V.A.C.ULTA™

SYSTEM TERAPEUTYCZNY

PODRĘCZNIK SERWISOWY

Ważny dokument
Przechowywać w dokumentacji
dotyczącej konserwacji

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA KCI NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH,
JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI
DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ
PRODUKTÓW FIRMY KCI OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE PISEMNE GWARANCJE
UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ KCI POWINNY BYĆ WYRAŻONE WPROST W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI
LUB DOSTARCZONE WRAZ Z PRODUKTEM. FIRMA KCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY CZY KOSZTY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE BĄDŹ WTÓRNE, W TYM ZA
OBRAŻENIA CIAŁA CZY USZKODZENIE SPRZĘTU WYNIKAJĄCE CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO Z
UŻYTKOWANIA LUB NAPRAWY PRODUKTU, Z WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRYCH WYRAŹNIE NIE DOTYCZY
NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY
KONKRETNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE
WSKAZANYCH W NINIEJSZEJ INFORMACJI, ŻADNA OSOBA NIE JEST UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA
GWARANCJI CZY SKŁADANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FIRMY KCI.
Opisy lub dane techniczne zawarte w drukowanej dokumentacji firmy KCI, w tym w niniejszej publikacji,
mają na celu wyłącznie ogólny opis produktu według stanu w dniu jego wyprodukowania, i — poza
ograniczoną gwarancją dostarczoną wraz z produktem — nie stanowią żadnej wyraźnej gwarancji
udzielanej przez firmę KCI. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie w dowolnym
czasie. W celu uzyskania aktualizacji należy skontaktować się z firmą KCI (patrz strona 31).
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Ważne informacje dla użytkowników
Zadaniem tego podręcznika jest pomoc podczas przeprowadzania rutynowych procedur serwisowych
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ wyprodukowanego przez firmę KCI. Ten podręcznik nie jest
przeznaczony do naprawy ani przeprowadzania innych niż rutynowe procedur serwisowych. W przypadku
naprawy lub przeprowadzania innych niż rutynowe procedur serwisowych nieuwzględnionych w tym
podręczniku należy skontaktować się z firmą KCI (patrz strona 31).
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur serwisowych tego sprzętu należy zapoznać się ze zrozumieniem ze
wszystkimi rozdziałami tego podręcznika, w tym wszystkimi informacjami na temat bezpieczeństwa.
Aby zapewnić prawidłowe działanie produktów firmy KCI, należy przestrzegać poniższych zaleceń:
•

Montaż, obsługa, regulacja, modyfikacja oraz prace serwisowe powinny być prowadzone przez
odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

•

Należy zadbać o to, aby instalacja elektryczna w pomieszczeniu, w którym produkt jest
użytkowany, spełniała wymogi odpowiednich standardów krajowych dotyczących okablowania.

•

Produkt musi być użytkowany zgodnie z podręcznikiem użytkownika oraz odpowiednimi
etykietami znajdującymi się na produkcie.

•

Należy postępować zgodnie ze wszystkim procedurami opisanymi w tym podręczniku, w tym
dotyczącymi zapobiegania zakażeniom i ich zwalczania oraz pielęgnacji i czyszczenia.

•

Wszystkie przeprowadzane procedury serwisowe należy dokumentować i zachować jako trwały zapis.

•

Należy upewnić się, że z urządzeniem terapeutycznym V.A.C.ULTA™ stosowane są wyłącznie
opatrunki i akcesoria firmy KCI.

Informacja dla użytkownika
Niniejsze urządzenie zostało skonfigurowane przez producenta pod kątem określonych wymagań dotyczących
napięcia zasilania. Informacje dotyczące napięcia zasilania podano na tabliczce znamionowej produktu.
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Wprowadzenie/Informacje na temat tego podręcznika
Zadaniem tego podręcznika jest pomoc podczas przeprowadzania rutynowych procedur serwisowych
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™. Przestrzeganie tych procedur zapewnia prawidłowe czyszczenie,
pełną funkcjonalność i gotowość do zastosowania u pacjenta urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
Te procedury obejmują:
•
•
•
•

Czyszczenie i dezynfekcję
Inspekcję pod kątem uszkodzonych i/lub brakujących części
Weryfikację działania urządzenia
Przygotowanie urządzenia do transportu do pacjenta

