V.A.C.ULTA™

TERÁPIÁS RENDSZER

SZERVIZKÉZIKÖNYV

Fontos dokumentum
Iktassa a karbantartási feljegyzések között.

JÓTÁLLÁS ÉS A JOGORVOSLAT KORLÁTOZÁSA
A KCI EZENNEL ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL
IDEÉRTVE A JELEN KIADVÁNYBAN LEÍRT KCI TERMÉK(EK) FORGALOMBA HOZHATÓSÁGÁRA,
ILLETVE EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT.
A KCI ÁLTAL NYÚJTOTT MINDEN ÍRÁSOS JÓTÁLLÁST A JELEN KIADVÁNY TARTALMAZZA, VAGY AZOK
A TERMÉKHEZ VANNAK MELLÉKELVE. A KCI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐ
FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES KÁROSODÁSÉRT ÉS
KÖLTSÉGÉRT, IDEÉRTVE A SZEMÉLYI, ILLETVE TULAJDONI KÁROKAT IS, AMELYEK TELJES EGÉSZÉBEN
VAGY RÉSZBEN A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY JAVÍTÁSÁBÓL KÖVETKEZNEK, AMENNYIBEN
A VONATKOZÓ TÖRVÉNY KIFEJEZETTEN NEM TILTJA A JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT.
SEMMILYEN SZEMÉLY NEM JOGOSULT A KCI VÁLLALATOT BÁRMILYEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA
VAGY JÓTÁLLÁSRA BÍRNI AZ ITT FOGLALTAKON KÍVÜL.
A KCI nyomtatott anyagaiban – ideértve a jelen dokumentumot is – található leírások és műszaki
jellemzők kizárólag a termék általános, a gyártás idejében történő leírására szolgálnak, és nem képeznek
semmilyen kifejezett jótállást, kivéve a jelen útmutatóban leírt korlátozott jótállásban foglaltakat.
A jelen dokumentumban található adatok bármikor megváltoztathatók. A frissítések tekintetében
forduljon a KCI-hez (lásd 31. oldal).
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Fontos tudnivalók a felhasználók részére
Ez az útmutató a KCI vállalat V.A.C.ULTA™ terápiás egységének rutin szervizelési eljárásait segíti. Az útmutató
nem használható javításhoz vagy nem rutin szervizeléshez. Keresse fel a KCI vállalatot (lásd 31. oldal) minden
javítás vagy nem rutin szervizelés érdekében, amelyeket nem ismertet ez az útmutató.
Kérjük, olvassa el és értelmezze az útmutató minden részét, beleértve az összes biztonsági információt,
mielőtt a berendezésen szervizeljárást kezdene.
A KCI termékek megfelelő működéséhez a KCI az alábbiakat javasolja:
•

Az összeszerelést, működtetést, beállítást, módosítást és szervizelést minden esetben megfelelően
képzett és minősített személyzet végezze.

•

A helyiség elektromos hálózatának meg kell felelnie a vonatkozó helyi elektromos szabványoknak.

•

A terméket a felhasználói útmutatónak és minden vonatkozó termékcímkének megfelelően
kell használni.

•

Kövesse az útmutatóban szereplő eljárásokat, beleértve a fertőzésmegelőzést és -kontrollt,
valamint a karbantartást és tisztítást is.

•

Dokumentáljon és őrizzen meg a tartós feljegyzések között minden elvégzett szervizelési eljárást.

•

Gondoskodjon arról, hogy csak KCI kötéseket és kiegészítőket használjon a V.A.C.ULTA™
terápiás egységgel.

Megjegyzés
A terméket a gyártó meghatározott feszültségi követelményeknek megfelelően állította be. A feszültségértéket
lásd a termék adatcímkéjén.
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Bevezetés/Információk az útmutatóról
Ez az útmutató a V.A.C.ULTA™ terápiás egység rutin szervizelési eljárásait segíti. Ezen eljárások betartása biztosítja,
hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység tisztítása megfelelő legyen, az teljesen működőképes legyen, és készen álljon
a betegnél való felhasználásra.
Ezen eljárások közé az alábbiak tartoznak:
•
•
•
•

Tisztítás és fertőtlenítés
Károsodott és/vagy hiányzó alkatrészek keresése
Az egység működőképességének ellenőrzése
Az egység előkészítése a beteghez szállításhoz

