V.A.C.ULTA™

SISTEM DE TERAPIE

MANUAL DE SERVICE

Document important
Fișier în înregistrările privind întreținerea

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU GARANȚIE ȘI LIMITAREA REMEDIERII
PRIN PREZENTA, KCI ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU
IMPLICITE, INCLUSIV PENTRU, FĂRĂ LIMITARE LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ PRIVIND VANDABILITATEA
SAU ADECVAREA LA UN SCOP ANUME, PENTRU PRODUSUL (PRODUSELE) KCI DESCRIS (DESCRISE)
ÎN ACEASTĂ PUBLICAȚIE. ORICE GARANȚIE SCRISĂ OFERITĂ DE KCI VA FI DEFINITĂ ÎN MOD EXPLICIT ÎN
ACEASTĂ PUBLICAȚIE SAU VA FI FURNIZATĂ ÎMPREUNĂ CU PRODUSUL. ÎN NICIO ÎMPREJURARE,
KCI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ ŞI NICIO CHELTUIALĂ INDIRECTE, OCAZIONALE
SAU APĂRUTE PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV PENTRU DAUNE SAU VĂTĂMĂRI CARE AFECTEAZĂ
PERSOANE SAU BUNURI, REZULTATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DINTR-O UTILIZARE SAU O REPARARE A
PRODUSULUI DIFERITĂ DE CELE PENTRU CARE DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU GARANȚIE
SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII SUNT INTERZISE ÎN MOD EXPLICIT DE LEGISLAȚIA SPECIFICĂ
APLICABILĂ. NICIO PERSOANĂ NU ARE AUTORITATEA DE A OBLIGA KCI FAȚĂ DE VREO REPREZENTARE
SAU GARANȚIE, EXCEPTÂND SITUAȚIILE MENȚIONATE ÎN MOD SPECIFIC ÎN ACEST PARAGRAF.
Descrierile sau specificațiile din materialele tipărite ale KCI, inclusiv din această publicație, sunt destinate
strict descrierii generale a produsului în momentul fabricării și nu constituie garanții exprese, exceptând
situațiile specificate în garanția limitată scrisă inclusă în acest produs. Informațiile din această publicație pot
face obiectul unor modificări în orice moment. Contactați KCI pentru actualizări (consultați pagina 31).
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Informații importante pentru utilizatori
Acest manual este conceput pentru asistență pentru procedurile de service de rutină pentru unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™ fabricată de KCI. Acest manual nu este destinat pentru reparații sau pentru proceduri de service care nu
sunt de rutină. Contactați KCI (consultați pagina 31) pentru orice reparații sau pentru orice proceduri de service care
nu sunt de rutină, neacoperite de acest manual.
Citiți și înțelegeți toate secțiunile acestui manual, inclusiv toate informațiile privind siguranța, înainte de a începe
orice proceduri de service în legătură cu acest echipament.
Pentru ca produsele KCI să funcționeze corespunzător, KCI vă recomandă următoarele:
•

Toate asamblările, operațiunile, ajustările, modificările și activitățile de service trebuie efectuate
numai de către personal calificat și instruit corespunzător.

•

Asigurați-vă că instalația electrică a camerei respectă standardele naționale corespunzătoare
privitoare la instalațiile electrice.

•

Produsul trebuie utilizat în conformitate cu manualul său de utilizare și cu toate etichetele
aplicabile pentru produs.

•

Respectați toate procedurile prezentate în acest manual, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor
și îngrijirea și curățarea.

•

Documentați și păstrați ca înregistrări permanente toate procedurile de service efectuate.

•

Asigurați-vă că numai pansamentele și accesoriile KCI se utilizează cu unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Atenție
Acest produs a fost configurat de producător pentru a corespunde unor cerințe de tensiune specifice.
Consultați eticheta cu informații despre produs pentru tensiunea specifică.
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Introducere/Despre acest manual
Acest manual este conceput pentru asistență pentru procedurile de service de rutină pentru unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™. Respectarea acestor proceduri asigură faptul că unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ este curățată
corespunzător, complet funcțională și pregătită pentru utilizarea pentru pacienți.
Aceste proceduri includ:
•
•
•
•

Curățarea și dezinfectarea
Inspecția pentru identificarea eventualelor piese deteriorate/lipsă
Verificarea funcționării unității
Pregătirea unității pentru transport la pacient

