V.A.C.ULTA™

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΡΒΙΣ

Σημαντικό έγγραφο
Φυλάξτε το στα αρχεία των εργασιών συντήρησης

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΑΝΌΡΘΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η KCI ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ KCI ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ KCI ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η KCI
ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ
Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ
ΑΤΟΜΟ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ KCI ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.
Οι περιγραφές ή προδιαγραφές σε έντυπο υλικό της KCI, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας
δημοσίευσης, έχουν ως στόχο μόνο τη γενική περιγραφή του προϊόντος κατά τον χρόνο κατασκευής
και δεν αποτελούν ρητές εγγυήσεις εκτός αν ορίζεται στην γραπτή περιορισμένη εγγύηση που
περιλαμβάνεται με το προϊόν. Οι πληροφορίες της παρούσας δημοσίευσης μπορεί να αλλάξουν
ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε με την KCI για ενημερώσεις (δείτε τη σελίδα 31).
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Σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση των διαδικασιών τακτικού σέρβις στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ που κατασκευάζεται από την KCI. Το παρόν εγχειρίδιο δεν προορίζεται για διαδικασίες επισκευής
ή έκτακτες εργασίες σέρβις. Για επισκευή ή έκτακτες εργασίες σέρβις που δεν καλύπτονται από το παρόν
εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με την KCI (δείτε τη σελίδα 31).
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία σέρβις του παρόντος εξοπλισμού, διαβάστε και κατανοήστε όλες τις
ενότητες του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών ασφαλείας.
Για να διασφαλίσετε την ενδεδειγμένη απόδοση των προϊόντων της KCI, η KCI συνιστά τα ακόλουθα:
•

Όλες οι εργασίες συναρμολόγησης, λειτουργίας, ρυθμίσεων, τροποποιήσεων και σέρβις
θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.

•

Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της αίθουσας συμμορφώνονται με τα κατάλληλα
εθνικά πρότυπα ηλεκτρικών καλωδιώσεων.

•

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του και την αντίστοιχη
σήμανση του προϊόντος.

•

Ακολουθείτε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόληψης και ελέγχου μολύνσεων, φροντίδας και
καθαρισμού.

•

Καταγράφετε και φυλάσσετε σε μόνιμη βάση όλες τις διαδικασίες σέρβις που πραγματοποιούνται.

•

Βεβαιωθείτε ότι με τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ χρησιμοποιούνται μόνο επίδεσμοι και
εξαρτήματα της KCI.

Προσοχή
Το προϊόν αυτό έχει διαμορφωθεί από τον κατασκευαστή κατά τρόπο ώστε να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις
ως προς την τάση. Ανατρέξτε στην ετικέτα πληροφοριών του προϊόντος για τη συγκεκριμένη τάση.
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Εισαγωγή / Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση των διαδικασιών τακτικού σέρβις στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™. Ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες διασφαλίζετε ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ έχει
καθαριστεί σωστά, είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη για χρήση σε ασθενή.
Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν:
•
•
•
•

Καθαρισμό και απολύμανση
Επιθεώρηση για εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη ή/και λείπουν
Επαλήθευση λειτουργίας της μονάδας
Προετοιμασία της μονάδας για μεταφορά σε ασθενή

Λίστα ελέγχου μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™
Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή σέρβις που περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν
εγχειρίδιο, δημιουργήστε αντίγραφα της λίστας ελέγχου της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ που βρίσκεται
στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου (δείτε τη σελίδα 32). Αφού ολοκληρώσετε τον οπτικό έλεγχο και το
σέρβις, φυλάξτε μόνιμα τη συμπληρωμένη φόρμα για κάθε μονάδα.
Για τη σωστή λειτουργία και αξιοπιστία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™, όλα τα
βήματα αυτών των διαδικασιών πρέπει να τηρούνται με τη σειρά που παρουσιάζονται.
Κάθε μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ πρέπει να καθαρίζεται, να απολυμαίνεται, να
επιθεωρείται και να φορτίζεται μεταξύ των χρήσεων σε κάθε ασθενή. Για περισσότερες
ερωτήσεις σχετικά με την απαιτούμενη συχνότητα των διαδικασιών σέρβις,
επικοινωνήστε με την KCI (δείτε τη σελίδα 31).
Το άνοιγμα της μονάδας θεραπείας για πρόσβαση σε εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να
καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
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Προετοιμασία για χρήση
Η προετοιμασία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ για χρήση περιλαμβάνει την αποσυσκευασία, την
επιθεώρηση για εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη ή που λείπουν, και μια πρώτη φάση διαδικασιών σέρβις
για να διασφαλιστεί ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση σε ασθενή.
Όταν η μονάδα λαμβάνεται πρώτη φορά από την KCI, πρέπει να πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαδικασίες.
Αν οι εργασίες σέρβις πραγματοποιούνται για μονάδα που βρίσκεται τη δεδομένη
στιγμή σε απόθεμα, ξεκινήστε από το βήμα 5.
1. Επιθεωρήστε το χαρτοκιβώτιο αποστολής για ορατές ενδείξεις ζημιάς.
2. Αποσυσκευάστε τη μονάδα από το κιβώτιο αποστολής. Να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα για να βεβαιωθείτε ότι τα
περιεχόμενα δεν έχουν υποστεί ζημιά.
3. Επιθεωρήστε τα περιεχόμενα του κιβωτίου αποστολής για είδη που έχουν υποστεί ζημιά. Αν παρατηρηθεί ζημιά,
επικοινωνήστε με την εταιρεία αποστολής για τις διαδικασίες αναφοράς/επιστροφής.
4. Κάντε απογραφικό έλεγχο όλων των ειδών στο κιβώτιο αποστολής έναντι του δελτίου αποστολής. Αν λείπουν είδη,
επικοινωνήστε με την KCI (δείτε τη σελίδα 31).
5. Καταγράψτε τον αριθμό σειράς της μονάδας στη λίστα ελέγχου της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
6. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες διαδικασίες σέρβις που αναγράφονται στη λίστα ελέγχου.
7. Μετά την αρχική επιθεώρηση και αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σέρβις, αποθηκεύστε ή συσκευάστε τη μονάδα
όπως είναι απαραίτητο.
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Χαρακτηριστικά της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™
Μπροστινή και πίσω όψη της μονάδας θεραπείας
Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Μπροστινή όψη

