontroller den trykfølsomme skærm for synlige tegn på skader eller kraftige
slidmærker eller ridser, der kan tilsløre elementer på skærmen.

Dybe eller kraftige ridser kan medføre, at terapienheden
periodisk fungerer forkert.

Brugerdatainterface (UDI, User Data Interface)
1. Åbn UDI-lågen, og kontroller, at stylussen er til stede, som vist.
2. Kontroller, at lågens stifter og magneter er til stede.
3. Hold UDI-lågen åben, og kontroller indgangen til hukommelseskortet og
dataporten. Sørg for, at de er rene, og at der ikke er synligt bøjede ben eller
andre problemer.

Hængekrog til opløsningsbeholder

Kontroller, at hængekrogen til opløsningsbeholderen kan låses op, trækkes ud,
låses og skubbes ind korrekt.
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Hængekrog
1. Hængekrogen er fjederbelastet. Kontroller, at fjedermekanismen fungerer
korrekt ved at trække hængekrogen ud fra kabinettet og lade den vende
tilbage til indfoldet position. Lad ikke hængekrogen smække på plads.
2. Træk hængekrogen væk fra kabinettet og drej knappen for at kontrollere,
at låsemekanismen fungere korrekt og låser krogen på plads i udtrukket
position.
3. Kontroller mens krogen er trukket ud og låst, at gummiblokken på krogen
og gummi-v-kanalernes skridsikre puder på batterikabinettet er uden skader
og sidder godt fast.

Skridsikre puder på batterikabinet

Strømforsyning og kabel

1. Efterse strømforsyningen for skader.
2. Efterse strømkablet for skader.
3. Kontroller, at mærkaterne er til stede og kan læses.
4. Kontroller, at strømkabelmærkaten (KCI PN 360068) sidder på strømkablet.
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

Hvis et element er beskadiget eller mangler, skal du kontakte
KCI for at få tilsendt en ny (se afsnittet Kontaktoplysninger til
kunden). Se afsnittet Udskiftelige dele for at få en liste over
udskiftelige dele.
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Opladning af batteriet
Formålet med denne procedure er at sikre, at V.A.C.ULTA™ Terapienhedens batteri er opladet tilstrækkeligt til,
at de efterfølgende kontroller og testprocedurer kan udføres.

Værktøj og forbrugsvarer
•

strømforsyning (KCI PN 4103730 eller 44001464)

•

strømkabel (KCI PN se side 30 for reservedel i det pågældende land)

1. Placer enheden på et sikkert sted, hvor den kan efterlades i mindst en time. Opladning kan om
nødvendigt tage over en time.
2. Slut vekselstrømskablet til jævnstrømsforsyningen.
3. Sæt vekselstrømskablet i et vekselstrømsudtag.
4. Find pilen på stikket til opladningskablet. Pilen skal vende opad, når stikket på opladningskablet sættes i
strømstikket på V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
5. Kontroller, at indikatorlampen for batteriopladning i bunden af den trykfølsomme skærm lyser.

V.A.C.ULTA™ Terapienhed
Strømstik

Pileknappen
V.A.C.ULTA™ Terapienhed
Stik til opladningskabel

En gul lampe betyder, at batteriet oplader.
En grøn lampe betyder, at batteriet er helt opladet.
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Indstillinger for terapienhed
Formålet med denne procedure er at kontrollere indstillingerne af dato og klokkeslæt for V.A.C.ULTA™
Terapienheden og sikre, at de korrekte regionale indstillinger anvendes.

1. Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil lyset
tændes for at tænde for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

2. Tag enheden fra strømforsyningen og kontroller, at
batterisymbolet viser en fuld opladning, før du fortsætter.

Alle kontroller og test udføres på batteristrøm. Læs afsnittet
Opladning af batteriet, hvis batteriet skal oplades.

Der kan høres en kliklyd, når der trykkes på en knap.

3. Afhængigt af hvilken version af skærmbilledet Opstart
der vises, skal du trykke på knappen QC-checkliste eller
trykke på knappen Fortsæt Terapi for at gå til det næste
skærmbillede.