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység ellenőrzőlistája
Mielőtt bármilyen tisztítási vagy szervizelési eljárást kezdene, amelynek leírása megtalálható az útmutatóban,
készítsen fénymásolatot a V.A.C.ULTA™ terápiás egység ellenőrzőlistájáról, amely az útmutató hátoldalán található
(lásd 32. oldal). Amikor elkészült az átvizsgálással és szervizeléssel, tartsa meg a kitöltött nyomtatványt minden
egyes egység esetében a tartós feljegyzések között.
Az eljárások minden lépését abban a sorrendben kell elvégezni, ahogy le van írva,
hogy garantálja a V.A.C.ULTA™ terápiás egység helyes működését és megbízhatóságát.
A betegek általi használatok között a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet meg kell tisztítani,
fertőtleníteni kell, át kell vizsgálni és az akkumulátorát fel kell tölteni. A szervizeljárások
szükséges gyakoriságára vonatkozó további kérdésekkel keresse fel a KCI vállalatot
(lásd 31. oldal).
A terápiás egység belső alkatrészekhez való hozzáférés érdekében történő felnyitása
miatt a garancia érvényét veszti.
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Előkészítés a használathoz
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység használatra való előkészítésébe beletartozik a kicsomagolás, a károsodott vagy
hiányzó alkatrészek ellenőrzése és a kezdeti átvizsgálási és szervizeljárások az akkumulátor teljes töltöttségének
és az egység beteghasználatra való alkalmasságának biztosításához. Az alábbi eljárásokat kell elvégezni,
amikor az egységet először megkapja a KCI vállalattól.
Ha már a leltárban szereplő egység szervizelését végzi, az 5. lépéssel kezdje.
1. Vizsgálja meg a karton szállítódobozt, hogy nincs-e rajta látható károsodás.
2. Vegye ki az egységet a szállítódobozból. A kinyitáskor legyen óvatos, hogy ne károsítsa a doboz tartalmát.
3. Vizsgája át a szállítódoboz tartalmát, hogy nincs-e benne károsodott tétel. Ha károsodást észlel, hívja a szállítóvállalatot
a bejelentés/visszaküldés érdekében.
4. Vegyen leltárba minden tételt a szállítódobozban a csomagolásban található nyomtatvány alapján. Ha valamelyik tétel hiányzik,
hívja a KCI vállalatot (lásd 31. oldal).
5. Jegyezze fel minden egység sorozatszámát a V.A.C.ULTA™ terápiás egység ellenőrzőlistáján.
6. Végezze el az ellenőrzőlista által előírt szervizeljárásokat.
7. Amikor a kezdeti átvizsgálási és szervizeljárások elkészültek, tárolja vagy csomagolja be az egységet, ahogy szükséges.
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A V.A.C.ULTA™ terápiás egység komponenseinek ismertetése
A terápiás egység elöl- és hátulnézete
V.A.C.ULTA™ terápiás egység – elölnézet

Tartálykioldó gomb

Tápellátás gomb

Érintőképernyő
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Az akkumulátor
töltésjelző lámpája

„Nem otthoni használatra“
címke (nincs minden
egységen)

Hangszóró
USB-port
SD-kártya nyílása

Ceruza

V.A.C.ULTA™ terápiás egység – hátulnézet

Az oldattartó
rögzítőkarja

Paramétercímke
Rögzítőkar logócímkéje

Egységrögzítő gomb

Az egység sorozatszámának
címkéje
Egységrögzítő kar

Rögzítőkar utasításcímkéje
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Az oldattartó
rögzítőkarjának zárja

A terápiás egység oldalnézetei
V.A.C.ULTA™ terápiás egység – bal oldal
Hordozófogantyú

Az oldattartó
rögzítőkarjának zárja

V.A.C. VERALINK™ instillálás címke

V.A.C. VERALINK™
kazettatengely nyílása

V.A.C.ULTA™ terápiás egység – jobb oldal
Tartálycsatlakozók
(tömítések)

A címke nem feltétlenül található
meg minden egységen.
Not for Resale or Redistribution

Csak az USA-ban
alkalmazott címke

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Tápcsatlakozó
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Tisztítás és fertőtlenítés
A V.A.C.ULTA™ terápiás egység tisztítása és fertőtlenítése az összes kemény burkolatú komponens letörlését jelenti.
A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell:
• ha a beteg általi használat során beszennyeződött;
• két beteg általi használat között.

Fertőzéskontroll
A fertőzéskontrollra vonatkozó intézményi irányelvek különbözők lehetnek; a KCI azonban az
alábbiakat javasolja a fertőzéskontrollal kapcsolatban a KCI terápiás eszközök feldolgozásakor:
•

Jelöljön ki szennyezett és tiszta területeket az eszközök elkülönítésére és tárolására a szállítás,
tisztítás és fertőtlenítés előtti és utáni időszakra. Tartsa be a protokollokat, hogy garantálja,
nem követezik be keresztszennyeződés a tisztítatlan és tiszta egységek között.

•

Használjon személyi védőfelszerelést, és tartsa be az alábbi szabványoknak megfelelő higiéniai
protokollokat:
•

29 CFR 1910.1030, OSHA vérrel terjedő kórokozók szabványa

•

MMWR October 2002;51 (No. RR-16), A kéz higiéniájára vonatkozó irányelvek egészségügyi
körülmények között

•

A fertőtlenítés előtt tisztítsa meg a terápiás egységet minden szerves anyagtól.

•

Használjon kórházi minőségű tisztító- és fertőtlenítőszereket a CDC 2008 jelű, az egészségügyi
intézményekben kivitelezett fertőtlenítésre és sterilizálásra vonatkozó irányelveknek megfelelően.