Κουμπί αποδέσμευσης
δοχείου

Κουμπί λειτουργίας

Οθόνη αφής
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Ενδεικτική λυχνία
φόρτισης μπαταρίας

Ετικέτα Δεν επιτρέπεται η χρήση
στο σπίτι (δεν υπάρχει σε όλες τις
μονάδες)

Ηχείο
Θύρα USB
Υποδοχή κάρτας SD

Γραφίδα

Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Πίσω όψη

Ετικέτα με ονομαστικές τιμές

Λαβή βραχίονα
ανάρτησης μονάδας

Ετικέτα αριθμού
σειράς μονάδας
Βραχίονας ανάρτησης μονάδας
Ετικέτα οδηγιών του
βραχίονα ανάρτησης
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Βραχίονας ανάρτησης
του δοχείου διαλύματος

Ετικέτα βραχίονα
ανάρτησης με λογότυπο

Ασφάλεια του βραχίονα
ανάρτησης του δοχείου
διαλύματος

Πλευρικές όψεις της μονάδας θεραπείας
Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Αριστερή πλευρά
Χειρολαβή μεταφοράς

Ασφάλεια του βραχίονα
ανάρτησης του δοχείου
διαλύματος

Ετικέτα ενστάλαξης
V.A.C. VERALINK™

Περιστρεφόμενος
σύνδεσμος κασέτας
V.A.C. VERALINK™

Μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ - Δεξιά πλευρά
Υποδοχές σύνδεσης δοχείου
(διατάξεις σφράγισης)

Η ετικέτα μπορεί
να μην εμφανίζεται
σε όλες τις μονάδες
Not for Resale or Redistribution

Ετικέτα μόνο για τις Η.Π.Α.

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Σύνδεση σε ρεύμα
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Καθαρισμός και απολύμανση
Ο καθαρισμός και η απολύμανση της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ περιλαμβάνει τον καθαρισμό όλων
των εξαρτημάτων με σκληρή επιφάνεια. Η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ πρέπει να καθαρίζεται και να
απολυμαίνεται:
• εάν λερωθεί κατά τη χρήση της σε ασθενή
• μεταξύ των χρήσεων σε διαφορετικούς ασθενείς

Έλεγχος των μολύνσεων
Οι πολιτικές του ιδρύματος σχετικά με τον έλεγχο των μολύνσεων ενδέχεται να διαφέρουν. Ωστόσο,
η KCI συνιστά τα ακόλουθα σχετικά με τον έλεγχο των μολύνσεων κατά τη χρήση συσκευών
θεραπείας της KCI:
•

Καθορίστε τις μολυσμένες και τις καθαρές περιοχές για την αποσυναρμολόγηση και τη φύλαξη
του εξοπλισμού πριν και μετά τη μεταφορά, τον καθαρισμό και την απολύμανση. Ακολουθήστε
τα πρωτόκολλα για να διασφαλίσετε ότι δεν θα προκύψει επιμόλυνση μεταξύ μολυσμένων και
καθαρών μονάδων.

•

Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE) και πρωτόκολλα υγιεινής των χεριών,
σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
•

29 CFR 1910.1030, OSHA, Πρότυπο περί αιματογενώς μεταδιδόμενων παθογόνων

•

MMWR October 2002;51 (No. RR-16), Κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή των χεριών σε
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

•

Καθαρίζετε τη μονάδα θεραπείας πριν από την απολύμανση, απομακρύνοντας κάθε οργανική
ύλη.

•

Χρησιμοποιείτε καθαριστικά και απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης, σύμφωνα με την
Κατευθυντήρια οδηγία του 2008 από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) για την απολύμανση
και την αποστείρωση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

•

Μην βυθίζετε ή εμποτίζετε τη μονάδα θεραπείας σε υγρά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν
ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της συσκευής. Ακολουθείτε τις διαδικασίες του ιδρύματος
σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση άλλου ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισμού με
σκληρή επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ και το τροφοδοτικό της δεν
είναι συνδεδεμένα σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος όταν χρησιμοποιούνται
καθαριστικά υγρά οποιασδήποτε φύσης.

Απαραίτητα αναλώσιμα και εξοπλισμός
•

Καθαριστικά και απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης ή/και προεμποτισμένα απολυμαντικά
μαντηλάκια

•

Βαμβακοφόροι στειλεοί

Συστάσεις γενικού καθαρισμού
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•

Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE), όπως απαιτείται.