Lista kontrolna urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™
Przed rozpoczęciem każdego czyszczenia lub procedury serwisowania wyszczególnionej w tym podręczniku
należy wykonać fotokopię listy kontrolnej urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™, umieszczonej z tyłu
podręcznika (patrz strona 32). Po zakończeniu inspekcji lub serwisowania zachować wypełniony formularz
dotyczący każdego urządzenia jako trwały zapis.
Wszystkie etapy tych procedur muszą być wykonywane w przedstawionej kolejności,
aby zapewnić właściwe działanie i niezawodność urządzenia terapeutycznego
V.A.C.ULTA™.
Każde urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ musi być czyszczone, dezynfekowane,
sprawdzane oraz ładowane przed zastosowaniem u kolejnego pacjenta. W przypadku
dalszych pytań dotyczących częstotliwości przeprowadzania procedur serwisowych
należy skontaktować się z firmą KCI (patrz strona 31).
Otworzenie urządzenia terapeutycznego w celu uzyskania dostępu do elementów
wewnętrznych może spowodować unieważnienie gwarancji.
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Przygotowanie do użytkowania
Przygotowanie do użytkowania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ obejmuje rozpakowanie go,
sprawdzenie pod kątem uszkodzonych lub brakujących części, a także przeprowadzenie wstępnych procedur
serwisowych w celu upewnienia się, że akumulator jest całkowicie naładowany, a urządzenie gotowe do zastosowania
u pacjenta. Po otrzymaniu urządzenia od firmy KCI należy przeprowadzić następujące procedury.
Jeżeli serwisowanie dotyczy urządzenia, które jest aktualnie w magazynie,
rozpocząć od kroku 5.
1. Sprawdzić, czy na kartonowym opakowaniu transportowym znajdują się widoczne oznaki uszkodzenia.
2. Wyjąć urządzenie z opakowania transportowego. Zachować ostrożność podczas otwierania, aby nie uszkodzić
zawartości opakowania.
3. Sprawdzić, czy w opakowaniu nie ma uszkodzonych elementów. Jeżeli jakiś element jest uszkodzony, należy
skontaktować się z firmą kurierską w celu zgłoszenia/zwrotu.
4. Porównać zawartość opakowania z listem przewozowym. Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, skontaktować się z firmą KCI
(patrz strona 31).
5. Zapisać numer seryjny urządzenia na liście kontrolnej urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
6. Przeprowadzić wymagane procedury serwisowe znajdujące się na liście kontrolnej.
7. Po zakończeniu wstępnej inspekcji i procedur serwisowych przechowywać lub zapakować urządzenie w zależności od potrzeb.
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Identyfikowanie funkcji urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™
Urządzenie terapeutyczne — widoki z przodu i z tyłu
Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — przód

Przycisk zasilania

Przycisk zwolnienia
zbiornika

Ekran dotykowy
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Kontrolka ładowania
akumulatora

Etykieta Nie do użytku domowego
(nie na wszystkich urządzeniach)

Głośnik
Port USB
Gniazdo karty pamięci SD

Rysik

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — tył

Ramię uchwytu mocującego
zbiornik na roztwór

Tabliczka znamionowa
Etykieta z logo na ramieniu
uchwytu mocującego
Pokrętło uchwytu mocującego
urządzenie

Etykieta z numerem
seryjnym urządzenia
Ramię uchwytu mocującego
urządzenie
Etykieta z instrukcją dotyczącą
ramienia uchwytu mocującego
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Blokada ramienia
uchwytu mocującego
zbiornik na roztwór

Urządzenie terapeutyczne — widoki z boku
Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — strona lewa
Uchwyt do przenoszenia

Blokada ramienia uchwytu
mocującego zbiornik na roztwór

Etykieta dotycząca podawania
V.A.C. VERALINK™

Gniazdo z trzpieniami
kasety V.A.C. VERALINK™

Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ — strona prawa
Uszczelki zbiornika

Etykieta może nie znajdować
się na wszystkich urządzeniach
Not for Resale or Redistribution

Etykieta stosowana tylko w USA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Złącze zasilania
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Czyszczenie i dezynfekcja
Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ obejmuje przetarcie wszystkich elementów
o twardej powierzchni. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ należy czyścić i dezynfekować:
• w razie zanieczyszczenia podczas stosowaniu u pacjenta,
• między użytkowaniem u kolejnych pacjentów.

Kontrola pod kątem zakażeń
Przepisy w placówkach dotyczące kontroli pod kątem zakażeń mogą się różnić. Firma KCI zaleca
jednak przestrzeganie poniższych zasad dotyczących kontroli pod kątem zakażeń w przypadku
stosowania urządzeń terapeutycznych KCI:
•

Wyznaczenie obszarów zanieczyszczonych i czystych w celu oddzielenia i przechowywania sprzętu
przed transportem, czyszczeniem i dezynfekcją, a także po nich. Przestrzeganie protokołów,
aby wyeliminować zanieczyszczenie krzyżowe między zabrudzonymi a czystymi urządzeniami.

•

Stosować środki ochrony osobistej oraz protokoły dotyczące zachowania higieny rąk zgodnie
z poniższymi standardami:
•

Norma 29 CFR 1910.1030 „Bloodborne Pathogens” (Patogeny przenoszone drogą krwi)
organizacji Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

•

Wytyczne dotyczące higieny rąk w zakładach opieki zdrowotnej, MMWR październik 2002;51
(nr RR-16)

•

Przed dezynfekcją należy usunąć z urządzenia terapeutycznego wszelkie substancje organiczne.

•

Stosować środki czyszczące i dezynfekcyjne klasy szpitalnej zgodnie z wytycznymi CDC z 2008 r.
dotyczącymi dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej.