Listă de verificare unitate de terapie V.A.C.ULTA™
Înainte de a începe orice procedură de curățare sau de service detaliată în acest manual, efectuați fotocopii ale
listei de verificare pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ aflată în spatele acestui manual (consultați pagina 32).
După finalizarea inspecției și service-ului, păstrați formularul completat pentru fiecare unitate ca înregistrare
permanentă.
Toți pașii din aceste proceduri trebuie urmați în ordinea prezentată, pentru a asigura
fiabilitatea și funcționalitatea corespunzătoare ale unității de terapie V.A.C.ULTA™.
Fiecare Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ trebuie curățată, dezinfectată, inspectată și
încărcată între oricare doi pacienți. Pentru întrebări suplimentare despre frecvența
necesară a procedurilor de service, contactați KCI (consultați pagina 31).
Deschiderea unității de terapie pentru a obține acces la componentele interne poate
anula orice garanție.
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Pregătirea pentru utilizare
Pregătirea unității de terapie V.A.C.ULTA™ pentru utilizare include dezambalarea, inspecția pentru identificarea
oricăror potențiale piese deteriorate sau lipsă și o rundă inițială de proceduri de service pentru a asigura încărcarea
completă a bateriei și pregătirea unității pentru utilizarea pentru pacienți. Trebuie efectuate următoarele proceduri
atunci când unitatea este primită inițial de la KCI.
Dacă se efectuează service pentru o unitate care se află în momentul respectiv în inventar,
porniți de la pasul 5.
1. Inspectați cutia de transport din carton, pentru a identifica eventuale semne vizibile de deteriorare.
2. Despachetați unitatea din cutia de transport. Aveți grijă la deschidere, pentru a vă asigura că nu se deteriorează conținutul cutiei.
3. Inspectați conținutul cutiei de transport pentru a identifica eventuale elemente deteriorate. Dacă observați că există
elemente deteriorate, contactați compania de transport pentru proceduri de raportare/returnare.
4. Inventariați toate elementele din cutia de transport, prin comparare cu fișa de ambalare. Dacă sunt elemente lipsă,
contactați KCI (consultați pagina 31).
5. Înregistrați numărul de serie al unității pe Lista de verificare pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
6. Efectuați procedurile necesare de service de pe lista de verificare.
7. După inspecția inițială și finalizarea procedurilor de service, depozitați sau ambalați unitatea, în funcție de necesități.
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Identificarea caracteristicilor unității de terapie V.A.C.ULTA™
Vedere frontală și posterioară a unității de terapie
Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ - Față

Butonul Alimentare

Butonul Deblocare recipient

Ecran tactil
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Lampa indicatoare
a încărcării bateriei

Etichetă neutilizare la domiciliu
(nu este prezentă pe toate unitățile)

Difuzor
Port USB
Fantă card SD

Stylus

Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ - Spate

Brațul suportului de prindere
pentru containerul cu soluție

Etichetă valori nominale
Etichetă braț suport de prindere siglă

Butonul suportului de
prindere pentru unitate

Etichetă număr
de serie unitate
Brațul suportului de
prindere pentru unitate
Etichetă instrucțiuni braț suport
de prindere
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Blocarea brațului suportului
de prindere pentru containerul
cu soluție

Vederi laterale ale unității de terapie
Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ - Stânga
Mâner de transport

Blocarea brațului suportului
de prindere pentru
containerul cu soluție

Etichetă instilare V.A.C. VERALINK™

Fantă pivot casetă
V.A.C. VERALINK™

Unitate de terapie V.A.C.ULTA™ - Dreapta
Tub gofrat al recipientului
(garnituri)

Este posibil ca eticheta să nu
apară pe toate unitățile
Not for Resale or Redistribution

Etichetă numai pentru SUA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Conectorul de alimentare
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Curățarea și dezinfectarea
Curățarea și dezinfectarea unității de terapie V.A.C.ULTA™ include ștergerea tuturor componentelor cu suprafețe dure.
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ trebuie curățată și dezinfectată:
• dacă devine murdară în timpul utilizării pentru pacient
• între oricare doi pacienți

Controlul infecțiilor
Politicile instituționale privind controlul infecțiilor pot varia; cu toate acestea, KCI recomandă
următoarele privind controlul infecțiilor la procesarea dispozitivelor de terapie KCI:
•

Desemnarea de zone contaminate și curate, pentru separarea și depozitarea echipamentelor
înainte și după transport, curățare și dezinfectare. Respectarea protocoalelor, pentru a asigura
absența oricărei contaminări încrucișate între unitățile curate și cele care nu sunt curate.

•

Utilizarea echipamentelor individuale de protecție (EIP) și a protocoalelor pentru igiena mâinilor,
în conformitate cu următoarele standarde:
•

Standardul privind agenți patogeni transmisibili prin sânge 29 CFR 1910.1030, OSHA

•

MMWR October 2002;51 (No. RR-16), Îndrumări pentru igiena mâinilor în stabilimente medicale

•

Curățarea tuturor materialelor organice din unitatea de terapie înainte de dezinfectare.