•

Ne merítse a terápiás egységet folyadékokba, és ne áztassa azokban, nehogy az egység
elektronikája károsodjon. Kövesse az intézmény egyéb kemény burkolatú, tartós gyógyászati
villamos készülékek tisztítására és fertőtlenítésére vonatkozó előírásait.
Ügyeljen arra, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység és tápegysége ne legyen a váltóáramú
hálózathoz csatlakoztatva, amikor bármilyen tisztítófolyadékot használ.

Szükséges eszközök és berendezések
•

Kórházi minőségű tisztító- és fertőtlenítőszerek és/vagy nedves fertőtlenítő törlőkendők.

•

Vattás végű applikátorok.

Általános tisztítási javallatok
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•

Használja a szükséges személyi védőfelszerelést.

•

A letörölt tételeknél gondoskodjon róla, hogy a teljes felületet érje a tisztítófolyadék, és az maradjon
nedves/tartsa be a kontaktidőt a gyártó utasításainak megfelelően.

Terápiás egység
1. Gondoskodjon róla, hogy a terápiás egység ki legyen húzva az áramforrásból.
2. Távolítsa el az egységről a tartálycsatlakozókat. Törölje le/tisztítsa meg a csatlakozókat egy antiszeptikus
törlőkendővel. Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozók üregeiben és az érintkező felszíneken se legyen
idegen anyag. Szükség esetén használjon vattás végű applikátort.
3. Törölje le/tisztítsa meg a tartályok mélyedésének területét egy antiszeptikus törlőkendővel.
4. Törölje le/tisztítsa meg a V.A.C. VERALINK™ kazetta területét és a görgőborítást egy antiszeptikus
törlőkendővel. Gondoskodjon róla, hogy az üregek területén ne legyen idegen anyag. Szükség esetén
használjon vattás végű applikátort.

5. Emelje fel teljesen az oldattartó rögzítőkarjának zárját.
6. Húzza fel az oldattartó rögzítőkarját.
7. Fordítsa el 180 fokkal.
8. Nyomja le teljesen az oldattartó rögzítőkarjának zárját ahhoz, hogy helyére rögzítse az oldattartó rögzítőkarját.
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9. Húzza ki az egységből az egységrögzítő kart, amíg teljesen ki nem nyújtotta. Rögzítse a kart itt úgy, hogy
elfordítja az egységrögzítő gombot.

10. Törölje le/tisztítsa meg a teljes egységet egy antiszeptikus törlőkendővel.

Ne hagyja, hogy a felesleges folyadék összegyűljön az érintőképernyőt körülvevő
területen vagy az érintőképernyő tömítése körül.
Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz a képernyőkön és a körülöttük lévő
területeken.
11. Amikor alaposan megtisztította az egységet, hagyja a levegőn megszáradni.
12. Állítsa vissza az oldattartó rögzítőkarját és az egységrögzítő kart azok visszatolt helyzetébe. Ne hagyja,
hogy az egységrögzítő kar visszaugorjon.

Tápegység
1. Gondoskodjon róla, hogy a tápegység ki legyen húzva a terápiás egységből és/vagy az áramforrásból.
2. Törölje le a tápegységet és a kábeleket antiszeptikus törlőkendővel. Hagyja megszáradni.
Ne itassa át folyadékkal a tápegységet.
3. Tekerje fel a tápkábeleket, és rakja félre.
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Szervizeljárások
Az alábbi szervizeljárások biztosítják, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység megfelelően működjön és az akkumulátora
teljesen fel legyen töltve. Ha elvégzi ezeket az eljárásokat, az egység készen áll a betegnél való használatra.
Az alábbi eljárásokat a felsoroltaknak megfelelően és azonos sorrendben kell elvégezni, amikor az egység először
megérkezik a KCI vállalattól, valamint a betegek általi használat között.
Minden szervizelést tiszta területen kell elvégezni, amely védett a megtisztítatlan
egységek és más potenciális szennyezőforrások általi szennyeződéstől. Használjon
megfelelő vagy a helyi protokollban előírt személyi védőfelszerelést.
Ha az egységen nem végezhető el valamely szervizeljárás egy része, kérjük,
azonnal hívja a KCI vállalatot segítségért (lásd 31. oldal).

Az egység esetleges sérüléseinek vizsgálata
Ezen eljárás célja a V.A.C.ULTA™ terápiás egység átvizsgálása sérülések keresése érdekében az alábbi
feltételeket követve:

Külső

1. Vizsgálja meg az egység tetejét, alját és oldalait az alábbiakat keresve:
•

bármekkora repedés;

•

bármekkora lyuk, amely láthatóvá teszi a belső alkatrészeket.

2. Vizsgálja meg a tartály mélyedésének területét az alábbiakat keresve:
•

bármekkora repedés;

•

a tartálycsatlakozók károsodása;

•

repedések a tápcsatlakozón és a környező burkolaton.