•

Nie wolno zanurzać urządzenia terapeutycznego w płynach ani dopuszczać do przedostania się
płynów do jego wnętrza, aby uniknąć uszkodzenia układów elektronicznych. Podczas czyszczenia
i dezynfekcji innych elektronicznych urządzeń medycznych długotrwałego użytku o twardej
powierzchni należy przestrzegać procedur obowiązujących w danej placówce.
W przypadku stosowania jakichkolwiek płynów czyszczących urządzenie
terapeutyczne V.A.C.ULTA™ i jego zasilacz muszą być odłączone od zasilania
sieciowego.

Potrzebne materiały eksploatacyjne i sprzęt
•

Środki czyszczące i dezynfekcyjne klasy szpitalnej i/lub chusteczki nasączone środkiem
dezynfekującym

•

Aplikatory z bawełnianą końcówką

Zalecenia ogólne dotyczące czyszczenia
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•

W razie potrzeby używać środków ochrony osobistej.

•

Upewnić się, że cała powierzchnia przecieranych elementów jest całkowicie pokryta płynem
czyszczącym i że pozostaje mokra/pokryta płynem przez czas zalecany przez producenta.

Urządzenie terapeutyczne
1. Upewnić się, że urządzenie terapeutyczne jest odłączone od zasilacza.
2. Zdjąć uszczelki zbiornika z urządzenia. Przetrzeć/wyczyścić uszczelki chusteczką antyseptyczną.
Upewnić się, że otwory uszczelek i przylegające powierzchnie są czyste i nie znajdują się na nich żadne
materiały obcego pochodzenia. W razie potrzeby skorzystać z aplikatora z bawełnianą końcówką.
3. Przetrzeć/wyczyścić wnękę zbiornika chusteczką antyseptyczną.
4. Przetrzeć/wyczyścić kasetę V.A.C. VERALINK™ oraz pokrywę wałka chusteczką antyseptyczną. Upewnić się,
że w otworach nie ma żadnych materiałów obcego pochodzenia. W razie potrzeby skorzystać z aplikatora
z bawełnianą końcówką.

5. Całkowicie podnieść blokadę ramienia uchwytu mocującego zbiornik na roztwór.
6. Podnieść ramię uchwytu mocującego zbiornik na roztwór.
7. Obrócić o 180 stopni.
8. Popchnąć do końca blokadę ramienia uchwytu mocującego zbiornik na roztwór, aby zablokować ramię
uchwytu mocującego zbiornik na roztwór.
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9. Wyciągać ramię uchwytu mocującego z urządzenia, aż będzie całkiem wysunięte. Zablokować ramię na
miejscu, obracając pokrętło uchwytu mocującego.

10. Za pomocą chusteczki antyseptycznej przetrzeć/wyczyścić całe urządzenie.

Nie dopuścić, aby nadmiar płynu zbierał się w obszarze wokół ekranu dotykowego
lub jego uszczelek.
Nie używać ostrych przedmiotów do czyszczenia ekranu ani obszarów wokół niego.
11. Po gruntownym wyczyszczeniu urządzenie pozostawić je do wyschnięcia.
12. Schować zarówno ramię uchwytu mocującego zbiornik na roztwór, jak i urządzenia. Nie dopuścić,
aby ramię uchwytu mocującego urządzenia odchylało się w tył.

Zasilacz
1. Upewnić się, że zasilacz jest odłączony do urządzenia terapeutycznego i/lub jakiegokolwiek źródła zasilania.
2. Przetrzeć zasilacz oraz przewody antyseptyczną chusteczką. Pozostawić do wyschnięcia.
Nie dopuścić do przedostania się płynu do wnętrza zasilacza.
3. Zwinąć i odłożyć przewody zasilania.
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Procedury serwisowe
Poniższe procedury serwisowe są stosowane do zweryfikowania, że urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ działa
prawidłowo i że jego akumulator jest całkowicie naładowany. Po ukończeniu tych procedur urządzenie będzie
gotowe do zastosowania u pacjenta.
Poniższe procedury powinny być przeprowadzane w wymienionej kolejności po otrzymaniu urządzenia od firmy
KCI oraz między użytkowaniem u kolejnych pacjentów.
Wszystkie procedury serwisowe powinny być przeprowadzane w czystym miejscu,
które jest chronione przed zanieczyszczeniem przez zabrudzone urządzenia lub
inne prawdopodobne źródła zanieczyszczeń. Stosować środki ochrony osobistej
stosownie do okoliczności lub zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jeżeli nie powiedzie się jakakolwiek część tych procedur serwisowych, należy
natychmiast skontaktować się z firmą KCI w celu serwisowania (patrz strona 31).

Sprawdzanie urządzenia pod kątem uszkodzeń
Celem tej procedury jest sprawdzenie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ pod kątem uszkodzeń
z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

Zewnętrzna powierzchnia urządzenia
1. Sprawdzić górę, spód i boki urządzenia pod kątem:
•

pęknięć dowolnej wielkości,

•

otworów dowolnej wielkości, przez które widoczne są elementy wewnętrzne.

2. Sprawdzić obszar wnęki zbiornika pod kątem:
•

pęknięć dowolnej wielkości,

•

uszkodzeń uszczelek zbiornika,

•

pęknięć na lub wewnątrz złącza zasilania i jego obudowie.