•

Utilizarea de agenți de curățare și de dezinfectanți pentru uz spitalicesc, în conformitate cu CDC
2008 Îndrumări pentru dezinfectare și sterilizare în unități medicale.

•

Nu scufundați în fluide și nu saturați unitatea de terapie cu fluide, pentru a evita deteriorarea
componentelor electronice din dispozitiv. Respectați procedurile instituționale utilizate pentru
curățarea și dezinfectarea altor echipamente medicale electronice durabile cu suprafețe dure.
Asigurați-vă că unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ și sursa sa de alimentare nu sunt
conectate la rețeaua de c.a. în timpul utilizării fluidelor de curățare de orice natură.

Consumabile și echipamente necesare
•

Agenți de curățare și dezinfectanți pentru uz spitalicesc și/sau șervețele dezinfectante umezite
în prealabil

•

Aplicatoare cu vârf din vată

Recomandări generale de curățare
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•

Utilizați EIP după caz.

•

Pentru elementele care sunt șterse, asigurați-vă că întreaga suprafață a elementului este complet
acoperită cu lichid de curățare și mențineți umed/timpul de contact în conformitate cu îndrumările
de utilizare ale producătorilor.

Unitate de terapie
1. Asigurați-vă că unitatea de terapie este deconectată de la sursa de alimentare.
2. Scoateți tubul gofrat al recipientului de pe unitate. Ștergeți/curățați tubul gofrat cu un șervețel antiseptic.
Asigurați-vă că nicio cavitate și nicio suprafață adiacentă a tubului gofrat nu prezintă niciun material străin.
Utilizați un aplicator cu vârf din vată dacă este necesar.
3. Ștergeți/curățați zona de încastrare a recipientului cu un șervețel antiseptic.
4. Ștergeți/curățați zona casetei V.A.C. VERALINK™ și capacul rolei cu un șervețel antiseptic. Asigurați-vă că
nicio cavitate a suprafeței nu prezintă niciun material străin. Utilizați un aplicator cu vârf din vată dacă
este necesar.

5. Ridicați complet blocarea brațului suportului de prindere pentru containerul cu soluție.
6. Ridicați brațul suportului de prindere pentru containerul cu soluție.
7. Rotiți cu 180 de grade.
8. Împingeți complet în jos blocarea brațului suportului de prindere pentru containerul cu soluție,
pentru a bloca pe poziție brațul suportului de prindere pentru containerul cu soluție.
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9. Trageți brațul suportului de prindere pentru unitate din unitate până când este complet extins.
Blocați brațul pe poziție rotind butonul suportului de prindere pentru unitate.

10. Ștergeți/curățați întreaga unitate cu un șervețel antiseptic.

Nu permiteți colectarea lichidului în exces în zonele care înconjoară ecranul tactil
sau garnitura ecranului tactil.
Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a curăța ecranele sau în jurul acestora.
11. După ce unitatea este curățată complet, lăsați-o să se usuce la aer.
12. Readuceți brațul suportului de prindere pentru containerul cu soluție și brațul suportului de prindere pentru
unitate în pozițiile de stivuire. Nu lăsați brațul suportului de prindere pentru unitate să revină înapoi.

Sursă de alimentare
1. Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată de la unitatea de terapie și/sau de la orice sursă
de energie.
2. Ștergeți sursa de alimentare și cablurile cu un șervețel antiseptic. Lăsați să se usuce.
Nu saturați sursa de alimentare.
3. Înfășurați cablurile de alimentare și puneți-le alături.
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Proceduri de service
Următoarele proceduri de service se utilizează pentru a verifica faptul că unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ funcționează
corespunzător și că bateria este încărcată complet. După finalizarea acestor proceduri, unitatea va fi pregătită pentru
utilizarea pentru pacienți.
Următoarele proceduri trebuie efectuate conform prezentării și în ordinea prezentată, atât când unitatea este
primită inițial de la KCI, cât și între oricare doi pacienți.
Toate activitățile de service trebuie să se desfășoare într-o zonă curată, care este
protejată împotriva contaminării de la unitățile care nu sunt curate sau de la alte
surse potențiale de contaminare. Utilizați EIP după caz sau după cum se specifică în
protocoalele locale.
Dacă oricare parte a acestor proceduri de service nu se efectuează pentru unitate,
imediat contactați KCI pentru service (consultați pagina 31).