•

Για τα αντικείμενα με δυνατότητα καθαρισμού, διασφαλίστε ότι ολόκληρη η επιφάνειά τους
καλύπτεται πλήρως από το καθαριστικό υγρό και τηρήστε τον χρόνο διαβροχής/επαφής που
προτείνεται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Μονάδα θεραπείας
1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας δεν είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό.
2. Αφαιρέστε τις υποδοχές σύνδεσης δοχείου από τη μονάδα. Σκουπίστε/καθαρίστε τις υποδοχές σύνδεσης
με αντισηπτικό μαντηλάκι. Βεβαιωθείτε ότι οι κοιλότητες των υποδοχών σύνδεσης και οι παρακείμενες
επιφάνειες είναι καθαρές από τυχόν ξένα σωματίδια. Χρησιμοποιήστε έναν βαμβακοφόρο στειλεό, εάν
είναι απαραίτητο.
3. Σκουπίστε/καθαρίστε την περιοχή εσοχής του δοχείου με ένα αντισηπτικό μαντηλάκι.
4. Σκουπίστε/καθαρίστε την περιοχή της κασέτας V.A.C. VERALINK™ και το κάλυμμα του κυλίνδρου με ένα
αντισηπτικό μαντηλάκι. Βεβαιωθείτε ότι οι κοιλότητες της περιοχής είναι καθαρές από τυχόν ξένα
σωματίδια. Χρησιμοποιήστε έναν βαμβακοφόρο στειλεό, εάν είναι απαραίτητο.

5. Ανασηκώστε πλήρως την ασφάλεια του βραχίονα ανάρτησης του δοχείου διαλύματος.
6. Ανασηκώστε τον βραχίονα ανάρτησης του δοχείου διαλύματος.
7. Περιστρέψτε τον κατά 180 μοίρες.
8. Πιέστε τελείως προς τα κάτω την ασφάλεια του βραχίονα ανάρτησης του δοχείου διαλύματος, ώστε ο
βραχίονας ανάρτησης του δοχείου διαλύματος να ασφαλίσει στη θέση του.
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9. Τραβήξτε τον βραχίονα ανάρτησης της μονάδας μακριά από τη μονάδα έως ότου επεκταθεί πλήρως.
Ασφαλίστε τον βραχίονα στη θέση του, γυρνώντας τη λαβή βραχίονα ανάρτησης της μονάδας.

10. Σκουπίστε/καθαρίστε ολόκληρη τη μονάδα με ένα αντισηπτικό μαντηλάκι.

Μην αφήσετε να συγκεντρωθεί περίσσεια υγρού στις περιοχές γύρω από την οθόνη
αφής ή στο πλαίσιο της οθόνης αφής.
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε την επιφάνεια των
οθονών ή γύρω από αυτές.
11. Μετά από τον διεξοδικό καθαρισμό της μονάδας, αφήστε την να στεγνώσει φυσικά.
12. Επαναφέρετε τον βραχίονα ανάρτησης του δοχείου διαλύματος και τον βραχίονα ανάρτησης της
μονάδας στη θέση αναδίπλωσης. Μην αφήσετε τον βραχίονα ανάρτησης της μονάδας να επανέλθει
απότομα στη θέση του.

Τροφοδοτικό
1. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα θεραπείας ή/και σε άλλη πηγή
τροφοδοσίας.
2. Σκουπίστε το τροφοδοτικό και τα καλώδια με ένα αντισηπτικό μαντηλάκι. Αφήστε το να στεγνώσει.
Μην εμποτίζετε το τροφοδοτικό.
3. Τυλίξτε τα καλώδια τροφοδοσίας και αφήστε τα στην άκρη.
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Διαδικασίες σέρβις
Οι ακόλουθες διαδικασίες σέρβις χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ λειτουργεί
σωστά και ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, η μονάδα θα είναι
έτοιμη για χρήση σε ασθενή.
Οι παρακάτω διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται όπως περιγράφονται και με τη σειρά που παρατίθενται όταν η μονάδα
λαμβάνεται πρώτη φορά από την KCI και μεταξύ των χρήσεων σε διαφορετικούς ασθενείς.
Όλες οι διαδικασίες σέρβις θα πρέπει να εκτελούνται σε έναν καθαρό χώρο, προστατευμένο
από μολυσμένες μονάδες ή άλλες πιθανές πηγές μόλυνσης. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE) όπως απαιτείται ή όπως καθορίζεται από τα τοπικά πρωτόκολλα.
Αν οποιοδήποτε μέρος των διαδικασιών σέρβις της μονάδας αποτύχει, επικοινωνήστε αμέσως
με την KCI για τεχνική υποστήριξη (δείτε τη σελίδα 31).

Έλεγχος μονάδας για τυχόν ζημιές
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η επιθεώρηση της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ για τυχόν ζημιές με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:

Εξωτερικό

1. Εξετάστε το επάνω μέρος, το κάτω μέρος και τα πλαϊνά μέρη της μονάδας για:
•

ρωγμές κάθε μεγέθους

•

οπές κάθε μεγέθους που εκθέτουν εσωτερικά εξαρτήματα

2. Εξετάστε την περιοχή εσοχής του δοχείου για:
•

ρωγμές κάθε μεγέθους

•

ζημιές στις υποδοχές σύνδεσης του δοχείου

•

ρωγμές επάνω ή μέσα στην υποδοχή τροφοδοσίας και στο περίβλημα

3. Εξετάστε τα κουμπιά λειτουργίας και εξαγωγής του δοχείου. Βεβαιωθείτε ότι
τα γραφικά σύμβολα είναι ευανάγνωστα.
Η ελαφριά φθορά στα γραφικά σύμβολα είναι αποδεκτή
εφόσον η απεικόνιση του γραφικού συμβόλου είναι
ευδιάκριτη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλες οι ετικέτες και ότι είναι ευανάγνωστες (δείτε
τις σελίδες 7 και 8).
5. Εξετάστε την περιοχή της κασέτας V.A.C. VERALINK™ και το κάλυμμα του
κυλίνδρου ενστάλαξης για:
•

ρωγμές κάθε μεγέθους

•

οπές κάθε μεγέθους που εκθέτουν εσωτερικά εξαρτήματα

•

την ακεραιότητα του καλύμματος κυλίνδρου, ώστε να μην φέρει ζημιές
ή σχισίματα
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Οθόνη αφής
Ελέγξτε την οθόνη αφής για τυχόν ορατά σημεία φθοράς ή εκτεταμένες
γρατσουνιές ή εκδορές που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την απεικόνιση
των στοιχείων της οθόνης.