3. Vizsgálja meg a tápellátás és a tartálykioldó gombot. Ellenőrizze, hogy a grafikus
szimbólumok látszódnak-e.
A grafikus szimbólumok enyhe sérülése megengedhető,
amíg az ábrázolás egyértelmű marad, ahogy az ábra mutatja.
4. Ellenőrizze a címkék meglétét és olvashatóságát (lásd 7. és 8. oldal).
5. Vizsgálja meg a V.A.C. VERALINK™ kazettaterületet és az instillálógörgő
borítását az alábbiakat keresve:
•

bármekkora repedés;

•

bármekkora lyuk, amely láthatóvá teszi a belső alkatrészeket;

•

ép görgőborítás; nem károsodott vagy szakadt.
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Érintőképernyő
Ellenőrizze az érintőképernyőt a károsodás látható jeleit vagy túlzott
képernyőkopás vagy -karcolódás jeleit kutatva, amely bizonytalanná teheti
a képernyő elemeinek láthatóságát.

A mély vagy kiterjedt képernyőkarcolások a terápiás egység
néha előforduló hibás működtetéséből származhatnak.

Felhasználói adatinterfész
1. Nyissa ki a felhasználói adatinterfész ajtaját, és győződjön meg arról, hogy a
ceruza a helyén van-e, amint az ábra mutatja.
2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tűi és mágnesei a helyükön vannak-e.
3. Amikor nyitva van a felhasználói adatinterfész ajtaja, vizsgálja meg
a memóriakártya-nyílást és az adatportokat, hogy azok tiszták-e,
és nincsenek-e bennük elgörbült tűk vagy egyéb akadályok.

Az oldattartó rögzítőkarja

Ellenőrizze, hogy az oldattartó rögzítőkarja kellően kinyitható, kihúzható,
lezárható és visszahúzható-e.
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Egységrögzítő kar
1. Az egységrögzítő karját rugó működteti. Ellenőrizze, hogy a rugó mechanikája
megfelelően működik-e; ehhez húzza ki a kart a házból, majd engedje vissza
a visszahúzott helyzetbe. Ne hagyja, hogy a kar visszaugorjon.
2. Húzza ki a kart a házból, forgassa el a gombot, hogy meggyőződjön a kar
zárómechanikájának helyes működéséről, és hogy a kar lezárható-e kihúzott
helyzetben.
3. Miközben a kar ki van húzva és rögzítve van, ellenőrizze, hogy a karon
lévő gumiütköző és az akkumulátor burkolatán lévő gumi V-csatorna
csúszásgátló lap nem sérült-e, és stabilan a helyén van-e.

csúszásgátló lap az akkumulátor burkolatán

Tápegység és kábel

1. Vizsgálja meg a tápegységet, nem sérült-e.
2. Vizsgálja meg a tápkábelt, nem sérült-e.
3. Ellenőrizze, hogy a címkék a helyükön vannak és olvashatók-e.
4. Ellenőrizze, hogy a tápkábelen megtalálható-e a tápkábelcímke (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

Ha valamelyik tétel sérült vagy hiányzik, hívja a KCI vállalatot a
cserével kapcsolatban (lásd Ügyfélszolgálati információk rész).
A cserélhető alkatrészeket lásd a Cseretartozékok című részben.
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Az akkumulátor töltése
Ezen eljárás célja annak biztosítása, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység akkumulátora kellően fel legyen töltve
az alábbi ellenőrzések és teszteljárások elvégzéséhez.

Eszközök és tartozékok
•

tápegység (KCI PN: 4103730 vagy 44001464)

•

tápkábel (KCI PN: lásd 30. oldal az országspecifikus alkatrészekért)

1. Állítsa az egységet egy stabil helyre, ahol legalább egy órán keresztül magára hagyható. A töltést egy
óránál tovább is végezheti, ha szükséges.
2. Dugja be a váltóáramú tápkábelt az egyenáramú tápegységbe.
3. Csatlakoztassa a váltóáramú tápkábel dugaszát egy váltóáramú fali aljzathoz.
4. Keresse meg a töltőkábel csatlakozóján lévő nyilat. A nyílnak felül kell lennie, amikor a töltőkábel
csatlakozója be van dugva a V.A.C.ULTA™ terápiás egység tápcsatlakozójába.
5. Ellenőrizze, hogy ég-e az akkumulátor töltésjelző LED-je az érintőképernyő alatt.

V.A.C.ULTA™ terápiás egység
tápcsatlakozója

Nyíl
V.A.C.ULTA™ terápiás egység
kábel csatlakozója

Borostyánsárga fény jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.
Zöld fény jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
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A terápiás egység beállításai
Ennek az eljárásnak a célja a V.A.C.ULTA™ terápiás egység dátum- és időbeállításainak és a régióbeállítások
helyességének ellenőrzése.

1. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot, amíg a fény ki
nem gyullad.

2. Válassza le az egységet a tápegységről, és folytatás előtt
győződjön meg arról, hogy az akkumulátor ikonja teljes
töltöttséget jelez-e.

Minden ellenőrzést és tesztet akkumulátorról kell elvégezni.
Ha az akkumulátor töltést igényel, olvassa el Az akkumulátor
töltése című részt.

Kattanásnak kell hallatszania, amikor megnyom egy gombot.

3. A megjelenített Elindítás képernyőtől függően nyomja meg
a Ellenőrzőlista gombot vagy nyomja meg a Terápia folytatása
gombot a következő képernyőre lépéshez.

