V.A.C.ULTA™

-BEHANDLINGSSYSTEM

SERVICEHÅNDBOK

Viktig dokument
Arkiver i vedlikeholdspostene

GARANTIFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV RETTSMIDDEL
KCI FRASKRIVER SEG HERVED ALLE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, EN EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL KCI-PRODUKTENE SOM BESKRIVES I
DENNE PUBLIKASJONEN. EN EVENTUELL SKRIFTLIG GARANTI KCI GIR, SKAL VÆRE UTTRYKKELIG
FREMSATT I DENNE PUBLIKASJONEN ELLER LEVERT SAMMEN MED PRODUKTET. UNDER
INGEN OMSTENDIGHETER SKAL KCI VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER
FØLGESMESSIGE SKADER OG UTGIFTER, INKLUDERT MATERIELLE SKADER OG PERSONSKADER
SOM HELT ELLER DELVIS SKYLDES REPARASJON AV PRODUKTET, MED UNNTAK AV SKADER SOM
GJELDENDE LOV UTTRYKKELIG FORBYR FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR ELLER BEGRENSNING
AV ERSTATNINGSANSVAR FOR. INGEN KAN BINDE KCI TIL NOEN SOM HELST FREMSTILLING ELLER
GARANTI, UNNTATT SLIK DET ER SPESIFIKT FREMSATT I DETTE AVSNITTET.
Beskrivelser eller spesifikasjoner i trykt KCI-materiell, inkludert denne publikasjonen, er bare ment
som en generell beskrivelse av produktet på produksjonstidspunktet, og utgjør ingen uttrykkelige
garantier, unntatt slik det er fremsatt i den skriftlige begrensede garantien som følger med dette
produktet. Informasjonen i denne publikasjonen kan endres når som helst. Kontakt KCI for å få
oppdateringer (se side 31).
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Viktig informasjon for brukere
Denne håndboken er utarbeidet for å være en hjelp ved rutinemessige serviceprosedyrer for V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet som er produsert av KCI. Denne håndboken er ikke ment for reparasjon eller
serviceprosedyrer som ikke er rutinemessige. Kontakt KCI (se side31) hvis du vil ha informasjon om reparasjon
eller service som ikke er rutinemessig, og som ikke omfattes av denne håndboken.
Les og forstå alle avsnittene i denne brukerhåndboken, inkludert all sikkerhetsinformasjon, før du starter
serviceprosedyrer på dette utstyret.
KCI anbefaler følgende for å oppnå korrekt funksjon av KCI-produkter:
•

All montering, drift, justering, modifisering og service må kun utføres av personell med riktig
opplæring og kvalifikasjoner.

•

Sørg for at det elektriske anlegget i rommet samsvarer med relevante nasjonale standarder.

•

Produktet må brukes i samsvar med tilhørende brukerhåndbok og all gjeldende produktmerking.

•

Følg alle prosedyrer som er beskrevet i denne håndboken, inkludert prosedyrer for smittevern og
vedlikehold og rengjøring.

•

Dokumenter og ta vare på alle serviceprosedyrer som utføres, som en permanent logg.

•

Sørg for at bare KCI-forbindinger og -tilbehør brukes sammen med V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet.

Merknad
Dette produktet er konfigurert hos produsenten for å oppfylle spesifikke spenningskrav. Du finner informasjon
om spesifikk spenning på produktetiketten.
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Innledning / om denne håndboken
Denne håndboken er utarbeidet for å være en hjelp ved rutinemessige serviceprosedyrer for V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet. Hvis du følger disse prosedyrene, sørger du for at V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet
rengjøres på riktig måte, er fullt funksjonelt og klart til bruk på en pasient.
Disse prosedyrene omfatter:
•
•
•
•

rengjøring og desinfisering
inspeksjon for å oppdage skadede og/eller manglende deler
kontroll av apparatfunksjon
Klargjøre apparatet for transport til pasienten