Inspectarea unității pentru a identifica eventuale deteriorări
Scopul acestei proceduri este de a inspecta unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ pentru a identifica eventuale deteriorări,
cu ajutorul următoarelor criterii:

Exterior
1. Examinați partea de sus, partea de jos și părțile laterale ale unității, pentru a
identifica eventuale:
•

crăpături de orice dimensiune

•

orificii de orice dimensiune care expun componentele interne

2. Examinați zona de încastrare a recipientului, pentru a identifica eventuale:
•

crăpături de orice dimensiune

•

deteriorări ale tubului gofrat al recipientului

•

crăpături pe conexiunea de alimentare sau în aceasta și în carcasa din jur

3. Examinați butoanele de alimentare și de ejectare a recipientului. Asigurați-vă
că simbolurile grafice sunt lizibile.
Este acceptabilă o ușoară deteriorare a simbolurilor grafice cât
timp este clară intenția simbolului grafic, după cum se prezintă.
4. Verificați că toate etichetele sunt prezente și lizibile (consultați paginile 7 și 8).
5. Examinați zona casetei V.A.C. VERALINK™ și capacul rolei de instilare,
pentru a identifica eventuale:
•

crăpături de orice dimensiune

•

orificii de orice dimensiune care expun componentele interne

•

deteriorări sau rupturi ale capacului rolei și că acesta este intact
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Ecran tactil
Verificați dacă ecranul tactil prezintă eventuale semne de deteriorare sau
de uzură prin frecare în exces a ecranului sau zgârieturi care ar putea obtura
elementele ecranului.

Zgârieturile adânci sau extinse ale ecranului pot constitui cauza
funcționării intermitente și neregulate a unității de terapie.

Interfață date utilizator (UDI)
1. Deschideți ușa UDI și asigurați/vă că este prezent stylusul, după cum se indică.
2. Verificați ca bolțurile și magneții ușii să se afle pe poziție.
3. Cu ușa UDI deschisă, examinați fanta de memorie și porturile de date și
asigurați-vă că sunt libere, fără niciun bolț îndoit vizibil și fără alte obstrucții.

Brațul suportului de prindere pentru containerul cu soluție

Verificați că brațul suportului de prindere pentru containerul cu soluție se
deblochează, se extinde, se blochează și se retrage în mod corespunzător.
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Brațul suportului de prindere pentru unitate
1. Brațul suportului de prindere pentru unitate este acționat cu arc. Verificați dacă
mecanismul cu arc funcționează corect, trăgând arcul din carcasă și readucându-l
la poziția retrasă. Nu lăsați brațul să revină.
2. Trageți brațul din carcasă și rotiți butonul pentru a verifica faptul că mecanismul
de blocare a brațului funcționează corect și că blochează brațul în poziția extinsă.
3. În timp ce brațul este extins și blocat, verificați că blocul de cauciuc de pe braț
și manșonul anti-alunecare pentru canalul de cauciuc în formă de V de pe
carcasa bateriei nu sunt deteriorate și sunt fixate sigur pe poziție.

manșon anti-alunecare pe carcasa bateriei

Cablu și sursă de alimentare

1. Inspectați sursa de alimentare pentru a vedea dacă este deteriorată.
2. Inspectați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este deteriorat.
3. Verificați ca etichetele să fie prezente și lizibile.
4. Verificați ca eticheta cablului de alimentare (KCI PN 360068) să fie atașat
pe acesta.
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

Dacă vreun element este deteriorat sau lipsește, contactați
KCI pentru înlocuire (contactați secțiunea Informații privind
contactarea de către clienți). Pentru o listă a pieselor care se
pot înlocui, consultați secțiunea Piese de schimb.
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Încărcare baterie
Scopul acestei proceduri este de a vă asigura că bateria unității de terapie V.A.C.ULTA™ este încărcată suficient pentru
a finaliza toate verificările și procedurile de testare care urmează.

Instrumente și consumabile
•

sursă de alimentare (KCI PN 4103730 sau 44001464)

•

cablu de alimentare (KCI PN consultați pagina 30 pentru piesă specifică țării)

1. Așezați unitatea într-un loc sigur, unde poate fi lăsată timp de minimum o oră. Încărcarea poate dura mai
mult de o oră dacă este necesar.
2. Conectați cablul de alimentare CA la sursa de alimentare CC.
3. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de perete CA.
4. Localizați săgeata pe conectorul cablului de alimentare. Săgeata trebuie orientată în sus atunci când
conectorul cablului de încărcare este introdus în conectorul de alimentare de pe unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™.
5. Verificați ca LED-ul indicatorului de încărcare a bateriei amplasat sub partea de jos a ecranului tactil să
fie aprins.