3. Sprawdzić przyciski zasilania i zbiornika. Upewnić się, że symbole graficzne
są czytelne.
Dopuszczalne są lekkie uszkodzenia symboli graficznych,
jeżeli są one możliwe do odczytania, tak jak przedstawiono.
4. Sprawdzić, czy są wszystkie etykiety i czy są czytelne (patrz strony 7 i 8).
5. Sprawdzić obszar kasety V.A.C. VERALINK™ i pokrywę wałka podawczego
pod kątem:
•

pęknięć dowolnej wielkości,

•

otworów dowolnej wielkości, przez które widoczne są elementy wewnętrzne,

•

naruszenia, uszkodzenia i rozdarcia pokrywy wałka.
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Ekran dotykowy
Sprawdzić ekran dotykowy pod kątem jakichkolwiek widocznych oznak
uszkodzenia lub rozległych rys lub zadrapań, które mogłyby sprawić,
że elementy ekranu staną się niewidoczne.

Głębokie lub rozległe zadrapania na ekranie mogą stać
się powodem przejściowego nieprawidłowego działania
urządzenia terapeutycznego.

Interfejs danych użytkownika (UDI)
1. Otworzyć drzwiczki UDI i upewnić się, że rysik znajduje się w miejscu
pokazanym na ilustracji.
2. Upewnić się, że zatrzaski i magnesy na drzwiczkach znajdują się na
swoich miejscach.
3. Przy otwartych drzwiczkach UDI sprawdzić, czy gniazdo karty pamięci oraz
porty danych są czyste, bez widocznych wygiętych zatrzasków bądź innych
elementów blokujących zamykanie drzwiczek.

Ramię uchwytu mocującego zbiornik na roztwór

Sprawdzić, czy ramię uchwytu mocującego zbiornik na roztwór prawidłowo się
odblokowuje, wysuwa, blokuje i cofa.
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Ramię uchwytu mocującego urządzenie
1. Ramię uchwytu mocującego urządzenia jest uruchamiane za pomocą sprężyny.
Sprawdzić, czy mechanizm sprężynowy działa poprawnie, wyciągając ramię
z tulei i wsuwając je z powrotem na miejsce. Nie dopuścić, aby ramię
odchylało się w tył.
2. Wyciągnąć ramię z tulei i obrócić pokrętło, aby sprawdzić, czy mechanizm
blokujący działa poprawnie i blokuje ramię w wysuniętej pozycji.
3. Kiedy ramię jest wysunięte i zablokowane, sprawdzić, czy gumowa nakładka
na ramieniu i gumowa trójkątna nakładka oraz antypoślizgowy element na
obudowie akumulatora nie są uszkodzone i znajdują się na swoim miejscu.

antypoślizgowy element na obudiwie akumulatora

Zasilacz i przewód

1. Sprawdzić zasilacz pod kątem uszkodzeń.
2. Sprawdzić przewód zasilania pod kątem uszkodzeń.
3. Sprawdzić, czy na urządzeniu znajdują się etykiety i czy są czytelne.
4. Sprawdzić, czy na przewodzie zasilania znajduje się jego etykieta
(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

Jeżeli któryś element jest uszkodzony albo go brakuje,
należy skontaktować się z firmą KCI w celu jego wymiany/
uzupełnienia (patrz rozdział Dane kontaktowe dla klientów).
Lista wymienialnych części znajduje się w rozdziale
Części zamienne.

15

Ładowanie akumulatora
Celem tej procedury jest upewnienie się, że akumulator urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ jest naładowany
wystarczająco do ukończenia poniższych kontroli i procedur testowych.

Narzędzia i materiały eksploatacyjne
•

zasilacz (KCI PN 4103730 lub 44001464),

•

przewód zasilania (KCI PN patrz 30, aby znaleźć część przeznaczoną dla konkretnego kraju).

1. Umieścić urządzenie w bezpiecznym miejscu, gdzie może być pozostawione na co najmniej jedną godzinę.
W razie potrzeby ładowanie może trwać dłużej niż jedna godzina.
2. Podłączyć przewód sieciowy do zasilacza prądu stałego.
3. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazda ściennego.
4. Znaleźć strzałkę na złączu przewodu ładowania. Strzałka powinna znaleźć się z przodu podczas
podłączania do złącza zasilania na urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™.
5. Sprawdzić, czy świeci się kontrolka LED ładowania akumulatora umieszczona pod ekranem dotykowym.

Złącze zasilania urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™

Strzałka
Złącze przewodu urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™

Bursztynowe światło oznacza, że akumulator się ładuje.
Zielone światło oznacza, że akumulator jest całkowicie naładowany.
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Ustawienia urządzenia terapeutycznego
Celem tej procedury jest sprawdzenie ustawień daty i godziny urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™
i zapewnienie, że stosowane są prawidłowe ustawienia regionalne.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, dopóki nie pojawi
się światełko oznaczające uruchomienie się urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

2. Odłączyć urządzenie od zasilacza i przed przejściem do
dalszego etapu upewnić się, że symbol akumulatora
wskazuje jego całkowite naładowanie.