Βαθιές ή εκτεταμένες εκδορές στην οθόνη μπορούν να
προκαλέσουν διακοπτόμενη, σπασμωδική λειτουργία της
μονάδας θεραπείας.

Διασύνδεση δεδομένων χρήστη (UDI)
1. Ανοίξτε τη θύρα UDI και βεβαιωθείτε ότι η γραφίδα υπάρχει, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες της θύρας και οι μαγνήτες βρίσκονται στη θέση
τους.
3. Με τη θύρα UDI ανοιχτή, εξετάστε την υποδοχή κάρτας μνήμης και τις θύρες
δεδομένων και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές, χωρίς εμφανώς λυγισμένες
βίδες ή άλλα εμπόδια.

Βραχίονας ανάρτησης του δοχείου διαλύματος

Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας ανάρτησης του δοχείου διαλύματος απασφαλίζει,
επεκτείνεται, ασφαλίζει και ανασύρεται σωστά.
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Βραχίονας ανάρτησης μονάδας
1. Ο βραχίονας ανάρτησης της μονάδας είναι ελατηριωτός. Βεβαιωθείτε ότι
ο μηχανισμός του ελατηρίου λειτουργεί σωστά, τραβώντας τον βραχίονα
μακριά από το κουτί της μονάδας και επαναφέροντάς τον σε θέση πλήρους
ανάσυρσης. Μην αφήνετε τον βραχίονα να επανέλθει στη θέση του.
2. Τραβήξτε τον βραχίονα μακριά από το κουτί της μονάδας και περιστρέψτε
τη λαβή για να βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης του βραχίονα
λειτουργεί σωστά και ο βραχίονας ασφαλίζει στην εκτεταμένη θέση.
3. Ενώ ο βραχίονας είναι σε έκταση και ασφαλισμένος, βεβαιωθείτε ότι το
πλαστικό μπλοκ στον βραχίονα και τα αντιολισθητικά πλαστικά επιθέματα
σε σχήμα «V» στο περίβλημα της μπαταρίας δεν έχουν υποστεί ζημιά και
εφαρμόζουν σταθερά στη θέση τους.

αντιολισθητικό επίθεμα στο περίβλημα της μπαταρίας

Τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας

1. Ελέγξτε το τροφοδοτικό για τυχόν ζημιές.
2. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες υπάρχουν και είναι ευανάγνωστες.
4. Βεβαιωθείτε ότι επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας υπάρχει κολλημένη
η ετικέτα καλωδίου τροφοδοσίας (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

Αν κάποιο στοιχείο έχει καταστραφεί ή λείπει, επικοινωνήστε
με την KCI για αντικατάσταση (δείτε την ενότητα «Στοιχεία
επικοινωνίας πελατών»). Για μια λίστα με τα ανταλλακτικά,
δείτε την ενότητα «Ανταλλακτικά».
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Φόρτιση μπαταρίας
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί ότι η μπαταρία της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ έχει
φορτιστεί επαρκώς ώστε να ολοκληρωθούν όλοι οι ακόλουθοι έλεγχοι και οι διαδικασίες δοκιμής.

Εργαλεία και αναλώσιμα
•

Τροφοδοτικό (KCI PN 4103730 ή 44001464)

•

Καλώδιο τροφοδοσίας (KCI PN: για τον ειδικό ανά χώρα αριθμό εξαρτήματος, δείτε τη σελίδα 30)

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σε ασφαλές μέρος, όπου μπορεί να παραμείνει για τουλάχιστον μία ώρα.
Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, αν απαιτείται.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.
3. Συνδέστε το βύσμα σε μια επιτοίχια παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.
4. Εντοπίστε το βέλος που βρίσκεται στον σύνδεσμο του καλωδίου φόρτισης. Το βέλος πρέπει να είναι
στραμμένο προς τα επάνω κατά την τοποθέτηση του βύσματος του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή
τροφοδοσίας της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
5. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης
αφής είναι αναμμένη.

Υποδοχή τροφοδοσίας μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™

Βέλος
Σύνδεσμος καλωδίου μονάδας
θεραπείας V.A.C.ULTA™

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα, η μπαταρία φορτίζει.
Όταν η λυχνία είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα, η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη.
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Ρυθμίσεις μονάδας θεραπείας
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να επαληθευτούν οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ και να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται οι σωστές τοπικές ρυθμίσεις.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να
ανάψει η λυχνία για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

2. Προτού συνεχίσετε, αποσυνδέστε τη μονάδα από το
τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο μπαταρίας
δείχνει πλήρη φόρτιση.

Όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται μόνο
κατά τη λειτουργία της μονάδας με τροφοδοσία από την
μπαταρία. Αν η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί, δείτε την
ενότητα «Φόρτιση μπαταρίας».

Θα πρέπει να ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος κλικ
κάθε φορά που πατάτε κάποιο κουμπί.

3. Ανάλογα με την οθόνη Έναρξη που εμφανίζεται, πατήστε
είτε το κουμπί Λίστα ελέγχου ΠΕ είτε το κουμπί Συνέχεια
θεραπείας για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.

4. Πατήστε την καρτέλα Βοηθ. προγ.
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Τοπικές ρυθμίσεις

1. Πατήστε το κουμπί «Τοπικές ρυθμίσεις».

2. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές ή αλλάξτε τις,
όπως απαιτείται.
Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
που αναφέρεται στην οθόνη Τοπικές ρυθμίσεις, στο
Εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.

3. Πατήστε το κουμπί OK για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις όπως
ακριβώς εμφανίζονται ή για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές
που πραγματοποιήσατε.
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4. Πατήστε το κουμπί OK στην οθόνη Επιβεβαίωση τοπικών
ρυθμίσεων για να επιστρέψετε στην οθόνη Βοηθ. προγ.
ή πατήστε το κουμπί Άκυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη
Τοπικές ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες
αλλαγές.

Οθόνη ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να επαληθεύσετε την ημερομηνία και την ώρα
στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ ανά πάσα στιγμή,
εάν κοιτάξετε στην επάνω αριστερή γωνία οποιασδήποτε
οθόνης. Αν οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες, εκτελέστε τα
παρακάτω βήματα.
1. Στην οθόνη Βοηθ. προγ., πατήστε το κουμπί Ημερ/νία και Ώρα.
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2. Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά της οθόνης για να αλλάξετε
την ημερομηνία και την ώρα, όπως απαιτείται.

3. Πατήστε το κουμπί OK για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις όπως
ακριβώς εμφανίζονται στην οθόνη Ρυθμίσεις ημερ/νίας
και ώρας.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
«Οθόνη ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας» στο Εγχειρίδιο
χρήσης της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.

4. Πατήστε το κουμπί OK στην οθόνη Επιβεβαίωση
ρυθμίσεων ημερ/νίας και ώρας για να επιστρέψετε
στην οθόνη Βοηθ. προγ. ή πατήστε το κουμπί Άκυρο
για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις ημερ/νίας και
ώρας και να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές.
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Έλεγχοι λειτουργίας
Εργαλεία και αναλώσιμα
•

•

Δύο δοχεία 500 ml της KCI (KCI PN M8275063 ή M8275071)
•

Πρόκειται για τυπικά δοχεία που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως δοχεία εξέτασης για
δοκιμές, για έως έξι μήνες. Στο ένα δοχείο, καλύψτε με ταινία τη θύρα ανίχνευσης. Με αυτόν τον
τρόπο, το δοχείο θα φαίνεται πλήρες.

•

Στο άλλο δοχείο, αφήστε τη θύρα ανίχνευσης ανοιχτή. Επισημάνετε τα δύο δοχεία ως «Δοχείο
εξέτασης για δοκιμές-Όχι για ανθρώπινη χρήση» και καταγράψτε την ημερομηνία χρήσης.

Μία κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™ της KCI (KCI PN SE-000387)
•

•

Αυτή η κασέτα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως κασέτα εξέτασης για δοκιμές, για έως τέσσερις
μήνες. Επισημάνετε την κασέτα ως «Κασέτα εξέτασης για δοκιμές-Όχι για ανθρώπινη χρήση» και
καταγράψτε την ημερομηνία χρήσης.

Ένα πώμα σωλήνωσης (KCI PN M6275069)

Δύο δοχεία 500 ml της KCI

Θύρα ανίχνευσης με ταινία

Κασέτα εξέτασης
Πώμα σωλήνωσης

Εφαρμογή δοχείου θεραπείας V.A.C.®
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί ότι το δοχείο εφαρμόζει και ασφαλίζει στη μονάδα θεραπείας.
1. Σύρετε το δοχείο εξέτασης στην εσοχή που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
2. Πιέστε σταθερά το δοχείο, ώστε να εφαρμόσει στη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™. Ένα χαρακτηριστικό «κλικ» υποδεικνύει ότι το δοχείο έχει
κουμπώσει στη θέση του.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει εγκατασταθεί απευθείας στη μονάδα θεραπείας.
Μην περιστρέφετε ή αναποδογυρίζετε το δοχείο κατά την εγκατάστασή του.
3. Αν το δοχείο δεν εφαρμόζει εύκολα και δεν ασφαλίζει στη θέση του, αφαιρέστε
το δοχείο και ελέγξτε αν οι υποδοχές σύνδεσης του δοχείου είναι σωστά
τοποθετημένες. Επιχειρήστε ξανά να τοποθετήσετε το δοχείο.
4. Αν το δοχείο εξακολουθεί να μην εφαρμόζει εύκολα και να μην ασφαλίζει
στη θέση του, αντικαταστήστε το με άλλο δοχείο και επιχειρήστε ξανά να
τοποθετήσετε αυτό το δοχείο.
Αν χρησιμοποιήσετε άλλο δοχείο, θα πρέπει να το επισημάνετε
ως «Δοχείο εξέτασης για δοκιμές-Όχι για ανθρώπινη χρήση»
και να καταγράψετε την ημερομηνία χρήσης.
5. Αν το δοχείο δεν εφαρμόζει σωστά στην εσοχή ή δεν ασφαλίζει στη θέση του,
επικοινωνήστε με την KCI (δείτε τη σελίδα 31).
6. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα σωλήνωσης είναι σωστά τοποθετημένο στον
σύνδεσμο της σωλήνωσης.
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Εφαρμογή κασέτας εξέτασης V.A.C. VERALINK™
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί ότι η κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™ εφαρμόζει και
ασφαλίζει στη μονάδα θεραπείας.

1. Γεμίστε το δοχείο της κασέτας εξέτασης V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387) σχεδόν πλήρως με νερό.

2. Τοποθετήστε την κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™ στη μονάδα, όπως φαίνεται αριστερά. Για οδηγίες
σχετικά με την τοποθέτηση της κασέτας, ανατρέξτε στη σήμανση που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
της μονάδας.