Conexiune de alimentare a
unității de terapie V.A.C.ULTA™

Săgeată
Conectorul cablului unității
de terapie V.A.C.ULTA™

O lumină portocalie înseamnă că bateria se încarcă.
O lumină verde înseamnă că bateria este complet încărcată.
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Setările unității de terapie
Scopul acestei proceduri este de a verifica setările de dată și de oră pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ și de a
asigura utilizarea setărilor regionale corecte.
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până când se
aprinde lumina, pentru a porni unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
2. Deconectați unitatea de la sursa de alimentare și asigurați-vă
că simbolul bateriei indică o încărcare completă înainte
de a continua.
Toate verificările și testele vor fi efectuate numai pe alimentarea
cu baterie. Dacă bateria necesită încărcare, consultați secțiunea
Încărcare baterie.
Trebuie să se audă un clic sonor, ori de câte ori este apăsat
un buton.

3. În funcție de ecranul Pornire afișat, fie apăsați butonul
Listă de verificare CC, fie apăsați butonul Continuare Terapie
pentru a trece la ecranul următor.

4. Apăsați fila Utilități.
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Setări regionale

1. Apăsați butonul Setări regionale.

2. Verificați că setările sunt corecte sau modificați-le în funcție
de necesități.
Pentru informații mai detaliate, consultați secțiunea ecranului
Setări regionale din Manualul de utilizare a unității de
terapie V.A.C.ULTA™.
3. Apăsați butonul OK pentru a accepta setările așa cum apar
sau pentru a bloca orice modificare efectuată.
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4. Apăsați butonul OK de pe ecranul Confirmare setări regionale
pentru a reveni la ecranul Utilități sau apăsați butonul Anulare
pentru a reveni la ecranul Setări regionale, pentru a efectua
orice ajustări necesare.

Ecran Setări dată și oră

Data și ora pot fi verificate în orice moment pe unitatea de
terapie V.A.C.ULTA™, privind în colțul din stânga sus al oricărui
ecran. Dacă setările sunt incorecte, efectuați pașii următori.
1. Pe ecranul Utilități, apăsați butonul Dată și oră.
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2. Utilizați cursoarele de pe ecran pentru a regla data și ora, în
funcție de necesități.

3. Apăsați butonul OK pentru a accepta setările așa cum apar
pe ecranul Setări dată și oră .

Pentru informații mai detaliate, consultați secțiunea ecranului
Setări dată și oră din Manualul de utilizare al unității
de terapie V.A.C.ULTA™.

4. Apăsați butonul OK de pe ecranul Confirmare setări dată
și oră pentru a reveni la ecranul Utilități sau apăsați butonul
Anulare pentru a reveni la ecranul Setări dată și oră pentru
a efectua orice reglări necesare.
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Verificări operaționale
Instrumente și consumabile
•

•

două recipiente KCI de 500 ml (KCI PN M8275063 sau M8275071)
•

Acestea sunt recipiente standard, care pot fi reutilizate până la șase luni ca recipient de testare.
Pe un recipient, blocați portul de detectare cu bandă; aceasta va simula un recipient plin.

•

Lăsați portul de detectare deschis pe celălalt recipient. Scrieți pe ambele recipiente
„Recipient de testare - Nu este destinat uzului uman” și data la care a fost dat în folosință.

o casetă de testare KCI V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387)
•

•

Această casetă poate fi reutilizată timp de până la patru luni ca și casetă de testare. Scrieți pe
casetă „Casetă de testare - Nu este destinată uzului uman” și data la care a fost dată în folosință.

un capac pentru tub (KCI PN M6275069)

Două recipiente KCI de 500 ml

Port de detectare cu bandă

Casetă de testare
Capac pentru tub

Ajustaj recipient terapie V.A.C.®
Scopul acestei proceduri este de a se asigura că recipientul este ajustat și fixat în siguranță pe unitatea de terapie.
1. Glisați recipientul de testare în partea laterală a unității de terapie V.A.C.ULTA™.
2. Împingeți ferm recipientul pe poziție pe unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.
Un clic sonor indică faptul că recipientul este instalat adecvat.
Asigurați-vă că recipientul este fixat direct pe unitatea de terapie.
Nu răsuciți și nu rotiți recipientul în timpul instalării.
3. Dacă recipientul nu se ajustează și nu se blochează cu ușurință pe poziție,
scoateți recipientul și verificați ca tubul gofrat al recipientului să fie instalat
adecvat. Reîncercați să ajustați recipientul.
4. Dacă recipientul în continuare nu se ajustează și nu se blochează cu ușurință
pe poziție, înlocuiți cu un alt recipient și reîncercați să ajustați recipientul.
Dacă se utilizează un alt recipient, scrieți pe acesta
„Recipient de testare - Nu este destinat uzului uman” și data
la care a fost dat în folosință.
5. Dacă recipientul nu se va ajusta adecvat în încastrare sau dacă nu se va bloca
pe poziție, contactați KCI (consultați pagina 31).
6. Asigurați-vă că pe racordul tubului se află capacul pentru tub.
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Ajustaj casetă de testare V.A.C. VERALINK™
Scopul acestei proceduri este de a se asigura ajustarea și blocarea sigură a casetei de testare V.A.C. VERALINK™
pe unitatea de terapie.