Wszystkie kontrole oraz testy będą przeprowadzane
wyłącznie na zasilaniu akumulatorowym. Jeżeli akumulator
musi zostać naładowany, należy zapoznać się z rozdziałem
Ładowanie akumulatora.

Przy naciskaniu dowolnego przycisku powinno być słyszalne
kliknięcie.

3. W zależności od wyświetlanego Ekranu początkowego
nacisnąć przycisk Lista kontrolna KJ albo przycisk
Kontynuuj terapię, aby przejść do następnego ekranu.

4. Nacisnąć kartę Narzędzia.
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Ustawienia regionalne

1. Nacisnąć przycisk Ustawienia regionalne.

2. Sprawdzić, czy ustawienia są poprawne lub zmienić je
zgodnie z wymaganiami.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale
Ekran Ustawienia regionalne w Podręczniku użytkownika
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

3. Nacisnąć przycisk OK, aby zaakceptować ustawienia po ich
wyświetleniu lub zatwierdzić wprowadzone zmiany.
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4. Aby wprowadzić wymagane dostosowane ustawienia,
nacisnąć przycisk OK na ekranie Potwierdzenie ust.
regionalnych, aby powrócić do ekranu Narzędzia lub
przycisk Anuluj, aby powrócić do ekranu Ustawienia
regionalne.

Ekran Ustawienia daty i godziny

Datę i godzinę na urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™
można sprawdzić w dowolnym momencie w lewym górnym
rogu każdego ekranu. Jeżeli ustawienia są niepoprawne,
wykonać następujące czynności.
1. Na ekranie Narzędzia nacisnąć przycisk Data i godzina.
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2. Użyć suwaków na ekranie, aby dostosować datę i godzinę
zgodnie z potrzebą.

3. Nacisnąć przycisk OK, aby zaakceptować ustawienia po ich
wyświetleniu na ekranie Ustawienia daty i godziny.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale
Ekran Ustawienia daty i godziny podręcznika użytkownika
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

4. Aby wprowadzić wymagane dostosowania, nacisnąć przycisk
OK na ekranie Potwierdzenie ust. daty i godziny,
aby powrócić do ekranu Narzędzia lub przycisk Anuluj,
aby powrócić do ekranu Ustawienia daty i godziny.
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Kontrola pracy
Narzędzia i materiały eksploatacyjne
•

•

Dwa zbiorniki KCI o pojemności 500 ml (KCI PN M8275063 lub M8275071)
•

Są to standardowe zbiorniki, które mogą być stosowane ponownie przez maksymalnie sześć
miesięcy jako zbiorniki testowe. Na jednym zbiorniku zablokować port wyczuwania taśmą,
co będzie symulować napełnienie zbiornika.

•

Gniazdo wyczuwania na drugim zbiorniku pozostawić otwarte. Na obu zbiornikach umieścić napis
„Zbiornik testowy — nie stosować u ludzi” oraz datę wprowadzenia do użytkowania.

Jedna kaseta testowa KCI V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387)
•

•

Ta kaseta może być stosowana ponownie jako kaseta testowa przez maksymalnie cztery miesiące.
Na kasecie umieścić napis „Kaseta testowa — nie stosować u ludzi” oraz datę wprowadzenia
do użytkowania.

Jedna nasadka przewodu (KCI PN M6275069)

Dwa zbiorniki KCI 500 ml

Port wyczuwania taśmą

Kaseta testowa
Nasadka przewodu

Dopasowanie zbiornika do terapii V.A.C.®
Celem tej procedury jest zapewnienie, że zbiornik pasuje i odpowiednio zatrzaskuje się na urządzeniu
terapeutycznym.
1. Wsunąć zbiornik testowy z boku urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
2. Zamocować zbiornik w urządzeniu terapeutycznym V.A.C.ULTA™.
O prawidłowym zainstalowaniu zbiornika świadczy charakterystyczny
dźwięk kliknięcia.
Upewnić się, że zbiornik jest podłączony bezpośrednio do urządzenia
terapeutycznego.
Nie przekręcać ani nie obracać zbiornika po podłączeniu.
3. Jeżeli zbiornik nie dopasowuje się łatwo ani nie zatrzaskuje na miejscu,
wyjąć go i sprawdzić, czy uszczelki zbiornika są dobrze założone.
Ponownie dopasować zbiornik.
4. Jeżeli zbiornik nadal łatwo nie dopasowuje się ani nie zatrzaskuje na
miejscu, zastąpić go innym zbiornikiem i ponownie dopasować.
Jeżeli używany jest inny zbiornik, umieścić na nim napis
„Zbiornik testowy — nie stosować u ludzi” oraz datę
wprowadzenia do użytkowania.
5. Jeżeli zbiornik nie dopasowuje się odpowiednio we wnęce ani nie
zatrzaskuje na miejscu, skontaktować się z firmą KCI (patrz strona 31).
6. Upewnić się, że nasadka przewodu znajduje się na złączu przewodu.
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Dopasowanie kasety testowej V.A.C. VERALINK™
Celem tej procedury jest upewnienie się, że kaseta testowa V.A.C. VERALINK™ dopasowuje się i zatrzaskuje na
miejscu w urządzeniu terapeutycznym.