Sjekkliste for V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet
Ta fotokopier av sjekklisten til V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet, som du finner bakerst i denne håndboken (se
side 32), før du starter noen av rengjørings- eller serviceprosedyrene som er beskrevet i håndboken. Ta vare på
det utfylte skjemaet for hvert apparat som en permanent logg etter at inspeksjonen og servicen er fullført.
Alle trinn i disse prosedyrene må følges i den rekkefølgen de står, for å sørge for riktig
funksjonalitet og pålitelighet for V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
Hvert V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat må rengjøres, desinfiseres, inspiseres og lades
mellom hver pasientbruk. Kontakt KCI hvis du har ytterligere spørsmål om obligatorisk
hyppighet for serviceprosedyrer (se side 31).
Hvis du åpner behandlingsapparatet for å få tilgang til de innvendige komponentene,
kan garantien ugyldiggjøres.
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Klargjøring til bruk
Klargjøring av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet for bruk omfatter utpakking, inspeksjon for å oppdage
skadede og/eller manglende deler og en innledende runde med serviceprosedyrer for å sikre at batteriet er
fulladet, og at apparatet er klart til bruk på en pasient. Følgende prosedyrer må utføres når apparatet først
mottas fra KCI.
Begynn på trinn 5 hvis det utføres service på et apparat som for tiden er på lager.
1. Inspiser forsendelsesesken for synlige tegn på skader.
2. Pakk apparatet ut av forsendelsesesken. Vær forsiktig når du åpner esken så du ikke skader innholdet.
3. Inspiser innholdet i forsendelsesesken for å finne eventuelt skadede elementer. Hvis du oppdager at noe er skadet, må du
kontakte forsendelsesselskapet for å få informasjon om prosedyrer for rapportering/retur.
4. Sammenlign alt innholdet i forsendelsesesken med pakkseddelen. Hvis noen elementer mangler, kontakter du KCI (se
side 31).
5. Registrer apparatets serienummer på sjekklisten for V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
6. Utfør sjekklistens påkrevde serviceprosedyrer.
7. Etter at inspeksjon og serviceprosedyrer er utført, kan apparatet oppbevares eller pakkes etter behov.
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Identifikasjon av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets funksjoner
Behandlingsapparatet sett forfra og bakfra
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – foran

Av/på-knapp

Utløserknapp for beholder

Berøringsskjerm
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Indikatorlampe for
batterilading

Ikke til hjemmebruk
(etiketten finnes ikke
på alle apparater)

Høyttaler
USB-port
SD-kortspor

Penn

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – bak

Ytelsesetikett

Apparatets hengerratt

Apparatets
serienummeretikett
Apparatets
hengerarm
Hengerarmens
instruksjonsetikett
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Oppløsningsbeholderens
hengerarm

Hengerarmens
logoetikett

Oppløsningsbeholderens
hengerarmlås

Behandlingsapparatet sett fra sidene
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – venstre
Bærehåndtak

Oppløsningsbeholderens
hengerarmlås

V.A.C. VERALINK™instilleringsetikett

V.A.C. VERALINK™kassettens dreiespor

V.A.C.ULTA™-behandlingsapparat – høyre
Beholdertetninger
(forseglinger)

Etiketten er kanskje
ikke på alle apparater
Not for Resale or Redistribution

Etikett kun for USA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Strømtilkobling
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Rengjøring og desinfisering
Rengjøring og desinfisering av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet omfatter å tørke av alle komponenter med
hard overflate. V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet må rengjøres og desinfiseres:
• hvis det blir tilsmusset under pasientbruk
• mellom hver pasientbruk

Smittevern
Institusjonenes retningslinjer for smittevern kan variere, men KCI anbefaler følgende for smittevern
ved håndtering av KCI-behandlingsapparater:
•

Utpek kontaminerte og rene områder for å skille og oppbevare utstyr før og etter transport,
rengjøring og desinfisering. Følg retningslinjene for å sikre at det ikke forekommer
krysskontaminering mellom urene og rene apparater.

•

Bruk personlig verneutstyr og retningslinjer for håndhygiene i samsvar med 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 håndhygiene i innstillingene for helsepleie)

•

Rengjør alt organisk materiale fra behandlingsapparatet før desinfisering.

•

Bruk rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk på sykehus, i samsvar
med CDC 2008 Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (CDC 2008
retningslinjer for desinfeksjon og sterilisering i helseinstitusjoner).