4. Tryk på fanen Værktøj.
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Internationale indstillinger

1. Tryk på knappen Internationale indstillinger.

2. Kontroller, at indstillingerne er korrekte, og ret dem,
hvis de ikke er.
For yderligere oplysninger henvises til afsnittet
om skærmbilledet Internationale indstillinger
i brugervejledningen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

3. Tryk på knappen OK for at godkende indstillingerne, som de
er, eller for at gemme eventuelle ændringer til dem.
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4. Tryk på knappen OK på skærmbilledet Bekræft
internationale indstillinger for at vende tilbage til
skærmbilledet Værktøj, eller tryk på knappen Annuller
for at vende tilbage til skærmbilledet Internationale
indstillinger for at foretage eventuelle nødvendige
justeringer.

Skærmbilledet Indstillinger for dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt kan kontrolleres når som helst på
V.A.C.ULTA™ Terapienheden øverst til venstre på alle
skærmbilleder. Hvis indstillingerne er forkerte, skal du
udføre de følgende trin.
1. På skærmbilledet Værktøj trykkes på knappen Dato og
klokkeslæt.
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2. Brug skyderne på skærmen for at justere dato og klokkeslæt
efter behov.

3. Tryk på knappen OK for at godkende indstillingerne, som de
vises på skærmbilledet Indstillinger for dato og klokkeslæt.

For yderligere oplysninger henvises til afsnittet om
skærmbilledet Indstillinger for dato og klokkeslæt
i brugervejledningen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

4. Tryk på knappen OK på skærmbilledet Bekræft indstillinger
for dato og klokkeslæt for at vende tilbage til skærmbilledet
Værktøj, eller tryk på knappen Annuller for at vende tilbage
til skærmbilledet Indstillinger for dato og klokkeslæt for
at foretage eventuelle nødvendige justeringer.
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Funktionskontroller
Værktøj og forbrugsvarer
•

•

to KCI beholdere (500 ml) (KCI PN M8275063 eller M8275071)
•

De er standardbeholdere, der kan genbruges i op til seks måneder som testbeholdere.
Sæt tape for den følende port på den ene beholder. Dette vil simulere en fyldt beholder.

•

Lad den følende port være åben på den anden beholder. Skriv "Testbeholder - ikke til brug
med patienter" og den dato, hvor beholderen blev taget i brug, på begge beholdere.

en KCI V.A.C. VERALINK™ Testkassette (KCI PN SE-000387)
•

•

Denne kassette kan genbruges i op til fire måneder som testkassette. Skriv "Testkassette –
ikke til brug med patienter" og den dato, hvor kassetten blev taget i brug, på kassetten.

en slangehætte (KCI PN M6275069)

To KCI beholdere (500 ml)

Følende port med tape

Testkassette
Slangehætte

Isætning af beholderen til V.A.C.® Terapi
Formålet med denne procedure er at sikre, at beholderen kan sættes i og sidder godt fast på terapienheden.
1. Skyd testbeholderen ind i siden på V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
2. Skub beholderen godt på plads på V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
Der skal høres et klik, når beholderen isættes korrekt.
Kontroller, at beholderen sidder direkte på terapienheden.
Vrid eller drej ikke beholderen, når den sættes i.
3. Hvis det ikke er nemt at sætte beholderen i eller låse den på plads, skal du
fjerne beholderen og kontrollere, at beholderens bælge sidder som de skal.
Forsøg at sætte beholderen i igen.
4. Hvis det stadig ikke er nemt at sætte beholderen i eller låse den på plads,
skal du prøve med en anden beholder.
Hvis der anvendes en anden beholder, skal du skrive
"Testbeholder - ikke til brug med patienter" og den dato,
hvor beholderen blev taget i brug, på den.
5. Hvis beholderen ikke kan sættes i fordybningen eller låses på plads, skal du
kontakte KCI (se side 31).
6. Kontroller, at slangehætten sidder på slangekoblingen.
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Mærkat for V.A.C. VERALINK™ Testkassette
Formålet med denne procedure er at sikre, at V.A.C. VERALINK™ Testkassetten passer og låses sikkert fast i
terapienheden.

1. Fyld beholderen på V.A.C. VERALINK™ Testkassetten (KCI PN SE-000387) næsten helt med vand.

2. Sæt V.A.C. VERALINK™ Testkassetten i enheden som vist til venstre. Se mærkningen på venstre side af
enheden for at få instruktioner om, hvordan du fastgør kassetten.