1. Zbiornik na kasecie testowej V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387) napełnić wodą prawie do pełna.

2. Zamocować kasetę testową V.A.C. VERALINK™ do urządzenia w sposób pokazany na ilustracji po lewej stronie.
Instrukcje dotyczące mocowania kasety znajdują się na etykiecie po lewej stronie urządzenia.

1

2
3. Jeżeli kaseta testowa V.A.C. VERALINK™ nie dopasowuje się łatwo ani nie zatrzaskuje na miejscu,
zastąpić ją inną kasetą testową i ponownie dopasować do urządzenia.
Jeżeli używana jest inna kaseta, umieścić na niej napis „Kaseta testowa — nie stosować
u ludzi” oraz datę wprowadzenia do użytkowania.

4. Upewnić się, że kaseta testowa V.A.C. VERALINK™ zatrzasnęła się prawidłowo, tak jak pokazano na ilustracji
po lewej stronie.
5. Jeżeli kaseta testowa V.A.C. VERALINK™ nie dopasowuje się odpowiednio we wnęce ani nie zatrzaskuje
na miejscu, skontaktować się z firmą KCI (patrz strona 31).
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Test urządzenia terapeutycznego
Konfiguracja
1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, nacisnąć i przytrzymać
przycisk zasilania, dopóki nie pojawi się światełko oznaczające
uruchomienie się urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
Jeżeli akumulator musi zostać naładowany, należy zapoznać
się z rozdziałem Ładowanie akumulatora.
2. Odłączyć urządzenie od zasilacza i przed przejściem
do dalszego etapu upewnić się, że symbol akumulatora
wskazuje jego całkowite naładowanie.
3. Nacisnąć przycisk Terapia V.A.C.® na Ekranie początkowym.

4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, dopóki nie
wyłączy się wyświetlacz, w celu wyłączenia urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
5. Przed kontynuowaniem poczekać, aż ekran i wszystkie
kontrolki wyłączą się.

6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, dopóki nie pojawi
się światełko oznaczające uruchomienie się urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

7. Nacisnąć przycisk Lista kontrolna KJ na Ekranie początkowym.

23

8. Nacisnąć przycisk Standardowa KJ na ekranie
Lista kontrolna KJ.
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Test alarmu terapii V.A.C.®
1. Wsunąć niezaklejony zbiornik testowy z boku urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™. O całkowitym zainstalowaniu
zbiornika świadczy charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

1

2. Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok Dokładność
ciśnienia.
3. Jeżeli test zakończy się powodzeniem, zdjąć nasadkę
z przewodu zbiornika.

1

2

2
3

4. Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok Alarm
nieszczelności.

5. Jeżeli test zakończy się powodzeniem, założyć nasadkę na
przewód zbiornika.

4

3

5

6. Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok Alarm niedrożności.
7. Jeżeli test zakończy się powodzeniem wyjąć niezaklejony
zbiornik.

4

8. Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok Alarm dot.
niepodł. zbiornika.
9. Jeżeli test zakończy się powodzeniem, wsunąć zaklejony
zbiornik z boku urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
O prawidłowym zainstalowaniu zbiornika świadczy
charakterystyczny dźwięk kliknięcia.

5

10. Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok Alarm dot.
pełnego zbiornika.

00:00:45

00:00:24

00:00:10

Jeżeli test zakończy się powodzeniem, obok każdego
elementu wymienionego na ekranie powinien pojawić
się zielony haczyk (patrz ilustracja po lewej stronie).

00:00:08

11. Nacisnąć przycisk Dalej, aby kontynuować test.
00:00:05
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Test alarmu V.A.C. VERALINK™

Jeżeli kaseta testowa V.A.C. VERALINK™ jest umieszczona
prawidłowo, na tym ekranie pojawią się dwa zielone haczyki
(patrz ilustracja po lewej stronie).
Jeżeli na tym ekranie pojawi się czerwony krzyżyk, wyjąć
i ponownie dopasować kasetę testową V.A.C. VERALINK™,
nacisnąć przycisk Wstecz, a następnie przycisk Dalej.
Jeżeli czerwony krzyżyk nie znika, należy skontaktować
się z firmą KCI (patrz strona 31).
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Test działania pompy
1. Upewnić się, że urządzenie terapeutyczne jest podłączone.
Funkcja Wydajność pompy pod. powinna wyświetlać ≤ 88%.

2. Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok funkcji Wydajność
pompy pod. na ekranie Terapia V.A.C. VERAFLO™.
•

Sprawdzić, czy wartość robocza pompy wynosi ≤ 88%.

•

Jeżeli wartość robocza pompy wynosi > 88%, wymienić
kasetę testową i powtórzyć krok 1.

Prawidłowa wartość cyklu roboczego pompy wyświetlana
jest jedynie przy zasilaniu sieciowym. Maksymalna wartość
możliwa przy zasilaniu sieciowym wynosi 91%. Jeżeli pompa
wyświetla wartość roboczą 100% najprawdopodobniej
używa zasilania akumulatorowego.
3. Jeżeli cały czas wyświetla się wartość > 88%
•

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, dopóki nie
wyłączy się wyświetlacz, w celu wyłączenia urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

•

Sprawdzić, czy wszystkie wtyczki są nieuszkodzone
i dobrze podłączone do urządzenia terapeutycznego
V.A.C.ULTA™.