•

Behandlingsapparatet må ikke bløtlegges eller senkes ned i væsker, da det kan skade
elektronikken i apparatet. Følg institusjonsprosedyrer for rengjøring og desinfisering av annet
slitesterkt elektromedisinsk utstyr med harde overflater.
Sørg for at V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet og strømforsyningen ikke er koblet
til vegguttaket når det brukes rengjøringsvæsker av noe slag.

Tilbehør og utstyr som trengs
•

Rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk på sykehus, og/eller
desinfiserende våtservietter

•

Applikatorer med bomullstupp

Generelle anbefalinger for rengjøring
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•

Bruk personlig verneutstyr etter behov.

•

Når et element skal vaskes, må du sørge for at overflaten er helt dekket med rengjøringsvæsken,
og at kontakttiden mellom væsken og apparatet er i henhold til produsentens bruksanvisning.

Behandlingsapparat
1. Kontroller at behandlingsapparatet er koblet fra strømuttaket.
2. Fjern beholdertetningene fra apparatet. Tørk av / rengjør tetningene med en antiseptisk klut. Kontroller
at tetningenes hulrom og tilstøtende overflater er fri for fremmedlegemer. Bruk om nødvendig en
applikator med bomullstupp.
3. Tørk av / rengjør beholderens fordypning med en antiseptisk klut.
4. Tørk av / rengjør V.A.C. VERALINK™-kassettområdet og dekselet for rullen med en antiseptisk klut.
Kontroller at områdets hulrom er fri for fremmedlegemer. Bruk om nødvendig en applikator med
bomullstupp.

5. Løft oppløsningsbeholderens hengerarmlås helt opp.
6. Strekk ut oppløsningsbeholderens hengerarm.
7. Vri 180 grader.
8. Skyv oppløsningsbeholderens hengerarmlås helt ned for å låse oppløsningsbeholderens hengerarm
på plass.
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9. Dra apparatets hengerarm bort fra apparatet til den er trukket helt ut. Lås armen på plass ved å vri på
apparatets hengerratt.

10. Tørk av / rengjør hele apparatet med en antiseptisk klut.

Ikke la overflødig væske samle seg i områdene rundt berøringsskjermen eller
berøringsskjermpakningen.
Ikke bruk skarpe objekter til å rengjøre skjermene eller rundt skjermene.
11. Når apparatet er grundig rengjort, lar du det lufttørke.
12. Sett oppløsningsbeholderens hengerarm og apparatets hengerarm tilbake i parkeringsposisjonene. Ikke
la apparatets hengerarm smekke tilbake igjen.

Strømforsyning
1. Kontroller at strømforsyningen er koblet fra behandlingsapparatet og/eller en eventuell strømkilde.
2. Tørk av strømforsyningen og ledningene med en antiseptisk klut. La tørke.
Ikke bløtlegg strømforsyningen.
3. Rull sammen strømledningene og legg dem til side.
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Serviceprosedyrer
Følgende serviceprosedyrer brukes til å kontrollere at V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet fungerer
tilfredsstillende, og at batteriet er fulladet. Når du har utført disse prosedyrene, er apparatet klart til bruk på en
pasient.
Følgende prosedyrer må utføres slik de er oppført, og i samme rekkefølge, når apparatet først mottas fra KCI, og
mellom hver pasientbruk.
All service bør foregå i et rent område som er beskyttet mot kontaminering fra urene
apparater eller andre potensielle kontaminasjonskilder. Bruk personlig verneutstyr
etter behov, eller som spesifisert i lokale retningslinjer.
Hvis apparatet ikke oppfyller en del av disse serviceprosedyrene, må du umiddelbart
kontakte KCI for å få hjelp (se side 31).

Undersøke om apparatet er skadet
Formålet med denne prosedyren er å inspisere V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet med tanke på skade ved hjelp
av følgende kriterier:

Utvendig

1. Undersøk toppen, bunnen og sidene av apparatet med tanke på:
•

sprekker av alle størrelser

•

hull av alle størrelser som blottlegger innvendige komponenter

2. Undersøk beholderens fordypning med tanke på:
•

sprekker av alle størrelser

•

skade på beholdertetningene

•

sprekker på eller i strømtilkoblingen og rammen rundt

3. Undersøk av/på-knappen og knappen for å mate ut beholderen. Kontroller
at de grafiske symbolene er leselige.
Små skader på de grafiske symbolene er akseptabelt så
lenge hensikten med grafikken er tydelig, som vist.
4. Kontroller at alle etikettene er på plass og leselige (se side 7 og 8).
5. Undersøk V.A.C. VERALINK™-kassettområdet og dekselet for
instilleringsrullen med tanke på:
•

sprekker av alle størrelser

•

hull av alle størrelser som blottlegger innvendige komponenter

•

at dekselet for rullen er intakt og ikke er skadet eller har noen rifter
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Berøringsskjerm
Kontroller berøringsskjermen for synlige tegn på skade eller svært slitt eller
ripete skjerm som kan gjøre skjermelementene uklare.

