V.A.C.ULTA™

TERAPEUTICKÝ SYSTÉM

SERVISNÁ PRÍRUČKA

Dôležitý dokument
Zaraďte do záznamov o údržbe

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY A OBMEDZENIE NÁPRAVY
SPOLOČNOSŤ KCI TÝMTO ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VRÁTANE,
BEZ OBMEDZENIA, AKEJKOĽVEK IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL NA PRODUKT/PRODUKTY SPOLOČNOSTI KCI POPÍSANÉ V TEJTO PUBLIKÁCII.
AKÁKOĽVEK PÍSOMNÁ ZÁRUKA PONÚKNUTÁ SPOLOČNOSŤOU KCI MÁ BYŤ VÝSLOVNE UVEDENÁ
V TEJTO PUBLIKÁCII ALEBO DODÁVANÁ S PRODUKTOM. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NESMIE BYŤ
SPOLOČNOSŤ KCI ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
A NÁKLADY, VRÁTANE ŠKÔD A ZRANENÍ OSÔB ALEBO MAJETKU, CELKOVO ALEBO ČIASTOČNE
SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM ALEBO OPRAVOU PRODUKTU INÉHO AKO TOHO, PRE KTORÝ JE ZRIEKNUTIE
SA ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ ŠPECIFICKÝM, PLATNÝM
ZÁKONOM. ŽIADNA OSOBA NEMÁ OPRÁVNENIE ZAVIAZAŤ SPOLOČNOSŤ KCI K ZODPOVEDNOSTI
ALEBO ZÁRUKE OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ KONKRÉTNE DEFINOVANÉ V TOMTO ODSEKU.
Popisy alebo špecifikácie v tlačených materiáloch spoločnosti KCI vrátane tejto publikácie sú určené
výhradne na všeobecný popis produktu v dobe výroby a nevytvárajú žiadne výslovné záruky okrem
tých, ktoré sú špecifikované v písomnej obmedzenej záruke, ktorá je súčasťou dodávky tohto produktu.
Informácie v tejto publikácii môžu kedykoľvek podliehať zmenám. Ak máte záujem o aktualizácie,
obráťte na spoločnosť KCI (pozri stranu 31).
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Dôležité informácie pre používateľov
Táto príručka je určená na pomoc pri bežných postupoch údržby pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™
od spoločnosti KCI. Táto príručka nie je určená pre opravy ani iné ako bežné postupy údržby. Obráťte sa na
spoločnosť KCI v prípade akejkoľvek opravy alebo inej, ako bežnej údržby, ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke
(pozri stranu 31).
Pred začatím akýchkoľvek postupov údržby na tomto zariadení si pozorne prečítajte všetky časti tejto príručky
vrátane všetkých bezpečnostných informácií.
V záujme správneho fungovania produktov KCI spoločnosť KCI odporúča nasledovné:
•

Montáž, prevádzku, nastavenia, úpravy a údržbu by mal vykonávať iba riadne vyškolený
a kvalifikovaný pracovník.

•

Uistite sa, že elektrická sieť v miestnosti vyhovuje požiadavkám vnútroštátnych technických
noriem o elektrických vedeniach.

•

Produkt je nutné používať v súlade s príslušnou používateľskou príručkou a všetkými príslušnými
označeniami produktu.

•

Dodržujte všetky postupy, ako sú uvedené v tejto príručke, vrátane prevencie a opatrení na ochranu
pred infekciami, ako aj starostlivosti a čistenia.

•

Všetky vykonané postupy údržby zdokumentujte a uchovajte ako trvalý záznam.

•

Uistite sa, že s terapeutickou jednotkou V.A.C.ULTA™ sa používajú iba krytia a príslušenstvo od
spoločnosti KCI.

Upozornenie
Tento produkt bol výrobcom nakonfigurovaný, aby spĺňal špecifické požiadavky na napätie. Špecifické napätie
nájdete uvedené na produktovom informačnom štítku.
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Úvod/Informácie o príručke
Táto príručka je určená na pomoc pri bežných postupoch údržby pre terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™.
Dodržaním týchto postupov zabezpečíte, že terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ bude dôkladne čistá,
plne funkčná a pripravená na použitie u pacienta.
Medzi tieto postupy patrí:
•
•
•
•

čistenie a dezinfekcia,
kontrola poškodených a/alebo chýbajúcich súčastí,
kontrola funkčnosti jednotky,
príprava jednotky na prenos k pacientovi.