•

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, dopóki nie
pojawi się światełko oznaczające uruchomienie się
urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

•

Sprawdzić, czy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™
jest zasilane po podłączeniu do gniazda ściennego.

•

Nacisnąć przycisk Lista kontrolna KJ na Ekranie
początkowym.

•

Nacisnąć przycisk Standardowa KJ na ekranie
Lista kontrolna KJ.

•

Nacisnąć przycisk Dalej, aby kontynuować test.

•

Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok Terapia
V.A.C. VERAFLO™ z poziomu ekranu Lista kontrolna KJ.

•

Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok funkcji
Wydajność pompy pod. na ekranie Terapia
V.A.C. VERAFLO™.

•

Jeżeli po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu testu
wartość robocza pompy jest nadal większa niż 88%,
należy skontaktować się z firmą KCI (patrz strona 31).

4. Nacisnąć przycisk strzałki wyświetlany obok funkcji
Przywróć ust. domyśl. pacjenta.
5. Nacisnąć przycisk Gotowe.
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Etapy końcowe
Celem tych etapów jest sprawdzenie, czy urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ ładuje się przed jego
wyłączeniem.

1. Wyjąć zbiornik testowy oraz kasetę testową V.A.C. VERALINK™
z urządzenia, jeżeli nadal są podłączone.

2. Podłączyć przewód sieciowy do zasilacza prądu stałego.

3. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazda ściennego.

4. Sprawdzić, czy wskaźnik ładowania wyświetlił się w prawym
górnym rogu ekranu dotykowego.

5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, dopóki nie
wyłączy się wyświetlacz, w celu wyłączenia urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™.
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Przygotowanie do transportu i stosowania u pacjenta
Kiedy zachodzi konieczność zastosowania urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ u pacjenta,
powinno ono zawsze być wyposażone w poniższe dokumenty i elementy. W celu wymiany
dokumentacji należy skontaktować się z firmą KCI (patrz strona 23).
•

Informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu terapeutycznego V.A.C.ULTA™

•

Zasilacz V.A.C.ULTA™

•

Przewód zasilania V.A.C.ULTA™
Urządzenie terapeutyczne V.A.C.ULTA™ powinno być transportowane do pacjenta
i od niego zgodnie z protokołami lokalnymi zapewniającymi zachowanie czystości
urządzenia i zasilacza.

1. Należy upewnić się, że do urządzenia jest dołączona wymagana dokumentacja.
2. Należy przestrzegać protokołów placówki medycznej podczas transportu i umieszczania urządzenia
u pacjenta.
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Części zamienne
Ta lista części zamiennych przedstawia stan z września 2016 r. Aby sprawdzić bieżące numery części,
należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy KCI (patrz strona 31).

Części stosowane w konkretnych krajach
Numer części

Opis

Kraj

4103730

Zasilacz

Uniwersalny

44001464

Zasilacz

Francja

350084

Przewód zasilania

Stany Zjednoczone/Kanada

350753

Przewód zasilania

Wielka Brytania

360080

Przewód zasilania

Włochy

350758

Przewód zasilania

Dania

360081

Przewód zasilania

Szwajcaria

360122

Przewód zasilania

Republika Południowej Afryki

360076

Przewód zasilania

Australia

360074

Przewód zasilania

Inne niewymienione kraje europejskie

Numery katalogowe karty informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa i podręcznika użytkownika
Numer katalogowy karty
informacyjnej dotyczącej
bezpieczeństwa terapii
V.A.C.ULTA™

Numer katalogowy
podręcznika
użytkownika
V.A.C.ULTA™

Numer katalogowy
podręcznika
serwisowego
V.A.C.ULTA™

Język

417282

417600

Angielski

417282-DE

417600-DE

Niemiecki

417282-ES

417600-ES

Hiszpański

417282-FR

417600-FR

Francuski

417282, 417282-FR

417600, 417600-FR

Angielski i francuski
(Kanada)

417659-IT

417282-IT

417600-IT

Włoski

417659-NL

417282-NL

417600-NL

Holenderski

417659-DA

417282-DA

417600-DA

Duński

417659-SV

417282-SV

417600-SV

Szwedzki

417659-EL

417282-EL

417600-EL

Grecki

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417600-FI

Fiński

417659-NO

417282-NO

417600-NO

Norweski

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417600-FR, 417600-NL

Francuski i holenderski

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

417600, 417600-DE,
417600-FR, 417600-IT

Angielski, niemiecki,
francuski i włoski

417659
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Stosowane symbole

Symbol ostrzeżenia informuje o potencjalnym
zagrożeniu dla urządzenia, pacjenta lub personelu.

Symbol informacji informuje o ważnej uwadze lub
informacji dotyczącej działania.

Symbol ostrzeżenia przed porażeniem prądem informuje
o możliwym zagrożeniu prądem elektrycznym.