Dype eller omfattende riper på skjermen kan være
en kilde til tilbakevendende uregelmessig drift av
behandlingsapparatet.

Brukerdatagrensesnitt
1. Åpne grensesnittdekselet, og kontroller at pennen er på plass, som vist.
2. Kontroller at dekseltappene og -magnetene er på plass.
3. Med grensesnittdekselet åpent undersøker du minnekortsporet og uttakene
og sørger for at de er uhindret uten synlige bøyde tapper eller andre
blokkeringer.

Oppløsningsbeholderens hengerarm

Kontroller at oppløsningsbeholderens hengerarm kan løsnes, trekkes ut, låses
fast og trekkes tilbake på riktig måte.
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Apparatets hengerarm
1. Hengerarmen er fjærbelastet. Kontroller at fjærmekanismen fungerer
som den skal, ved å dra armen bort fra vesken og føre den tilbake til
tilbaketrukket posisjon. Ikke la armen smekke tilbake igjen.
2. Dra armen ut fra kabinettet og vri rattet for å kontrollere at armens
låsemekanisme fungerer som den skal og låser armen i uttrukket posisjon.
3. Mens armen er trukket ut og låst fast, kontrollerer du at gummiblokken på
armen og antiskliputene på V-kanalen av gummi på batterirammen ikke er
skadet, og at de sitter godt på plass.

sklisikker pute på batterideksel

Strømforsyning og -ledning

1. Inspiser strømforsyningen for skade.
2. Inspiser strømledningen for skade.
3. Kontroller at etikettene er på plass og leselige.
4. Kontroller at strømledningsetiketten (KCI-produktnr. 360068) er festet til
strømledningen.
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 skadet eller mangler, må du kontakte KCI
for å få et nytt (se avsnittet Kundekontaktinformasjon). Du
finner en liste over utskiftbare deler i avsnittet Reservedeler.
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Lade batteriet
Formålet med denne prosedyren er å sikre at batteriet i V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet er tilstrekkelig ladet
til å fullføre alle de følgende kontrollene og testprosedyrene.

Verktøy og utstyr
•

strømforsyning (KCI-produktnr. 4103730 eller 44001464)

•

strømledning (KCI-produktnr. se side 30 for landspesifikk del)

1. Sett apparatet på et sikkert sted der det kan være i minst én time. Ved behov kan ladingen ta mer enn
én time.
2. Sett strømledningen inn i strømforsyningen.
3. Koble støpselet til et vegguttak.
4. Finn pilen på ladeledningskontakten. Pilen skal vende opp når ladeledningskontakten er koblet til
strømtilkoblingen på V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
5. Kontroller at batteriets ladelampe under berøringsskjermen er tent.

Strømtilkobling for
V.A.C.ULTA™-behandlingsenhet

Pil
Ledningskontakt for
V.A.C.ULTA™-behandlingsenhet

Et gult lys betyr at batteriet lades.
Et grønt lys betyr at batteriet er fulladet.
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Innstillinger for behandlingsapparat
Formålet med denne prosedyren er å kontrollere innstillingene for dato og klokkeslett for V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet og sikre at de riktige regionale innstillingene er i bruk.

1. Trykk på av/på-knappen og hold den inne til lampen tennes,
for å slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

2. Koble apparatet fra strømforsyningen, og påse at
batterisymbolet viser full ladning, før du fortsetter.

Alle kontroller og tester utføres bare med batteri. Hvis
batteriet må lades, kan du se avsnittet Lade batteriet.

Et klikk skal høres når en av knappene blir trykket på.