1

2
3. Hvis V.A.C. VERALINK™ Testkassetten ikke er let at sætte på og låse på plads, skal du udskifte den med en
anden testkassette og prøve at fastgøre den til enheden.
Hvis der anvendes en anden testkassette, skal du skrive "Testkassette - ikke til brug
med patienter" og den dato, hvor testkassetten blev taget i brug, på den.

4.

Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Testkassetten låser på plads som vist til venstre.

5. Hvis V.A.C. VERALINK™ Testkassetten ikke kan sættes i fordybningen eller låses på plads, skal du kontakte
KCI (se side 31).
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Test af terapienhed
Opsætning
1. Hvis enheden ikke tændes, skal du trykke på tænd/slukknappen og holde den inde, indtil lyset tændes for at tænde
for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

Læs afsnittet Opladning af batteriet, hvis batteriet skal
oplades.
2. Tag enheden fra strømforsyningen, og kontroller, at
batterisymbolet viser en fuld opladning, før du fortsætter.

3. Tryk på knappen V.A.C.® Terapi på skærmen Opstart.

4. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil skærmen
slukkes for at slukke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

5. Vent med at fortsætte, indtil skærmen og alle lamper er
slukkede.

6. Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil lyset
tændes for at tænde for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

7. Tryk på knappen QC-checkliste på skærmen Opstart.
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8. Tryk på knappen Almindelig QC på skærmbilledet
QC-checkliste.
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Test af V.A.C.® Terapienhedens alarmer

1

1. Skyd beholderen uden tape ind i siden af V.A.C.ULTA™
Terapienheden. Der skal høres et klik, når beholderen isættes
korrekt.
2. Tryk på pileknappen ud for Tryknøjagtighed.
3. Når en test er udført uden problemer, skal du fjerne
slangehætten fra beholderslangen.

1

2

2

4. Tryk på pileknappen ud for Lækagealarm.

3

5. Når en test er udført uden problemer, skal du sætte
slangehætten på beholderslangen.

4

3

5

6. Tryk på pileknappen ud for Blokeringsalarm.
7. Når en test er udført uden problemer, skal du fjerne
beholderen uden tape.

4

8. Tryk på pileknappen ud for Alarm om beholder ikke tilkoblet.
9. Når en test er udført uden problemer, skal du skyde beholderen
uden tape ind i siden af V.A.C.ULTA™ Terapienheden. Der skal
høres et klik, når beholderen isættes korrekt.

5

10. Tryk på pileknappen ud for Alarm om beholder fuld.

00:00:45

00:00:24

Hvis test blev gennemført uden problemer, vises et grønt
flueben ved siden af alle emner på skærmbilledet (se figuren
til venstre).

00:00:10

11. Tryk på knappen Næste for at fortsætte med at teste.
00:00:08

00:00:05
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Test af V.A.C. VERALINK™ alarmer

Hvis V.A.C. VERALINK™ Testkassetten sidder korrekt, vises
der to grønne flueben på dette skærmbillede (se figuren til
venstre).
Hvis der vises et rødt X på skærmen, skal V.A.C. VERALINK™
Testkassetten fjernes og isættes igen, tryk på knappen
Tilbage, og tryk derefter på knappen Næste. Hvis det røde X
ikke forsvinder, skal du kontakte KCI (se side 31).
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Test af pumpens ydeevne
1. Kontroller, at terapienheden er tændt.
Instillationspumpens ydeevne bør vise ≤ 88 %.

2. Tryk på pileknappen ved siden af Instillationspumpens
ydeevne på skærmen V.A.C. VERAFLO™ Terapi.
•

Kontroller, at pumpens ydeevne er ≤ 88 %.

•

Hvis pumpens ydeevne er > 88 %, skal du udskifte
testkassetten og gentage trin 1 ovenfor.

Den korrekte cyklusværdi for pumpens ydeevne vises kun,
når enheden er tilsluttet til vekselstrøm. Den maksimale
værdi, der kan opnås med vekselstrøm, er 91 %. Hvis
pumpens ydeevne viser 100 %, kører den sandsynligvis
på jævnstrøm (udelukkende på batteristrøm).
3. Hvis værdien fortsat viser > 88 %
•

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde,
indtil skærmen slukkes for at slukke for V.A.C.ULTA™
Terapienheden.