1. Umpleți recipientul de pe caseta de testare V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387) aproape plin cu apă.

2. Atașați caseta de testare V.A.C. VERALINK™ de unitate, după cum se indică în partea stângă. Consultați
etichetele de pe partea stângă a unității, pentru instrucțiuni despre modul de atașare a casetei.

1

2
3. În cazul în care caseta de testare V.A.C. VERALINK™ nu se ajustează și nu se blochează cu ușurință pe poziție,
înlocuiți cu o altă casetă de testare și reîncercați să ajustați caseta de testare pe unitate.
Dacă se utilizează o altă casetă de testare, scrieți pe aceasta „Casetă de testare - Nu este
destinată uzului uman” și data la care a fost dată în folosință.

4.

Asigurați-vă de blocarea corespunzătoare a casetei de testare V.A.C. VERALINK™, după cum se indică în
partea stângă.

5. În cazul în care caseta de testare V.A.C. VERALINK™ nu se va ajusta adecvat în încastrare sau dacă nu se va
bloca pe poziție, contactați KCI (consultați pagina 31).
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Testarea unității de terapie
Configurare
1. Dacă unitatea nu este alimentată, apăsați și mențineți apăsat
butonul Power până când se aprinde lumina, pentru a porni
unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Dacă bateria necesită încărcare, consultați secțiunea
Încărcare baterie.
2. Deconectați unitatea de la sursa de alimentare și asigurați-vă
că simbolul bateriei indică o încărcare completă înainte
de a continua.

3. Apăsați butonul Terapie V.A.C.® de pe ecranul Pornire.

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până
când se închide afișajul, pentru a opri unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™.

5. Așteptați ca ecranul și toate luminile să se stingă,
înainte de a continua.

6. Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până când se
aprinde lumina, pentru a porni unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

7. Apăsați butonul Listă de verificare CC de pe ecranul Pornire.
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8. Apăsați butonul CC standard de pe ecranul Listă de
verificare CC.
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Testare alarmă terapie V.A.C.®
1. Glisați recipientul de testare neprins cu bandă în partea
laterală a unității de terapie V.A.C.ULTA™. Un clic sonor indică
faptul că recipientul este instalat adecvat.

1

2. Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Precizie presiune.
3. După finalizarea cu succes a testului, îndepărtați capacul
pentru tub de pe tubul recipientului.

1

2

4. Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Alarmă de scurgere.

2

5. După finalizarea cu succes a testului, instalați capacul pentru
tub pe tubul recipientului.

3

3

4

6. Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Alarmă de blocaj.

5

7. După finalizarea cu succes a testului, îndepărtați recipientul
neprins cu bandă.

4

8. Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Alarmă recipient nefixat.
9. După finalizarea cu succes a testului, glisați recipientul de
testare prins cu bandă în partea laterală a unității de terapie
V.A.C.ULTA™. Un clic sonor indică faptul că recipientul este
instalat adecvat.

5
00:00:45

00:00:24

10. Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Alarmă recipient plin.

După finalizarea cu succes a testelor, trebuie să apară
o bifă verde lângă fiecare element prezentat pe ecran
(consultați figura din partea stângă).

00:00:10

11. Apăsați butonul Înainte pentru a continua testarea.
00:00:08

00:00:05
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Testare alarmă V.A.C. VERALINK™

În cazul în care caseta de testare V.A.C. VERALINK™ este
fixată adecvat pe poziție, acest ecran va apărea cu două
bife verzi (consultați figura din partea stângă).
Dacă pe acest ecran apare un X roșu, scoateți și reașezați
caseta de testare V.A.C. VERALINK™, apăsați butonul Înapoi,
apoi apăsați butonul Înainte. Dacă X-ul roșu nu dispare,
contactați KCI (consultați pagina 31).
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Testare performanță de pompare
1. Asigurați-vă că unitatea de terapie este conectată la priză.
Performanța pompei de instilație trebuie să afișeze ≤ 88%.
2. Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Performanțe pompă
instilație de pe ecranul Terapie V.A.C. VERAFLO™.
•

Valoarea Verificare productivitate pompă este ≤ 88%.