3. Avhengig av hvilket skjermbilde for Oppstart som vises,
trykker du enten på knappen Kvalitets-sjekkliste eller på
knappen Fortsett Behandling for å gå til neste skjermbilde.

4. Trykk på fanen Verktøy.

17

Regionale innstillinger

1. Trykk på knappen Regionale innstillinger.

2. Kontroller at innstillingene er riktige, eller endre dem etter
behov.
Du finner mer detaljert informasjon i avsnittet om
skjermbildet Regionale innstillinger i brukerhåndboken
for V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

3. Trykk på knappen OK for å godta innstillingene etter hvert
som de vises, eller for å låse endringene som er gjort.
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4. Trykk på knappen OK på skjermbildet Bekreft de regionale
innstillingene for å gå tilbake til skjermbildet Verktøy,
eller trykk på knappen Avbryt for å gå tilbake til skjermbildet
Regionale innstillinger for å utføre eventuelle nødvendige
endringer.

Skjermbildet Innstillinger for dato og klokkeslett

Du kan kontrollere dato og klokkeslett på V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet til enhver tid ved å se oppe til
venstre på hvert skjermbilde. Utfør følgende trinn hvis
innstillingene er feil.
1. På skjermbildet Verktøy trykker du på
knappen Dato og klokkeslett.

19

2. Bruk glidebryterne på skjermen til å justere dato og
klokkeslett etter behov.

3. Trykk på knappen OK for å godta innstillingene etter hvert
som de vises på skjermbildet Innstillinger for dato og
klokkeslett.

Du finner mer detaljert informasjon i avsnittet Skjermbildet
for innstillinger for dato og klokkeslett i brukerhåndboken
for V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

4. Trykk på knappen OK på skjermbildet Bekreft innstillingene
for dato og klokkeslett for å gå tilbake til skjermbildet
Verktøy, eller trykk på knappen Avbryt for å gå tilbake til
skjermbildet Innstillinger for dato og klokkeslett for å
utføre eventuelle nødvendige endringer.
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Funksjonskontroller
Verktøy og utstyr
•

•

to 500 ml beholdere fra KCI (KCI-produktnr. M8275063 eller M8275071)
•

Dette er standardbeholdere som kan brukes om igjen som testbeholdere i opptil seks
måneder. Blokker avlesningsporten på én beholder med tape. Dette vil simulere en full
beholder.

•

La avlesningsporten være åpen på den andre beholderen. Skriv følgende på
begge beholderne: «Testbeholder – ikke til bruk på mennesker» og i bruk-dato.

én KCI V.A.C. VERALINK™-testkassett (KCI-produktnr. SE-000387)
•

•

Denne kassetten kan brukes om igjen som testkassett i opptil fire måneder. Skriv
følgende på kassetten: «Testkassett – ikke til bruk på mennesker» og i bruk-dato.

én slangehette (KCI-produktnr. M6275069)

To KCI 500 ml-beholdere

Avlesningsport med tape

Testkassett
Slangehette

Plassere V.A.C.®-behandlingsbeholderen
Formålet med denne prosedyren er å sikre at beholderen passer og låses fast i behandlingsapparatet.
1. Skyv testbeholderen inn på siden på V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
2. Skyv beholderen godt på plass på V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
En klikkelyd angir at beholderen er satt helt på plass.
Påse at beholderen settes rett på behandlingsapparatet.
Du må ikke vri eller snu beholderen når du fester den.
3. Hvis beholderen ikke kan føres lett inn og låses på plass, tar du den ut
og kontrollerer at beholdertetningene er riktig montert. Prøv å plassere
beholderen på nytt.
4. Hvis beholderen fortsatt ikke går lett inn og låses på plass, bytter du den
ut med en annen beholder og prøver å plassere beholderen på nytt.
Hvis du bruker en annen beholder, skriver du «Testbeholder
– ikke til bruk på mennesker» og i bruk-dato på den.
5. Kontakt KCI (se side 31) hvis beholderen ikke passer ordentlig inn i
fordypningen eller ikke låses på plass.
6. Kontroller at slangehetten er på plass på slangekontakten.
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Plassere V.A.C. VERALINK™-testkassett
Formålet med denne prosedyren er å sikre at V.A.C. VERALINK™-testkassetten passer og låses fast i
behandlingsapparatet.