Kontrolný zoznam terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
Pred začiatkom každého čistenia alebo servisného postupu z tejto príručky urobte fotokópie kontrolného
zoznamu terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ umiestneného v zadnej časti tejto príručky (pozri stranu 32).
Po dokončení kontroly a údržby uchovajte vyplnený formulár pre každú jednotku ako trvalý záznam.
Všetky kroky v týchto postupoch musia byť vykonané v uvedenom poradí, aby sa
zabezpečila riadna funkčnosť a spoľahlivosť terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ je nutné čistiť, dezinfikovať, kontrolovať a nabíjať
medzi každým použitím u pacienta. V prípade ďalších otázok o požadovaných intervaloch
postupov údržby sa obráťte na spoločnosť KCI (pozri stranu 31).
Otvorenie terapeutickej jednotky na získanie prístupu k vnútorným súčastiam môže
viesť k strate záruky.
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Príprava na použitie
Príprava terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ na použitie zahŕňa vybalenie, kontrolu prípadných poškodených
alebo chýbajúcich súčastí a prvé kolo údržby, ktorá zabezpečí, že batéria bude úplne nabitá a jednotka bude
pripravená na použitie u pacienta. Nasledujúce postupy je potrebné vykonať po prvom prijatí jednotky od
spoločnosti KCI.
V prípade údržby jednotky, ktorú už máte v inventári, začnite od kroku 5.
1. Skontrolujte prípadné viditeľné známky poškodenia na prepravnom kartónovom balení.
2. Vybaľte jednotku z prepravného balenia. Pri otváraní postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu obsahu balenia.
3. Skontrolujte, či sa v prepravnom balení nenachádzajú poškodené položky. Ak zistíte poškodenie, obráťte sa na prepravnú
spoločnosť vo veci nahlásenia/vrátenia produktu.
4. Skontrolujte všetky položky v prepravnom balení podľa dodacieho listu. V prípade akýchkoľvek chýbajúcich položiek sa
obráťte na spoločnosť KCI (pozri stranu 31).
5. Zaznamenajte sériové číslo jednotky do kontrolného zoznamu terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
6. Vykonajte vyžadované postupy údržby uvedené v kontrolnom zozname.
7. Po dokončení úvodnej kontroly a postupov údržby uložte alebo zabaľte jednotku podľa potreby.
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Identifikácia súčastí terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
Pohľad na terapeutickú jednotku spredu a zozadu
Predná časť terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™

Tlačidlo na uvoľnenie nádobky

Tlačidlo napájania

Dotyková obrazovka
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Svetelná kontrolka
stavu nabitia batérie

Štítok Neslúži na domáce použitie
(nie je na všetkých jednotkách)

Reproduktor
USB port
Otvor na SD kartu

Dotykové pero

Zadná časť terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™

Rameno držiaka
nádobky s roztokom

Výrobný štítok
Štítok s logom ramena držiaka

Ovládač držiaka jednotky

Štítok so sériovým
číslom jednotky
Rameno držiaka jednotky

Štítok s pokynmi pre rameno držiaka
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Poistka ramena držiaka
nádobky s roztokom

Pohľad na terapeutickú jednotku z oboch strán
Ľavá bočná strana terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
Držadlo na prenos

Poistka ramena držiaka
nádobky s roztokom

Instilačný štítok V.A.C. VERALINK™

Čapový otvor kazety
V.A.C. VERALINK™

Pravá bočná strana terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™
Manžety nádobky
(tesnenia)

Štítok nemusí byť na
všetkých jednotkách
Not for Resale or Redistribution

Štítok na prístrojoch
určených pre USA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Pripojenie napájania
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Čistenie a dezinfekcia
Čistenie a dezinfekcia terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ zahŕňa utretie všetkých súčastí s pevným povrchom.
Terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ je potrebné čistiť a dezinfikovať:
• ak sa znečistí počas používania pacientom,
• medzi každým použitím u pacienta.

Opatrenia na ochranu pred infekciami
Inštitucionálne politiky opatrení na ochranu pre infekciami sa môžu líšiť, spoločnosť KCI však v rámci
spomínaných opatrení odporúča pri terapeutických prístrojoch KCI nasledovné:
•

určiť kontaminované a čisté priestory na oddelenie a skladovanie vybavenia pred uskutočnením
prepravy, čistenia a dezinfekcie a po nich, postupovať podľa protokolov na zabezpečenie prevencie
krížovej kontaminácie medzi znečistenými a čistými jednotkami,

•

používať osobné ochranné prostriedky (OOP) a protokoly hygieny rúk v súlade s týmito normami:
•

Norma 29 CFR 1910.1030, OSHA o krvou prenášaných patogénoch

•

Pravidlá hygieny rúk v zdravotníckom prostredí MMWR, október 2002;51 (č. RR-16)

•

Pred dezinfekciou očistite všetok organický materiál z terapeutickej jednotky.