•

Dacă valoarea Productivitate pompă este > 88%,
înlocuiți caseta de testare și repetați pasul 1 de mai sus.

Valoarea adecvată a Ciclu de productivitate pompă este
afișată numai pe sursa de CA. Valoarea maximă posibilă cu
sursa CA este 91%. Dacă valoarea Productivitate pompă
afișează 100%, utilizează cel mai probabil sursă CC
(numai baterie).
3. Dacă valoarea continuă să afișeze > 88%
•

Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până
când se închide afișajul, pentru a opri unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™.

•

Verificați ca toate fișele de conectare să nu fie deteriorate
și să fie atașate ferm de unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

•

Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până
când se aprinde lumina, pentru a porni unitatea de
terapie V.A.C.ULTA™.

•

Verificați că unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ primește
energie atunci când este conectată la priza de perete CA.

•

Apăsați butonul Listă de verificare CC de pe ecranul Pornire .

•

Apăsați butonul CC standard de pe ecranul Listă de
verificare CC.

•

Apăsați butonul Înainte pentru a continua testarea.

•

Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Terapie
V.A.C. VERAFLO™ de pe ecranul Listă de verificare CC.

•

Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Performanțe pompă
instilație de pe ecranul Terapie V.A.C. VERAFLO™.

•

Dacă, după deconectare și rularea din nou a testului,
valoarea Productivitate pompă este în continuare mai
mare de 88%, contactați KCI (consultați pagina 31).

4. Apăsați butonul Săgeată afișat lângă Restabilire valori
implicite pacient.
5. Apăsați butonul Finalizare.
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Etape finale
Scopul acestor etape este de a verifica faptul că unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ se încarcă înainte de a o opri.

1. Scoateți recipientul de testare și caseta de testare
V.A.C. VERALINK™ de pe unitate dacă sunt atașate în continuare.
2. Conectați cablul de alimentare CA la sursa de alimentare CC.
3. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de perete CA.
4. Verificați să apară indicatorul de alimentare în colțul din
dreapta sus al ecranului tactil.
5. Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare până
când se închide afișajul, pentru a opri unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™.
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Pregătirea pentru transport și utilizarea pentru pacienți
Următoarele documente și elemente trebuie să însoțească întotdeauna unitatea de terapie V.A.C.ULTA™
atunci când intervine plasarea la pacient. Pentru înlocuirea documentației, contactați KCI (consultați
pagina 23).
•

Informații despre siguranța Sistemului de terapie V.A.C.ULTA™

•

Sursă de alimentare V.A.C.ULTA™

•

Cablu de alimentare V.A.C.ULTA™
Unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ trebuie transportată la și de la pacient în conformitate
cu protocoalele locale care asigură curățenia unității și a sursei de alimentare.

1. Asigurați-vă că documentația necesară însoțește unitatea.
2. Urmați protocoalele instituționale pentru transportul și plasarea unității la pacient.

29

Piese de schimb
Această listă de piese de schimb este în vigoare din luna septembrie 2016. Pentru a verifica numerele curente de
piesă, contactați reprezentantul KCI (consultați pagina 31).

Piese specifice țării
Număr de piesă

Descriere

Țară

4103730

Sursă de alimentare

Universal

44001464

Sursă de alimentare

Franța

350084

Cablu de alimentare

Statele Unite/Canada

350753

Cablu de alimentare

Regatul Unit

360080

Cablu de alimentare

Italia

350758

Cablu de alimentare

Danemarca

360081

Cablu de alimentare

Elveția

360122

Cablu de alimentare

Africa de Sud

360076

Cablu de alimentare

Australia

360074

Cablu de alimentare

Alte țări europene nelistate

Fișă de informații de siguranță și numere de piese din manualul de utilizare
Număr de piesă Fișă de informații
de siguranță terapie V.A.C.ULTA™

Număr de piesă
Manual de utilizare
V.A.C.ULTA™

Număr de piesă
Manual de service
V.A.C.ULTA™

Limbă

417282

417660

Engleză

417282-DE

417660-DE

Germană

417282-ES

417660-ES

Spaniolă

417282-FR

417660-FR

Franceză

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Engleză și francezăcanadiană

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Italiană

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Olandeză

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Daneză

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Suedia

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Grecia

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Finlandeză

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Norvegiană

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Franceză și olandeză

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

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

Engleză, germană,
franceză și italiană

417659
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Simboluri utilizate

Simbolul de avertizare semnifică un pericol posibil
pentru sistem, pacient sau personal.