Informacja o akumulatorze do celów transportu
(produkt zawiera akumulator litowo-jonowy)

Dane kontaktowe dla klientów
W przypadku pytań dotyczących niniejszego produktu, materiałów eksploatacyjnych lub konserwacji, a także
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów i usług firmy KCI należy skontaktować się z firmą KCI,
jej autoryzowanym przedstawicielem lub:
W przypadku użytkowników z USA: dzwonić pod numer 1-800-275-4524 lub odwiedzić stronę
internetową www.acelity.com lub www.vaculta.com KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio,
TX 78249
W przypadku użytkowników spoza USA: odwiedzić stronę internetową www.kci-medical.com
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Lista kontrolna urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTATM (Podręcznik serwisowy)
•

Tego formularza należy używać z podręcznikiem serwisowym urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Wypełniać tę stronę formularza między użytkowaniem u kolejnych pacjentów i zachować jako trwały zapis.

Standardowa kontrola jakości

Czyszczenie urządzenia terapeutycznego
Czyścić urządzenie, stosując procedury znajdujące się w rozdziale
Czyszczenie i dezynfekcja w podręczniku serwisowym urządzenia
terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Przeprowadzenie standardowej konserwacji.
Włączenie urządzenia terapeutycznego V.A.C.ULTA™.

Procedury stosowane między użyciem u kolejnych pacjentów
Sprawdzenie urządzenia terapeutycznego pod kątem
jakichkolwiek uszkodzonych lub brakujących części.

Konieczne
naprawy
TAK

UDANE/NIEUDANE
UDANE NIEUDANE

NIE

Przeprowadzenie procedur terapii V.A.C.®.

UDANE/NIEUDANE
UDANE NIEUDANE

Nacisnąć przycisk strzałki w celu przeprowadzenia
terapii V.A.C.®.
Nacisnąć przycisk strzałki dla Dokładność ciśnienia.

Sprawdzenie uszczelek.
Sprawdzenie złącza zasilania/obudowy.
Sprawdzenie przycisków na zewnątrz urządzenia.
Sprawdzenie pokrywy wałka podawczego.
Sprawdzenie ekranu dotykowego.
Sprawdzenie ramienia uchwytu mocującego zbiornik na roztwór.
Sprawdzenie interfejsu danych użytkownika (UDI).
Sprawdzenie zatrzasków i magnesów na drzwiczkach UDI.
Sprawdzenie ramienia uchwytu mocującego urządzenia.
Sprawdzenie zasilacza i przewodów.
Dostosowanie ustawień daty i godziny, jeśli jest konieczne.
Sprawdzenie dopasowania zbiornika do terapii V.A.C.®.

Jeżeli test powiedzie się, wyjąć nasadkę z przewodu.
Nacisnąć przycisk strzałki dla Alarm nieszczelności.
Jeżeli test powiedzie się założyć nasadkę na przewód.
Nacisnąć przycisk strzałki dla Alarm niedrożności.
Jeżeli test powiedzie się, wyjąć niezaklejony zbiornik z urządzenia.
Nacisnąć przycisk strzałki dla Alarm dot. niepodł. zbiornika.
Jeżeli test powiedzie się, włożyć zaklejony zbiornik do urządzenia.
Nacisnąć przycisk strzałki obok Alarm dot.
pełnego zbiornika.
Jeżeli wszystkie testy zakończą się powodzeniem, nacisnąć przycisk Dalej.
Przeprowadzenie procedury terapii V.A.C. VERAFLO™.

Sprawdzenie dopasowania kasety testowej V.A.C. VERALINK™.

Nacisnąć przycisk strzałki dla Wydajność pompy pod.
Ponownie dopasować zbiornik, jeżeli jest to konieczne
do przeprowadzenia testu.

W razie konieczności wymienić akumulator.

Sprawdzenie alarmu dot. niezainstalowanej kasety
V.A.C. VERALINK™.
Sprawdzanie Alarm dot. pustego pojemnika na
roztwór/butelki.
Nacisnąć przycisk strzałki Alarm niedrożności
V.A.C. VERAFLO™.

Jeżeli nie powiedzie się jakakolwiek część tych procedur lub
urządzenie będzie wymagało serwisowania wykraczającego
poza zakres tego podręcznika, należy bezzwłocznie
skontaktować się z firmą KCI.
Czyszczenie i dezynfekcja przeprowadzone przez:
Zatwierdzone przez: _____________________________________

Lista kontrolna kontroli jakości przeprowadzona przez:
Zatwierdzone przez: _____________________________________
Numer seryjny urządzenia: _____________________________________
Data: ______ / ______ / ______
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Nacisnąć Lista kontrolna KJ, aby przejść do ekranu
Lista kontrolna KJ.
Nacisnąć przycisk Przywróć ust. domyśl.
pacjenta.

Etapy końcowe
Wyjąć zbiornik testowy — oznaczyć w razie potrzeby.
Podłączyć urządzenie do zasilacza i gniazda sieciowego.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasiania, aby wyłączyć urządzenie
terapeutyczne V.A.C.ULTA™.

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

Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym podręczniku są własnością firmy KCI Licensing, Inc.,
jej podmiotów stowarzyszonych i/lub licencjodawców.
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