4. Nyomja meg a Beállítások fület.
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Területi beállítások

1. Nyomja meg a Területi beállítások gombot.

2. Ellenőrizze, hogy a beállítások helyesek-e, vagy szükség
szerint változtassa meg azokat.
A részletesebb információkért olvassa el a Területi beállítások
képernyő című részt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység
felhasználói útmutatójában.

3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elfogadja a beállításokat,
ahogy azok megjelennek, vagy hogy rögzítse az elvégzett
változásokat.
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4. Nyomja meg az OK gombot a Területi beállítások
megerősítése képernyőn, hogy visszatérjen a Beállítások
képernyőre, vagy nyomja meg a Mégse gombot,
hogy visszatérjen a Területi beállítások képernyőre és
végrehajtsa a szükséges változtatásokat.

Dátum és idő beállításai képernyő

Bármikor ellenőrizheti a dátumot és időt a V.A.C.ULTA™
terápiás egységen, ha rápillant bármelyik képernyő bal
felső részére. Ha a beállítás nem helyes, végezze el az
alábbi lépéseket.
1. A Beállítások képernyőn nyomja meg a Dátum és Idő gombot.
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2. Használja a képernyőn megjelenő csúszkákat, hogy szükség
szerint beállítsa a dátumot és időt.

3. Nyomja meg az OK gombot, hogy elfogadja a beállításokat,
ahogy azok megjelennek a Dátum és idő beállításai
képernyőn.

A részletesebb információkért olvassa el a Dátum és idő
beállításai képernyő című részt a V.A.C.ULTA™ terápiás
egység felhasználói útmutatójában.

4. Nyomja meg az OK gombot A dátum- és időbeállítások
megerősítése képernyőn, hogy visszatérjen a Beállítások
képernyőre, vagy nyomja meg a Mégse gombot,
hogy visszatérjen a Dátum és idő beállításai képernyőre
és végrehajtsa a szükséges változtatásokat.
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A működés ellenőrzése
Eszközök és tartozékok
•

•

két 500 ml-es KCI tartály (KCI PN: M8275063 vagy M8275071)
•

Ezek szabványos tartályok, amelyek legfeljebb hat hónapon keresztül használhatók
teszttartálynak. Az egyik tartályon fedje le az érzékelőcsatlakozót egy darab
ragasztószalaggal; ez fogja szimulálni a megtelt tartályt.

•

A másik tartályon hagyja fedetlenül az érzékelőcsatlakozót. Írja rá mindkét tartályra,
hogy „Teszttartály – nem emberi felhasználásra”, valamint a használatbavétel dátumát.

egy KCI V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta (KCI PN: SE-000387)
•

•

Ez a kazetta legfeljebb négy hónapig felhasználható tesztkazettának. Írja rá a kazettára,
hogy „Tesztkazetta – nem emberi felhasználásra”, valamint a használatbavétel dátumát.

egy vezetékkupak (KCI PN: M6275069)

Két 500 ml-es KCI tartály

Érzékelőcsatlakozó ragasztószalaggal

Tesztkazetta
Vezetékkupak

A V.A.C.® terápiatartály beillesztése
Ennek az eljárásnak a célja annak ellenőrzése, hogy a tartály illeszkedik-e és biztosan rögzül-e a terápiás egységhez.
1. Csúsztassa a teszttartályt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység oldalába.
2. Nyomja a tartályt erősen a helyére a V.A.C.ULTA™ terápiás egységbe.
Hallható kattanás jelzi, hogy a tartály megfelelően illeszkedik.
Győződjön meg arról, hogy a tartály közvetlenül a terápiás egységhez
illeszkedik-e.
Ne csavarja meg vagy fordítsa el a tartályt, amikor a helyére illeszti.
3. Ha a tartály nem illeszkedik és rögzül könnyedén a helyére, távolítsa
el a tartályt, és ellenőrizze, hogy a tartálycsatlakozók megfelelően
helyezkednek-e el. Próbálja meg ismét a tartály helyre illesztését.
4. Ha a tartály továbbra sem illeszkedik és rögzül könnyedén, cserélje ki egy
másik tartályra, és próbálja meg azt a helyére illeszteni.
Ha másik tartályt használ, írja rá, hogy „Teszttartály – nem
emberi felhasználásra”, valamint a használatbavétel dátumát.
5. Ha a tartály nem illeszkedik megfelelően a vájatba, vagy nem rögzül a helyén,
hívja a KCI vállalatot (lásd 31. oldal).
6. Győződjön meg arról, hogy a vezetékkupak a helyén van-e a vezetékcsatlakozón.
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A V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta beillesztése
Ezen eljárás célja a V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta beillesztése és rögzítése a terápiás egységhez.

1. Töltse majdnem tele a V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta tartályát (KCI PN: SE-000387) vízzel.

2. Csatlakoztassa a V.A.C. VERALINK™ tesztkazettát az egységhez, ahogy bal oldalt látható. Tekintse meg
a bal oldali címkét az egységen az utasításokért, hogyan csatlakoztassa a kazettát.