1

2

3. Αν η κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™ εξακολουθεί να μην εφαρμόζει εύκολα και να μην ασφαλίζει στη
θέση της, αντικαταστήστε τη με άλλη κασέτα εξέτασης και επιχειρήστε ξανά να τοποθετήσετε αυτή την
κασέτα στη μονάδα.
Αν χρησιμοποιήσετε άλλη κασέτα εξέτασης, θα πρέπει να την επισημάνετε ως «Κασέτα
εξέτασης για δοκιμές-Όχι για ανθρώπινη χρήση» και να καταγράψετε την ημερομηνία
χρήσης.

4.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™ ασφαλίζει σωστά, όπως φαίνεται αριστερά.

5. Αν η κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™ δεν εφαρμόζει σωστά στην εσοχή ή δεν ασφαλίζει στη θέση της,
επικοινωνήστε με την KCI (δείτε τη σελίδα 31).
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Έλεγχος μονάδας θεραπείας
Ρύθμιση
1. Αν η μονάδα δεν τροφοδοτείται, πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί λειτουργίας μέχρι να ανάψει η λυχνία, για να
ενεργοποιήσετε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Αν η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί, δείτε την ενότητα
«Φόρτιση μπαταρίας».
2. Προτού συνεχίσετε, αποσυνδέστε τη μονάδα από το
τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο μπαταρίας
δείχνει πλήρη φόρτιση.

3. Πατήστε το κουμπί θεραπεία V.A.C.® στην οθόνη Έναρξη.

4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να
σβήσει η οθόνη για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™.

5. Πριν συνεχίσετε, περιμένετε έως ότου σβήσουν όλες οι
λυχνίες και η οθόνη.

6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να
ανάψει η λυχνία για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™.

7. Πατήστε το κουμπί Λίστα ελέγχου ΠΕ στην οθόνη Έναρξη.
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8. Πατήστε το κουμπί Τυπικός ΠΕ από την οθόνη Λίστα
ελέγχου ΠΕ.
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Δοκιμή συναγερμού θεραπείας V.A.C.®

1

1. Σύρετε το δοχείο εξέτασης χωρίς ταινία στην εσοχή που
βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της μονάδας θεραπείας
V.A.C.ULTA™. Ένα χαρακτηριστικό «κλικ» υποδεικνύει ότι το
δοχείο έχει κουμπώσει στη θέση του.
2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή Βοηθητικό εξάρτημα ακρίβειας πίεση.
3. Μόλις η δοκιμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, αφαιρέστε το πώμα
σωλήνωσης από τη σωλήνωση δοχείου.

1

2

2

4. Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή Συναγερμός διαρροής.

3

5. Μόλις η δοκιμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, τοποθετήστε το
πώμα σωλήνωσης στη σωλήνωση δοχείου.

4
5

3

6. Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή Συναγερμός αποκλεισμού.
7. Μόλις η δοκιμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, αφαιρέστε το δοχείο
χωρίς ταινία.

4

8. Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου.
9. Αφού η δοκιμή ολοκληρωθεί με επιτυχία, σύρετε το
δοχείο εξέτασης χωρίς ταινία στην εσοχή που βρίσκεται
στο πλαϊνό μέρος της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Ένα χαρακτηριστικό «κλικ» υποδεικνύει ότι το δοχείο έχει
κουμπώσει στη θέση του.

00:00:45

5

10. Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή Συναγερμός πλήρους δοχείου.

00:00:24

00:00:10

00:00:08

Όταν όλες οι δοκιμές ολοκληρωθούν επιτυχώς, θα πρέπει να
εμφανιστεί ένα πράσινο σημάδι ελέγχου δίπλα σε κάθε
στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη (δείτε την εικόνα
αριστερά).

00:00:05

11. Πατήστε το κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε τις δοκιμές.
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Δοκιμή συναγερμού V.A.C. VERALINK™

Αν η κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™ είναι σωστά
τοποθετημένη, θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη με δύο
πράσινα σημάδια ελέγχου (δείτε την εικόνα αριστερά).
Αν στην οθόνη εμφανίζεται ένα κόκκινο X, αφαιρέστε και
επανατοποθετήστε την κασέτα εξέτασης V.A.C. VERALINK™,
πατήστε το κουμπί Πίσω και έπειτα πατήστε το κουμπί
Επόμενο. Αν το κόκκινο X δεν εξαφανιστεί, επικοινωνήστε
με την KCI (δείτε τη σελίδα 31).

26

Δοκιμή απόδοσης αντλίας
1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας είναι συνδεδεμένη.
Η απόδοση αντλίας ενστάλαξης θα πρέπει να είναι ≤ 88%.

2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή Απόδοση αντλίας ενστάλαξης στην οθόνη Θεραπεία
V.A.C. VERAFLO™.
• Βεβαιωθείτε ότι η τιμή της λειτουργίας αντλίας είναι ≤ 88%.
• Αν η τιμή τηςλειτουργίας αντλίας είναι > 88%, αντικαταστήστε
την κασέτα εξέτασης και επαναλάβετε το βήμα 1 που
αναφέρεται παραπάνω.
Η σωστή τιμή κύκλου λειτουργίας αντλίας εμφανίζεται μόνο
όταν η μονάδα τροφοδοτείται από παροχή εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC). Η μέγιστη τιμή που μπορεί να προκύψει
με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είναι 91%. Αν η τιμή της
λειτουργίας αντλίας είναι 100%, αυτό οφείλεται πιθανότατα σε
χρήση τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος (DC) (μόνο μπαταρία).
3. Αν η τιμή συνεχίζει να είναι > 88%
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να
σβήσει η οθόνη για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βύσματα δεν φέρουν φθορές και έχουν
προσαρτηθεί σωστά στη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να
ανάψει η λυχνία για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™.
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™
τροφοδοτείται με ρεύμα όταν είναι συνδεδεμένη στην
επιτοίχια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
• Πατήστε το κουμπί Λίστα ελέγχου ΠΕ στην οθόνη Έναρξη.
• Πατήστε το κουμπί Τυπικός ΠΕ από την οθόνη
Λίστα ελέγχου ΠΕ.
• Πατήστε το κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε τις δοκιμές.
•
•
•

Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή «Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™» από την οθόνη Λίστα
ελέγχου ΠΕ.
Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα
στην επιλογή «Απόδοση αντλίας ενστάλαξης» στην οθόνη
Θεραπεία V.A.C. VERAFLO™.
Αν μετά την απενεργοποίηση της μονάδας και την επανάληψη
της δοκιμής η τιμή της λειτουργίας αντλίας εξακολουθεί να
είναι πάνω από 88%, επικοινωνήστε με την KCI
(δείτε τη σελίδα 31).

4. Πατήστε το κουμπί με το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στην
επιλογή Επαναφορά προεπιλογών ασθενούς.
5. Πατήστε το κουμπί Ολοκλήρωση.
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Τελικά βήματα
Σκοπός αυτών των βημάτων είναι να διασφαλιστεί ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™ φορτίζει, προτού την
απενεργοποιήσετε.

1. Αφαιρέστε το δοχείο εξέτασης και την κασέτα εξέτασης
V.A.C. VERALINK™ από τη μονάδα, αν είναι ακόμα
τοποθετημένα.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου
ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.

3. Συνδέστε το βύσμα σε μια επιτοίχια παροχή
εναλλασσόμενου ρεύματος.

4. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη βύσματος εμφανίζεται στην
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης αφής.

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να
σβήσει η οθόνη για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα
θεραπείας V.A.C.ULTA™.

28

Προετοιμασία για μεταφορά και χρήση σε ασθενή
Τα ακόλουθα έγγραφα και αντικείμενα θα πρέπει να συνοδεύουν πάντα τη μονάδα θεραπείας
V.A.C.ULTA™ κατά τη χρήση σε ασθενή. Αν χρειάζεται, επικοινωνήστε με την KCI για αντικατάσταση
των εγγράφων (δείτε τη σελίδα 23).
•

Πληροφορίες ασφαλείας για το σύστημα θεραπείας V.A.C.ULTA™

•

Τροφοδοτικό V.A.C.ULTA™

•

Καλώδιο τροφοδοσίας V.A.C.ULTA™
Η μεταφορά της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ από και προς τον ασθενή θα πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τα τοπικά πρωτόκολλα που εξασφαλίζουν την καθαριότητα της
μονάδας και του τροφοδοτικού.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα απαιτούμενα έγγραφα είναι προσαρτημένα στη μονάδα.
2. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα του ιδρύματος για τη μεταφορά της μονάδας και την τοποθέτηση της
μονάδας σε ασθενή.
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Ανταλλακτικά
Η παρούσα λίστα ανταλλακτικών ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2016. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
KCI για να επιβεβαιώσετε τους τρέχοντες κωδικούς προϊόντος (δείτε τη σελίδα 31).

Εξαρτήματα ειδικά ανά χώρα
Κωδικός προϊόντος

Περιγραφή

Χώρα

4103730

Τροφοδοτικό

Γενικής χρήσης

44001464

Τροφοδοτικό

Γαλλία

350084

Καλώδιο τροφοδοσίας

Η.Π.Α. / Καναδάς

350753

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ηνωμένο Βασίλειο

360080

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ιταλία

350758

Καλώδιο τροφοδοσίας

Δανία

360081

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ελβετία

360122

Καλώδιο τροφοδοσίας

Νότια Αφρική

360076

Καλώδιο τροφοδοσίας

Αυστραλία

360074

Καλώδιο τροφοδοσίας

Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που δεν παρατίθενται

Κωδικοί προϊόντος για το Φύλλο πληροφοριών ασφαλείας και το Εγχειρίδιο χρήσης
Κωδικός προϊόντος Φύλλου
πληροφοριών ασφαλείας για τη
θεραπεία V.A.C.ULTA™

Κωδικός προϊόντος
Εγχειριδίου χρήσης
V.A.C.ULTA™

Κωδικός προϊόντος
Εγχειριδίου σέρβις
V.A.C.ULTA™

Γλώσσα

417282

417660

Αγγλικά

417282-DE

417660-DE

Γερμανικά

417282-ES

417660-ES

Ισπανικά

417282-FR

417660-FR

Γαλλικά

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Αγγλικά και Γαλλικά
Καναδά

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Ιταλικά

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Ολλανδικά

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Δανικά

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Σουηδία

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Ελληνικά

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Φινλανδικά

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Νορβηγικά

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Γαλλικά και Ολλανδικά

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

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

Αγγλικά, Γερμανικά,
Γαλλικά και Ιταλικά

417659
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Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Το προειδοποιητικό σύμβολο επισημαίνει έναν πιθανό
κίνδυνο για το σύστημα, τον ασθενή ή το προσωπικό.

Το σύμβολο πληροφοριών υποδηλώνει μια
σημαντική σημείωση ή πληροφορία λειτουργίας.