Simbolul punctului de informare semnifică o notă
importantă sau o informație operațională.

Simbolul de avertizare privind șocurile semnifică un
pericol posibil de șoc electric.

Informații despre baterii pentru transport
(Produsul conține baterii litiu-ion)

Informații de contact pentru clienți
Pentru întrebări privind acest produs, consumabile, întreținere sau informații suplimentare despre produsele și
serviciile KCI, vă rugăm să contactați KCI sau un reprezentant autorizat KCI sau:
În SUA, apelați 1-800-275-4524 sau vizitați www.acelity.com sau www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
În afara SUA, vizitați www.kci-medical.com
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Listă de verificare unitate de terapie V.A.C.ULTATM (Manual de service)
•

Acest formular urmează să fie utilizat împreună cu Manualul de service pentru unitatea de terapie V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Completați această parte a formularului între oricare doi pacienți și păstrați-l ca înregistrare permanentă.

Verificare de calitate standard

Curățare unitate de terapie
Curățați unitatea urmând procedurile găsite în secțiunea Curățare
și dezinfectare a Manualului de service pentru unitatea de terapie
V.A.C.ULTA™.

Efectuați întreținerea standard.
Porniți unitatea de terapie V.A.C.ULTA™.

Proceduri de îngrijire între pacienți
Inspectați unitatea de terapie pentru a identifica
potențiale piese deteriorate sau lipsă.

REUȘITĂ/NEREUȘITĂ
REUȘITĂ NEREUȘITĂ

Reparații necesare
DA

NU

Inspectați tubul gofrat (garniturile).
Inspectați conectorul de alimentare/carcasa.
Inspectați butoanele exterioare.
Inspectați capacul rolei de instilare.
Inspectați ecranul tactil.
Inspectați brațul suportului de prindere pentru containerul
cu soluție.
Inspectați interfață date utilizator (UDI).
Inspectați magneții și bolțurile ușii UDI.
Inspectați brațul suportului de prindere pentru unitate.
Inspectați cablurile și sursa de alimentare.
Ajustați setările de dată și oră în funcție de necesități.
Verificați ajustajul recipientului terapie V.A.C.®.
Verificați ajustajul casetei de testare V.A.C. VERALINK™.
Încărcați bateria în funcție de necesități.

Efectuați proceduri de terapie V.A.C.®.

REUȘITĂ/NEREUȘITĂ
REUȘITĂ NEREUȘITĂ

Apăsați butonul Săgeată pentru Terapie V.A.C.®.
Apăsați butonul Săgeată pentru Precizie presiune.
După testarea cu succes, îndepărtați capacul pentru tub de pe tub.
Apăsați butonul Săgeată pentru Alarmă de scurgere.
După testarea cu succes, instalați capacul pentru tub pe tub.
Apăsați butonul Săgeată pentru Alarmă de blocaj.
După testarea cu succes, îndepărtați recipientul neprins cu bandă de pe
unitate.
Apăsați butonul Săgeată pentru Alarmă recipient nefixat.
După testarea cu succes, instalați recipientul prins cu bandă pe unitate.
Apăsați butonul Săgeată de lângă Alarmă recipient plin.
După finalizarea cu succes a tuturor testelor, apăsați butonul Înainte.
Efectuați Proceduri de terapie V.A.C. VERAFLO™.
Apăsați butonul Săgeată pentru Performanțe pompă instilație.
Reașezați recipientul de testare, în funcție de necesități,
pentru test.
Verificați ajustajul casetei de testare Alarmă casetă
V.A.C. VERALINK™ necuplată.
Verificați Alarmă pungă/sticlă soluție goală.
Apăsați butonul Săgeată pentru V.A.C. VERAFLO™ Alarmă
de blocaj.
Apăsați butonul Listă de verificare CC pentru a accesa
ecranul Listă de verificare CC.

Dacă unitatea nu respectă vreo procedură sau dacă necesită
service dincolo de ceea ce este acoperit în acest manual,
vă rugăm să contactați imediat KCI.
Curățarea și dezinfectarea efectuate:

Apăsați butonul Restabilire valori implicite pacient.

Etape finale
Îndepărtați recipientul de testare - marcați dacă este necesar.
Conectați unitatea la sursa de alimentare și la priză.

Confirmat de către: _____________________________________

Listă de verificare controlul calității efectuată:
Confirmat de către: _____________________________________
Număr de serie unitate: _____________________________________
Data: ______ / ______ / ______
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Apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare pentru a opri unitatea
de terapie V.A.C.ULTA™.

EC REP
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KCI USA, Inc.
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San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
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