•

Kontroller, at alle stik er ubeskadigede og fast forbundet
til V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

•

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil lyset
tændes for at tænde for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

•

Kontroller, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden modtager strøm,
når den tilsluttes til en vekselstrømkilde.

•

Tryk på knappen QC-checkliste på skærmen Opstart.

•

Tryk på knappen Almindelig QC på skærmbilledet
QC‑checkliste.

•

Tryk på knappen Næste for at fortsætte med at teste.

•

Tryk på pileknappen ud for V.A.C. VERAFLO™ Terapi på
skærmbilledet QC-checkliste.

•

Tryk på pileknappen ved siden af Instillationspumpens
ydeevne på skærmen for V.A.C. VERAFLO™ Terapi.

•

Hvis pumpens ydeevne stadig er større end 88 %, efter
at du har slukket for pumpen og kørt testen igen, skal du
kontakte KCI (se side 31).

4. Tryk på pileknappen ved siden af Gendan standardindstillinger
for patient.
5. Tryk på knappen Udført.

27

Afsluttende trin
Formålet med disse trin er at kontrollere, at V.A.C.ULTA™ Terapienheden oplader, før der slukkes for den.

1. Fjern testbeholderen og V.A.C. VERALINK™ Testkassetten fra
enheden, hvis den stadig er monteret derpå.
2. Slut vekselstrømskablet til jævnstrømsforsyningen.

3. Sæt vekselstrømskablet i et vekselstrømsudtag.

4. Kontroller, at stikindikatoren vises i den trykfølsomme
skærms øverste højre hjørne.

5. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil skærmen
slukkes for at slukke for V.A.C.ULTA™ Terapienheden.
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Klargøring til transport og patientbrug
De følgende dokumenter og elementer skal altid følge med V.A.C.ULTA™ Terapienheden, når den
tages i brug med en patient. Kontakt KCI, hvis der er behov for nye dokumenter (se side 23).
•

Sikkerhedsinformation vedrørende V.A.C.ULTA™ Terapisystem

•

Strømforsyning til V.A.C.ULTA™

•

Strømkabel til V.A.C.ULTA™
V.A.C.ULTA™ Terapienheden skal transporteres til og fra patientbrug i henhold til lokale
protokoller, der sikrer, at enheden og strømforsyningen forbliver rene.

1. Kontroller, at de obligatoriske dokumenter er fastgjort til enheden.
2. Følg institutionens protokoller vedrørende transport af enheden og patientbrug.
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Udskiftelige dele
Denne liste over reservedele er opdateret i september 2016. Kontakt den lokale repræsentant for KCI for at få de
aktuelle reservedelsnumre (se side 31).

Landespecifikke dele
Varenummer

Beskrivelse

Land

4103730

Strømforsyning

Universal

44001464

Strømforsyning

Frankrig

350084

Strømkabel

USA/Canada

350753

Strømkabel

Storbritannien

360080

Strømkabel

Italien

350758

Strømkabel

Danmark

360081

Strømkabel

Schweiz

360122

Strømkabel

Sydafrika

360076

Strømkabel

Australien

360074

Strømkabel

Andre europæiske lande, der ikke er nævnt på listen

Sikkerhedsinformationsark og varenumre til brugervejledning
Varenummer for
sikkerhedsinformationsark
til V.A.C.ULTA™ Terapi

Varenummer
til V.A.C.ULTA™
Brugervejledning

Varenummer
til V.A.C.ULTA™
Servicemanual

Sprog

417282

417660

Engelsk

417282-DE

417660-DE

Tysk

417282-ES

417660-ES

Spansk

417282-FR

417660-FR

Fransk

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Engelsk og
fransk-canadisk

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Italiensk

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Hollandsk

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Dansk

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Svensk

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Græsk

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Finsk

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Norsk

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Fransk og hollandsk

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

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

Engelsk, tysk, fransk
og italiensk

417659
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Anvendte symboler

Advarselssymbolet betegner en mulig fare for
systemet, patienten eller personalet.