1

2
3. Ha a V.A.C. VERALINK™ tesztkazettát nem lehet könnyedén csatlakoztatni és rögzíteni a helyén, cserélje ki
egy másik tesztkazettára, és próbálja ismét beilleszteni a tesztkazettát az egységbe.
Ha másik tesztkazettát használ, írja rá, hogy „Tesztkazetta – nem emberi felhasználásra”,
valamint a használatbavétel dátumát.

4. Győződjön meg arról, hogy a V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta megfelelően rögzül-e, ahogy bal oldalt látható.
5. Ha a V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta nem illeszkedik megfelelően a vájatba, vagy nem rögzül a helyén,
hívja a KCI vállalatot (lásd 31. oldal).
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A terápiás egység tesztelése
Beállítás
1. Ha az egység nincs bekapcsolva, a V.A.C.ULTA™ terápiás
egység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a Tápellátás gombot, amíg a lámpa be nem kapcsol.
Ha az akkumulátor töltést igényel, olvassa el Az akkumulátor
töltése című részt.
2. Válassza le az egységet a tápegységről, és folytatás előtt
győződjön meg arról, hogy az akkumulátor ikonja teljes
töltöttséget jelez-e.
3. Nyomja meg a V.A.C.® Terápia gombot az Elindítás képernyőn.
4. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység kikapcsolásához nyomja meg
és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
5. Folytatás előtt várja meg, hogy a képernyő és az összes fény
is kialudjon.

6. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot, amíg a fény ki
nem gyullad.
7. Nyomja meg a Ellenőrzőlista gombot az Elindítás
képernyőn.
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8. Nyomja meg a Normál ell. gombot a Ellenőrzőlista
képernyőn.
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A V.A.C.® terápia riasztástesztelése
1. Csúsztassa a nem leragasztott teszttartályt a V.A.C.ULTA™
terápiás egység oldalába. Hallható kattanás jelzi, hogy a
tartály megfelelően illeszkedik.

1

2. Nyomja meg a Nyíl gombot, ami a Nyomás pontossága
felirat mellett jelenik meg.
3. Amikor a teszt sikeresen lezajlott, távolítsa el a
vezetékkupakot a tartály vezetékéről.

1

2

2

4. Nyomja meg a Nyíl gombot, ami a Szivárgási riasztás felirat
mellett jelenik meg.
5. Amikor a teszt sikeresen lezajlott, helyezze vissza a
vezetékkupakot a tartály vezetékére.

3
4

3

5

6. Nyomja meg a Nyíl gombot, ami a „Elzáródási” riasztás felirat
mellett jelenik meg.
7. Amikor a teszt sikeresen lezajlott, távolítsa el a nem
leragasztott tartályt.

4

8. Nyomja meg a Nyíl gombot, ami a „Tartály nincs rőgzítve”
riasztás felirat mellett jelenik meg.
9. A sikeres teszt után csúsztassa a leragasztott teszttartályt
a V.A.C.ULTA™ terápiás egység oldalába. Hallható kattanás
jelzi, hogy a tartály megfelelően illeszkedik.

5
00:00:45

00:00:24

10. Nyomja meg a Nyíl gombot, ami a „Tartály megtelt” riasztás
felirat mellett jelenik meg.
A tesztek sikeres végrehajtása után egy zöld pipa jelenik
meg az egyes elemek mellett a listában a kijelzőn (lásd az
ábrát balra).

00:00:10

11. Nyomja meg a Tovább gombot a teszt folytatásához.
00:00:08

00:00:05
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A V.A.C. VERALINK™ riasztástesztelése

Ha a V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta megfelelően van a
helyére illesztve, ez a képernyő jelenik meg két zöld pipával
(lásd a bal oldali ábrát).
Ha egy piros X jelenik meg a képernyőn, távolítsa el és
helyezze be újra a V.A.C. VERALINK™ tesztkazettát, nyomja
meg a Vissza gombot, majd nyomja meg a Tovább gombot.
Ha a piros X nem tűnik el, hívja a KCI vállalatot (lásd 31. oldal).
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A pumpateljesítmény tesztelése
1. Győződjön meg róla, hogy a terápiás egység csatlakoztatva
van-e a hálózathoz.
Az feltöltőpumpa teljesítményének ≤ 88%-ot kell mutatnia.
2. Nyomja meg a Nyíl gombot, ami az Feltöltő pumpa
teljesítménye felirat mellett jelenik meg a V.A.C. VERAFLO™
terápia képernyőn.
• Ellenőrizze, hogy a pumpaműködés ≤ 88% értékű-e.
•

Ha a pumpaműködés > 88%, cserélje ki a tesztkazettát,
és ismételje meg a fenti 1. lépést.

A megfelelő pumpaműködési ciklus értéke csak az váltakozó
áramról történő működés esetén jelenik meg.
A váltakozó áramról történő működés esetén a lehetséges
maximális érték 91%. Ha a pumpaműködés megjelenített
értéke 100%, akkor valószínűleg egyenáramot használ
(kizárólag akkumulátort).
3. Ha az érték továbbra is > 88%-ot jelenít meg
•

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység kikapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot, amíg a kijelző
ki nem kapcsol.