1. Fyll beholderen på V.A.C. VERALINK™-testkassetten (KCI-produktnr. SE-000387) nesten helt opp med
vann.

2. Fest V.A.C. VERALINK™-testkassetten til apparatet som vist til venstre. På merkingen på venstre side av
apparatet finner du instruksjoner om hvordan du fester kassetten.

1

2
3. Hvis V.A.C. VERALINK™-testkassetten ikke går lett inn og låses på plass, bytter du den ut med en annen
testkassett og prøver å plassere kassetten på apparatet på nytt.
Hvis du bruker en annen testkassett, skriver du «Testkassett – ikke til bruk på
mennesker» og i bruk-dato på den.
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4.

Sørg for at V.A.C. VERALINK™-testkassetten låses på riktig måte som vist til venstre.

5.

Kontakt KCI (se side 31) hvis V.A.C.VERALINK™-testkassetten ikke passer ordentlig inn i fordypningen
eller ikke låses på plass.

Testing av behandlingsapparatet
Konfigurering
1. Hvis apparatet er slått av, trykker du på av/på-knappen og
holder den inne til lampen tennes, for å slå på V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet.

Hvis batteriet må lades, kan du se avsnittet Lade batteriet.
2. Koble apparatet fra strømforsyningen, og påse at
batterisymbolet viser full ladning, før du fortsetter.

3. Trykk på knappen V.A.C.® Behandling på skjermbildet
Oppstart.

4. Trykk på og hold inne av/på-knappen til skjermen slås av, for
å slå av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

5. Vent til skjermen og alle lampene er slått av, før du fortsetter.

6. Trykk på av/på-knappen og hold den inne til lampen tennes,
for å slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

7. Trykk på knappen Kvalitets-sjekkliste på skjermbildet Oppstart.
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8. Trykk på knappen Standard QC på skjermbildet Sjekkliste
for kvalitetskontroll (QC).
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Alarmtesting for V.A.C.®-behandling

1

1. Skyv testbeholderen uten tape inn på siden av V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet. En klikkelyd angir at beholderen er
satt helt på plass.
2. Trykk på pilknappen som vises ved siden av
Trykknøyaktighet.
3. Fjern slangehetten fra beholderslangen etter at testen er
fullført uten feil.

1

2

4. Trykk på pilknappen som vises ved siden av Lekkasjealarm.

2

5. Sett slangehetten på beholderslangen etter at testen er
fullført uten feil.

3
4

3

5

6. Trykk på pilknappen som vises ved siden av Alarm for
blokkering.
7. Ta ut beholderen uten tape etter at testen er fullført uten
feil.

4

8. Trykk på pilknappen som vises ved siden av Alarm for ikke
tilkoblet beholder.
9. Etter at testen er fullført, skyves den tapede testbeholderen
inn på siden av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet. En
klikkelyd angir at beholderen er satt helt på plass.

5

00:00:45

00:00:24

10. Trykk på pilknappen som vises ved siden av Alarm for full
beholder.

Etter at alle testene er fullført uten feil, skal det vises en
grønn hake ved siden av hvert punkt som er oppført på
skjermen (se figuren til venstre).

00:00:10

11. Trykk på knappen Neste for å fortsette testingen.
00:00:08

00:00:05
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V.A.C. VERALINK™-alarmtesting

Hvis V.A.C. VERALINK™-testkassetten sitter skikkelig på
plass, vises dette skjermbildet med to grønne haker (se
figuren til venstre).
Hvis en rød X vises på skjermen, tar du ut V.A.C.
VERALINK™-testkassetten, setter den på plass igjen,
trykker på knappen Tilbake og deretter på knappen
Neste. Kontakt KCI (se side 31) hvis den røde X-en ikke
forsvinner.
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Testing av pumpeytelse
1. Sørg for at behandlingsapparatet er koblet til.
Ytelse for instilleringspumpe skal vise ≤ 88 %.

2. Trykk på pilknappen som vises ved siden av
Instilleringspumpeytelse på skjermbildet V.A.C.
VERAFLO™-behandling.
•

Kontroller at verdien for pumpeytelse er ≤ 88 %.

•

Hvis verdien for pumpeytelse er > 88 %, bytter du
testkassetten og gjentar trinn 1 ovenfor.