Το προειδοποιητικό σύμβολο ηλεκτροπληξίας
επισημαίνει πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Πληροφορίες μπαταρίας για αποστολή
(Το προϊόν περιέχει μπαταρίες ιόντων λιθίου)

Στοιχεία επικοινωνίας πελατών
Για ερωτήματα αναφορικά με το προϊόν αυτό, τα αναλώσιμα, τη συντήρηση ή για πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της KCI, επικοινωνήστε με την KCI ή με εξουσιoδοτημένο αντιπρόσωπο
της KCI ή:
Στις Η.Π.Α. τηλεφωνήστε στο 1-800-275-4524 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.acelity.com
ή www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Αν βρίσκεστε εκτός των Η.Π.Α., επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kci-medical.com
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Λίστα ελέγχου μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTATM (Εγχειρίδιο σέρβις)
•

Αυτό το έντυπο πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Εγχειρίδιο σέρβις της μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Συμπληρώστε αυτήν την πλευρά του εντύπου για κάθε χρήση σε διαφορετικούς ασθενείς και φυλάξτε το μόνιμα.

Καθαρισμός μονάδας θεραπείας

Τυπικός έλεγχος ποιότητας

Καθαρίστε τη μονάδα ακολουθώντας τις διαδικασίες που βρίσκονται
στην ενότητα «Καθαρισμός και απολύμανση» του Εγχειριδίου σέρβις της
μονάδας θεραπείας V.A.C.ULTA™.

Διαδικασίες φροντίδας μεταξύ των χρήσεων σε διαφορετικούς
ασθενείς
Ελέγξτε τη μονάδα θεραπείας για εξαρτήματα που
έχουν καταστραφεί ή λείπουν.

Πραγματοποιήστε τυπική συντήρηση.
Ενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.
Εκτελέστε τις διαδικασίες θεραπείας V.A.C.®.

Απαραίτητες
επιδιορθώσεις

Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Θεραπεία V.A.C.®.

ΝΑΙ

Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Βοηθητικό εξάρτημα ακρίβειας πίεσης.

ΟΧΙ

Ελέγξτε τις υποδοχές σύνδεσης (διατάξεις σφράγισης).
Ελέγξτε το βύσμα τροφοδοσίας / περίβλημα.
Ελέγξτε τα εξωτερικά κουμπιά.
Ελέγξτε το κάλυμμα του κυλίνδρου ενστάλαξης.
Ελέγξτε την οθόνη αφής.
Ελέγξτε τον βραχίονα ανάρτησης του δοχείου διαλύματος.
Ελέγξτε τη διασύνδεση δεδομένων χρήστη (UDI).
Ελέγξτε τους πείρους και τους μαγνήτες της θύρας UDI.
Ελέγξτε τον βραχίονα ανάρτησης της μονάδας.
Ελέγξτε το τροφοδοτικό και τα καλώδια.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, όπως απαιτείται.
Ελέγξτε την εφαρμογή του δοχείου θεραπείας V.A.C.®.
Ελέγξτε την εφαρμογή της κασέτας εξέτασης V.A.C. VERALINK™.
Φορτίστε την μπαταρία, αν χρειάζεται.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ / ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ / ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δοκιμής, αφαιρέστε το πώμα
σωλήνωσης από τη σωλήνωση.
Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Συναγερμός διαρροής.
Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δοκιμής, τοποθετήστε το πώμα
σωλήνωσης στη σωλήνωση.
Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Συναγερμός αποκλεισμού.
Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δοκιμής, αφαιρέστε το δοχείο
χωρίς ταινία από τη μονάδα.
Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Συναγερμός εσφαλμένης τοποθέτησης δοχείου.
Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δοκιμής, τοποθετήστε το δοχείο με
ταινία επάνω στη μονάδα.
Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Συναγερμός πλήρους δοχείου.
Όταν όλες οι δοκιμές ολοκληρωθούν επιτυχώς, πατήστε το κουμπί Επόμενο.
Πραγματοποιήστε τις διαδικασίες για τη θεραπεία V.A.C. VERAFLO™.
Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Απόδοση αντλίας ενστάλαξης.
Επανατοποθετήστε το δοχείο εξέτασης όπως είναι
απαραίτητο για τη δοκιμή.
Ελέγξτε τον Συναγερμό εσφαλμένης τοποθέτησης της
κασέτας V.A.C. VERALINK™.

Αν η μονάδα δεν ολοκληρώσει με επιτυχία κάποια διαδικασία
ή χρειάζεται επισκευή που δεν καλύπτεται από το παρόν
εγχειρίδιο, επικοινωνήστε αμέσως με την KCI.
Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και απολύμανση:
Επιβεβαιώνεται από: _____________________________________

Πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές της λίστας ελέγχου ΠΕ:

Ελέγξτε τον Συναγερμό άδειου σάκου/φιαλιδίου
διαλύματος.
Πατήστε το κουμπί με το βέλος για την επιλογή
Συναγερμός αποκλεισμού V.A.C. VERAFLO™.
Πατήστε το κουμπί Λίστα ελέγχου ΠΕ για να μεταβείτε
στην οθόνη «Λίστα ελέγχου ΠΕ».
Πατήστε το κουμπί Επαναφορά προεπιλογών
ασθενούς.

Τελικά βήματα
Επιβεβαιώνεται από: _____________________________________
Αριθμός σειράς μονάδας: _____________________________________
Ημερομηνία: ______ / ______ / ______
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Αφαιρέστε το δοχείο εξέτασης - επισημάνετέ το, αν είναι απαραίτητο.
Συνδέστε τη μονάδα στο τροφοδοτικό και την πρίζα.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη
μονάδα θεραπείας V.A.C.ULTA™.

EC REP

Κατασκευάζεται για την:
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

Όλα τα εμπορικά σήματα που προσδιορίζονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία της KCI Licensing, Inc., των
θυγατρικών εταιριών της ή/και των δικαιοπαρόχων της.
Πνευματικά δικαιώματα 2017 KCI Licensing, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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