Informationssymbolet betegner en vigtig
bemærkning eller oplysninger om betjening.

Stødsymbolet betegner en mulig fare for
elektrisk stød.

Oplysninger om batteri, fragt
(Produktet indeholder lithium-ion batterier)

Kontaktoplysninger til kunden
I tilfælde af spørgsmål om produktet, tilbehør, vedligeholdelse eller ønske om yderligere information om KCI's
produkter og services, bedes du kontakte KCI eller en autoriseret repræsentant for KCI eller:
I USA kan man ringe på 1-800-275-4524 eller gå til www.acelity.com eller www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Uden for USA henvises til www.kci-medical.com
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Checkliste til V.A.C.ULTA™ Terapienhed (servicemanual)
•

Denne formular anvendes sammen med servicemanualen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden (417137).

•

Denne side af formularen skal udfyldes mellem hver patientbrug og opbevares permanent.

Rengør terapienheden

Standard kvalitetskontrol

Rengør enheden ved at følge procedurerne i afsnittet Rengøring og
desinfektion i servicemanualen til V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

VELLYKKET / MISLYKKET
VELLYKKET MISLYKKET

Tænd V.A.C.ULTA™ Terapienheden.

Procedurer mellem hver patientbehandling
Efterse terapienheden for eventuelle
beskadigede eller manglende dele.

Udfør standard vedligeholdelse.

Behov for reparation
JA

Udfør procedurer for V.A.C.® Terapi.

NEJ

Efterse bælge (forseglinger).
Efterse strømkabelstik/hus.
Efterse udvendige knapper.
Efterse instillationsvalsens dæksel.
Efterse den trykfølsomme skærm.
Efterse hængekrogen til opløsningsbeholderen.
Efterse brugerdatainterface (UDI, User Data Interface).
Efterse UDI-lågens stifter og magneter.
Efterse enhedens hængekrog.
Efterse strømforsyning og kabler.
Juster om nødvendigt indstillingerne for dato og klokkeslæt.
Kontroller, at beholderen til V.A.C.® Terapi passer.
Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Testkassetten passer.
Oplad om nødvendigt batteriet.

VELLYKKET / MISLYKKET
VELLYKKET MISLYKKET

Tryk på pileknappen for V.A.C.® Terapi.
Tryk på pileknappen for Tryknøjagtighed.
Når testen er udført uden problemer, skal du fjerne hætten fra slangen.
Tryk på pileknappen for Lækagealarm.
Når testen er udført uden problemer, skal du sætte hætten på slangen.
Tryk på pileknappen for Blokeringsalarm.
Når testen er udført uden problemer, skal du fjerne beholderen uden
tape fra enheden.
Tryk på pileknappen for Alarm om beholder ikke
tilkoblet.
Når testen er udført uden problemer, skal du sætte beholderen med
tape i enheden.
Tryk på pileknappen ved siden af Alarm om
beholder fuld.
Når alle test er udført uden problemer, skal du trykke på knappen Næste.
Udfør V.A.C. VERAFLO™ Terapi procedurer.
Tryk på pileknappen for Instillationspumpens
ydeevne.
Indsæt eventuelt testbeholderen til test.
Kontroller, at V.A.C. VERALINK™ Kassette ikke
er tilkoblet.

Hvis en enhed ikke består en procedure eller kræver
anden service end den, der er beskrevet i denne
vejledning, skal du straks kontakte KCI.
Rengøring og desinfektion udført:
Kontrolleret af: _____________________________________

Punkter på checkliste til kvalitetskontrol udført:
Kontrolleret af: _____________________________________

Kontroller Alarm om tom pose/flaske med
opløsning.
Tryk på pileknappen for V.A.C. VERAFLO™
blokeringsalarm.
Tryk på knappen QC-checkliste for at gå til
skærmbilledet QC-checkliste.
Tryk på knappen Gendan
standardindstillinger for patient.

Afsluttende trin
Fjern testbeholderen - marker om nødvendigt.
Tilslut enheden til en strømforsyning.

Enhedens serienummer: _____________________________________
Dato: ______ / ______ / ______
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Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke V.A.C.ULTA™
Terapienhed.
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