Den virkelige verdien for pumpeytelsessyklusen vises kun
på vekselstrøm. Den maksimale verdien som er mulig med
vekselstrøm, er 91 %. Hvis verdien for pumpeytelse viser
100 %, bruker den mest sannsynlig likestrøm (kun batteri).
3. Hvis verdien forsetter å vise > 88 %
•

Trykk på og hold inne av/på-knappen til skjermen slås
av, for å slå av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

•

Kontroller at alle pluggene er uskadet og godt festet til
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

•

Trykk på av/på-knappen og hold den inne til lampen
tennes, for å slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.

•

Kontroller at V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet mottar
strøm når det er koblet til et vegguttak.

•

Trykk på knappen Kvalitets-sjekkliste på skjermbildet
Oppstart.

•

Trykk på knappen Standard QC på skjermbildet
Sjekkliste for kvalitetskontroll (QC).

•

Trykk på knappen Neste for å fortsette testingen.

•

Trykk på pilknappen som vises ved siden av
V.A.C. VERAFLO™-behandling på skjermbildet Sjekkliste
for kvalitetskontroll (QC).

•

Trykk på pilknappen som vises ved siden av
Instilleringspumpeytelse på skjermbildet V.A.C.
VERAFLO™-behandling.

•

Kontakt KCI (se side 31) hvis verdien for pumpeytelse
fremdeles er større enn 88 % etter at du har slått av
apparatet og kjørt testen på nytt.

4. Trykk på pilknappen som vises ved siden av Gjenopprett
standardinnst. for pasient.
5. Trykk på knappen Fullfør.
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Avsluttende trinn
Formålet med disse trinnene er å kontrollere at V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet lader, før du slår det av.

1. Ta ut testbeholderen og V.A.C. VERALINK™-testkassetten hvis
de fremdeles er festet til apparatet.
2. Sett strømledningen inn i strømforsyningen.

3. Koble støpselet til et vegguttak.

4. Kontroller at støpselindikatoren vises øverst til høyre på
berøringsskjermen.

5. Trykk på og hold inne av/på-knappen til skjermen slås av, for
å slå av V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
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Klargjøre for transport og pasientbruk
Følgende dokumentasjon og deler skal alltid følge med V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet ved
pasientplassering. Kontakt KCI for å få ny dokumentasjon om nødvendig (se side 23).
•

Sikkerhetsinformasjon for V.A.C.ULTA™-behandlingssystem

•

V.A.C.ULTA™-strømforsyning

•

V.A.C.ULTA™-strømledning
V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet bør transporteres til og fra pasientplasseringer i
henhold til lokale retningslinjer som sikrer at apparatet og strømforsyningen holdes
rene.

1. Sørg for at den nødvendige dokumentasjonen er festet til apparatet.
2. Følg institusjonens retningslinjer for transport av apparatet til og plassering av apparatet hos en pasient.
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Reservedeler
Denne reservedelslisten gjelder fra og med september 2016. Kontakt KCI-representanten (se side 31) for å
bekrefte gjeldende produktnumre.

Landspesifikke deler
Delenummer

Beskrivelse

Land

4103730

Strømforsyning

Universell

44001464

Strømforsyning

Frankrike

350084

Strømledning

USA/Canada

350753

Strømledning

Storbritannia

360080

Strømledning

Italia

350758

Strømledning

Danmark

360081

Strømledning

Sveits

360122

Strømledning

Sør-Afrika

360076

Strømledning

Australia

360074

Strømledning

Andre europeiske land som ikke er nevnt

Delenumre for sikkerhetsinformasjonsark og brukerhåndbok
Delenummer for
sikkerhetsinformasjonsark for
V.A.C.ULTA™-behandling

Delenummer for
brukerhåndbok for
V.A.C.ULTA™

Delenummer for
servicehåndbok for
V.A.C.ULTA™

Språk

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 franskkanadisk

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Italiensk

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Nederlandsk

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Dansk

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Svensk

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Gresk

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 nederlandsk

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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Symboler som brukes

Advarselssymbolet angir en mulig fare for system,
pasient eller personell.

Informasjonspunktsymbolet angir en viktig
merknad eller viktig driftsinformasjon.

Symbolet for advarsel om støt angir en mulig fare for
elektrisk støt.