•

Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozódugó
sértetlen-e és stabilan csatlakozik-e a V.A.C.ULTA™
terápiás egységhez.

•

A V.A.C.ULTA™ terápiás egység bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot, amíg a fény
ki nem gyullad.

•

Győződjön meg róla, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység
töltődik-e, amikor csatlakoztatva van a fali aljzathoz.

•

Nyomja meg a Ellenőrzőlista gombot a Elindítás képernyőn.

•

Nyomja meg a Normál ell. gombot a Ellenőrzőlista
képernyőn.

•

Nyomja meg a Tovább gombot a teszt folytatásához.

•

Nyomja meg a Nyíl gombot, ami a V.A.C. VERAFLO™ terápia
felirat mellett jelenik meg a Ellenőrzőlista képernyőn.

•

Nyomja meg a Nyíl gombot, ami az Feltöltő pumpa
teljesítménye felirat mellett jelenik meg a V.A.C. VERAFLO™
terápia képernyőn.

•

Ha a leállítás és a teszt újrafuttatása után a pumpaműködés
értéke még mindig nagyobb mint 88%, hívja a KCI vállalatot
(lásd 31. oldal).

4. Nyomja meg a Nyíl gombot, ami a Beteg alapért. visszaállítása
felirat mellett jelenik meg.
5. Nyomja meg a Kész gombot.
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Utolsó lépések
Ezen lépések célja annak ellenőrzése a kikapcsolás előtt, hogy a V.A.C.ULTA™ terápiás egység töltődik-e.

1. Távolítsa el a teszttartályt és a V.A.C. VERALINK™ tesztkazettát
az egységről, ha még csatlakoztatva vannak.
2. Dugja be a váltóáramú tápkábelt az egyenáramú
tápegységbe.

3. Csatlakoztassa a váltóáramú tápkábel dugaszát egy
váltóáramú fali aljzathoz.

4. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatásjelző
megjelenik-e az érintőképernyő jobb felső részén.

5. A V.A.C.ULTA™ terápiás egység kikapcsolásához nyomja meg
és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot, amíg a kijelző ki
nem kapcsol.
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Előkészítés szállításhoz és betegnél való használathoz
Az alábbi dokumentációnak és tételeknek mindig a V.A.C.ULTA™ terápiás egység mellett kell lenniük,
ha beteg mellé helyezik azt. Pótdokumentumokért hívja a KCI vállalatot (lásd 23. oldal).
•

A V.A.C.ULTA™ terápiás rendszer biztonsági tudnivalói

•

A V.A.C.ULTA™ tápegysége

•

A V.A.C.ULTA™ tápkábele
A V.A.C.ULTA™ terápiás egységet a beteghez és betegtől a helyi protokolloknak
megfelelően kell szállítani, amely garantálja az egység és a tápegység tisztaságát.

1. Gondoskodjon róla, hogy a szükséges dokumentáció az egységhez legyen mellékelve.
2. Kövesse az intézeti protokollokat az egység szállítására és betegnél való elhelyezésére vonatkozóan.
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Cseretartozékok
Ez a cseretartozék-lista 2016 szeptemberében aktuálisnak minősül. A aktuális alkatrészszámok ellenőrzéséhez
hívja KCI képviselőjét (lásd 31. oldal).

Országspecifikus alkatrészek
4103730
44001464
350084
350753
360080
350758
360081
360122
360076
360074

Alkatrészszám

Tápegység
Tápegység
Tápkábel
Tápkábel
Tápkábel
Tápkábel
Tápkábel
Tápkábel
Tápkábel
Tápkábel

Leírás

Ország

Univerzális
Franciaország
Amerikai Egyesült Államok/Kanada
Egyesült Királyság
Olaszország
Dánia
Svájc
Dél-afrikai Köztársaság
Ausztrália
Egyéb, nem listázott európai országok

Biztonsági adatlap és Felhasználói útmutató alkatrészszámai
A V.A.C.ULTA™ terápiás
rendszer biztonsági adatlap
alkatrészszámai

V.A.C.ULTA™
felhasználói útmutató
alkatrészszámai

V.A.C.ULTA™
szervizkézikönyv
alkatrészszámai

Nyelv

417282

417660

Angol

417282-DE

417660-DE

Német

417282-ES

417660-ES

Spanyol

417282-FR

417660-FR

Francia

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Angol és francia
kanadai

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Olasz

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Holland

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Dán

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Svéd

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Görög

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Finn

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Norvég

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Francia és holland

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

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

Angol, német, francia
és olasz

417659
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Használt szimbólumok

A figyelmeztetés szimbólum a rendszert, a beteget
vagy a személyzetet érintő lehetséges veszélyt jelzi.

Az információs pont szimbólum egy fontos
megjegyzést vagy működési információt jelez.

Az áramütés figyelmeztetés szimbólum egy lehetséges
áramütés veszélyét jelzi.