Batteriinformasjon for transport
(Produktet inneholder litiumionbatterier)

Kundekontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om produktet, tilbehøret eller vedlikeholdet eller ønsker mer informasjon om KCIprodukter og -tjenester, kan du kontakte KCI eller en KCI-autorisert representant eller:
I USA ringer du: 1-800-275-4524, eller besøk: www.acelity.com eller www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Utenfor USA kan du gå til: www.kci-medical.com
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Sjekkliste for V.A.C.ULTATM-behandlingsapparat (servicehåndbok)
•

Dette skjemaet skal brukes sammen med V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets servicehåndbok (417137).

•

Fyll ut denne siden av skjemaet mellom hver pasientbruk, og ta vare på det som en permanent logg.

Rengjøre behandlingsapparatet

Standard kvalitetssjekk

Rengjør apparatet i samsvar med prosedyrene i avsnittet Rengjøring og
desinfisering i V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatets servicehåndbok.

Prosedyrer mellom pleie av pasienter
Inspiser behandlingsapparatet med tanke på
skadede eller manglende deler.

Behov for
reparasjoner
JA

NEI

Inspiser tetninger (forseglinger).
Inspiser strømtilkobling /-ramme.
Inspiser utvendige knapper.
Inspiser deksel for instilleringsrulle.
Inspiser berøringsskjerm.
Inspiser oppløsningsbeholderens hengerarm.
Inspiser brukerdatagrensesnittet.
Inspiser tapper og magneter i grensesnittdekselet.
Inspiser apparatets hengerarm.
Inspiser strømforsyning og -ledninger.
Juster innstillinger for dato og klokkeslett etter behov.
Kontroller at V.A.C.®-behandlingsbeholderen passer.
Kontroller at V.A.C.VERALINK™-testkassetten passer.
Lad batteriet etter behov.

Utfør standardvedlikehold.

BESTÅTT / IKKE BESTÅTT
IKKE
BESTÅTT
BESTÅTT

Slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsapparatet.
Utfør V.A.C.®-behandlingsprosedyrer.

BESTÅTT / IKKE BESTÅTT
IKKE
BESTÅTT
BESTÅTT

Trykk på pilknappen for V.A.C.®-behandling.
Trykk på pilknappen for Trykknøyaktighet.
Fjern slangehetten fra slangen etter at testen er gjennomført uten feil.
Trykk på pilknappen for Lekkasjealarm.
Sett slangehetten på slangen etter at testen er gjennomført uten feil.
Trykk på pilknappen for Blokkeringsalarm.
Ta ut beholderen uten tape fra apparatet etter at testen er gjennomført
uten feil.
Trykk på pilknappen for Alarm for ikke tilkoblet
beholder.
Sett beholderen med tape i apparatet etter at testen er gjennomført uten feil.
Trykk på pilknappen som vises ved siden av Alarm for
full beholder.
Trykk på knappen Neste etter at alle testene er fullført uten feil.
Utfør V.A.C. VERAFLO™-behandlingsprosedyrer.
Trykk på pilknappen for Instilleringspumpeytelse.
Sett på plass testbeholderen igjen når det er
nødvendig for testen.
Kontroller V.A.C. VERALINK™ Alarm for kassett ikke
koblet til.
Kontroller alarm for tom pose/flaske for oppløsning.

Hvis apparatet ikke består en prosedyre eller trenger
service utover det som dekkes i denne håndboken, må du
umiddelbart kontakte KCI.
Rengjøring og desinfisering utført:
Kvittert av: _____________________________________

Sjekkliste for kvalitetskontroll utført:

Trykk på pilknappen for V.A.C. VERAFLO™
Blokkeringsalarm.
Trykk på knappen Kvalitets-sjekkliste for å gå til
skjermbildet Sjekkliste for kvalitetskontroll (QC).
Trykk på knappen Gjenopprett standardinnst.
for pasient.

Avsluttende trinn
Ta ut testbeholder – merk om nødvendig.

Kvittert av: _____________________________________
Apparatets serienummer: _____________________________________
Dato: ______ / ______ / ______
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Koble apparatet til strømforsyning og -uttak.
Trykk på av/på-knappen og hold den inne for å slå av V.A.C.ULTA™behandlingsapparatet.

EC REP

Produsert 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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