Akkumulátorinformációk szállításhoz
(A termék lítiumion akkumulátorokat tartalmaz.)

Ügyfélszolgálati információk
A termékkel, a tartozékokkal, a karbantartással kapcsolatos kérdésekkel, vagy a KCI vállalat termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos további információkért forduljon a KCI vállalathoz vagy a KCI vállalat egyik
hivatalos képviseletéhez, illetve:
Az Amerikai Egyesült Államokban hívja az 1-800-275-4524 telefonszámot, vagy látogassa meg
a www.acelity.com vagy www.vaculta.com weboldalt.
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Az Amerikai Egyesült Államokon kívül látogasson el a www.kci-medical.com weboldalra.
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A V.A.C.ULTATM terápiás egység ellenőrzőlistája (Szervizkézikönyv)
•

Ezt a nyomtatványt a V.A.C.ULTA™ terápiás egység szervizkézikönyvével (417137) együtt kell használni.

•

Két beteg általi használat között töltse ki a nyomtatvány ezen oldalát, és tartsa meg a tartós feljegyzések között.

Szokásos minőség-ellenőrzés

A terápiás egység tisztítása
Tisztítsa meg az egységet a V.A.C.ULTA™ terápiás egység szervizkézikönyvében,
a Tisztítás és fertőtlenítés című részben található eljárást követve.

SIKERES/SIKERTELEN
SIKERES SIKERTELEN

Kapcsolja be a V.A.C.ULTA™ terápiás egységet.

Betegellátások közötti eljárások
Vizsgálja meg a terápiás egységet, hogy nincs-e rajta
sérülés vagy nem hiányzik-e alkatrésze.

Végezze el a szokásos karbantartást.

Javítás szükséges
IGEN

Végezze el a V.A.C.® terápiás eljárásokat.

NEM

Vizsgálja meg a csatlakozókat (tömítéseket).
Vizsgálja meg a tápcsatlakozót/burkolatot.
Vizsgálja meg a külső gombokat.
Vizsgálja meg az instillálógörgő borítását.
Vizsgálja meg az érintőképernyőt.
Vizsgálja meg az oldattartó rögzítőkarját.
Vizsgálja meg a felhasználói adatinterfészt.
Vizsgálja meg az UDI ajtajának tűit és mágneseit.
Vizsgálja meg az egységrögzítő kart.
Vizsgálja meg a tápegységet és kábeleket.
Állítsa át a dátum- és időbeállítást, ha szükséges.
Ellenőrizze a V.A.C.® terápiatartály illeszkedését.
Ellenőrizze a V.A.C. VERALINK™ tesztkazetta illeszkedését.
Töltse fel az akkumulátort, ha szükséges.

SIKERES/SIKERTELEN
SIKERES SIKERTELEN

Nyomja meg a Nyíl gombot a V.A.C.® terápiához.
Nyomja meg a Nyíl gombot a Nyomási pontossághoz.
A sikeres teszt után távolítsa el a vezetékkupakot a vezetékről.
Nyomja meg a Nyíl gombot a Szivárgási riasztáshoz.
A sikeres teszt után helyezze vissza a vezetékkupakot a vezetékre.
Nyomja meg a Nyíl gombot az Elzáródási riasztáshoz.
A sikeres teszt után távolítsa el a nem leragasztott tartályt az egységről.
Nyomja meg a Nyíl gombot a Tartály nincs rögzítve riasztáshoz.
A sikeres teszt után helyezze a leragasztott tartályt az egységre.
Nyomja meg a Nyíl gombot a Tartály megtelt riasztás mellett.
Az összes teszt sikeres teljesítése után nyomja meg a Tovább gombot.
Hajtsa végre a V.A.C. VERAFLO™ terápia eljárásait.
Nyomja meg a Nyíl gombot az Feltöltő pumpa teljesítménye.
Helyezze vissza a teszttartályt a teszteléshez,
ha szükséges.
Ellenőrizze a V.A.C. VERALINK™ kazetta nem
csatlakozik riasztást.
Ellenőrizze az Oldatzsák/palack kiürült riasztást.

Ha az egység megbukik valamelyik eljáráson, vagy olyan
szervizelést igényel, amit ez az útmutató nem ismertet,
azonnal hívja a KCI vállalatot.
A tisztítást és fertőtlenítést végezte:
Nyugtázta: _____________________________________

A minőség-ellenőrzési listát kitöltötte:
Nyugtázta: _____________________________________
Az egység sorozatszáma: _____________________________________
Dátum: ______ / ______ / ______
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Nyomja meg a Nyíl gombot a V.A.C. VERAFLO™
Elzáródási riasztáshoz.
Nyomja meg a Ellenőrzőlista gombot a Ellenőrzőlista
képernyőre lépéshez.
Nyomja meg a Beteg alapért. Visszaállítása gombot.

Utolsó lépések
Távolítsa el a teszttartályt – jelölje meg, ha szükséges.
Csatlakoztassa az egységet a tápegységhez és hálózathoz.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Tápellátás gombot a V.A.C.ULTA™
terápiás egység kikapcsolásához.

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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