•

Používajte nemocničné čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa pravidiel dezinfekcie a sterilizácie
v zdravotníckych zariadeniach CDC 2008.

•

Neponárajte ani nenamáčajte terapeutickú jednotku do žiadnych tekutín, aby sa predišlo poškodeniu
elektroniky v zariadení. Pri čistení a dezinfekcii ostatného odolného elektronického zdravotníckeho
vybavenia s pevným povrchom sa riaďte postupmi inštitúcie.
Uistite sa, že terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ a jej napájací zdroj nie sú počas
používania tekutých čistiacich prostriedkov akéhokoľvek druhu zapojené do
elektrickej siete.

Potrebné zásoby a vybavenie
•

Nemocničné čistiace a dezinfekčné prostriedky a/alebo navlhčené dezinfekčné obrúsky

•

Aplikátory s bavlnenou špičkou

Všeobecné odporúčania pri čistení
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•

Používajte OOP podľa potreby.

•

U položiek, ktoré sa zotierajú, zabezpečte, aby bol celý povrch položky úplne pokrytý čistiacou
kvapalinou a udržujte čas navlhčenia/kontaktu podľa návodu na použitie od výrobcu.

Terapeutická jednotka
1. Uistite sa, že je terapeutická jednotka odpojená zo zdroja napájania.
2. Odstráňte manžety nádobky z jednotky. Zotrite/očistite manžety antiseptickým obrúskom. Uistite sa, že
dutiny manžiet a priľahlé plochy sú vyčistené od každého cudzieho materiálu. V prípade potreby použite
aplikátor s bavlnenou špičkou.
3. Zotrite/očistite oblasť výklenku nádobky antiseptickým obrúskom.
4. Zotrite/očistite oblasť kazety V.A.C. VERALINK™ a kryt valčeka antiseptickým obrúskom. Uistite sa, že dutiny
oblasti sú vyčistené od každého cudzieho materiálu. V prípade potreby použite aplikátor s bavlnenou špičkou.

5. Úplne zdvihnite poistku ramena držiaka nádobky s roztokom.
6. Nadvihnite rameno držiaka nádobky s roztokom.
7. Otočte o 180 stupňov.
8. Úplne zatlačte poistku ramena držiaka nádobky s roztokom na zaistenie ramena držiaka nádobky
s roztokom na mieste.
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9. Potiahnite rameno držiaka jednotky tak, aby sa celé vytiahlo z jednotky. Rameno zaistite na mieste
otočením ovládača držiaka jednotky.

10. Otrite/očistite celú jednotku antiseptickým obrúskom.

Nedovoľte, aby sa prebytočná tekutina zhromaždila v oblastiach okolo dotykovej
obrazovky alebo tesnenia dotykovej obrazovky.
Na čistenie obrazoviek alebo ich okolia nepoužívajte ostré predmety.
11. Po dôkladnom vyčistení jednotky ju nechajte osušiť na vzduchu.
12. Vráťte rameno držiaka nádobky s roztokom a rameno držiaka jednotky do zloženej polohy. Zabráňte
tomu, aby sa rameno držiaka jednotky preklopilo.

Zdroj napájania
1. Uistite sa, že zdroj napájania je odpojený od terapeutickej jednotky a/alebo akéhokoľvek zdroja energie.
2. Otrite zdroj napájania a káble antiseptickým obrúskom. Nechajte osušiť.
Zdroj napájania nenamáčajte.
3. Zviňte napájacie káble a odložte ich nabok.
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Postupy údržby
Nasledujúce postupy údržby sa používajú na overenie, že terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ funguje správne
a batéria je plne nabitá. Po dokončení týchto postupov bude jednotka pripravená na použitie u pacienta.
Tieto postupy je potrebné vykonať tak, ako sú uvedené a v príslušnom poradí po prvom prijatí jednotky od
spoločnosti KCI a medzi každým použitím u pacienta.er
Celá údržba má prebiehať v čistom prostredí chránenom pred kontamináciou zo
znečistených jednotiek alebo iných potenciálnych zdrojov znečistenia. Používajte
OOP podľa potreby alebo ako uvádzajú miestne protokoly.
Ak jednotka neprejde úspešne niektorou časťou týchto postupov údržby, ihneď sa
obráťte na spoločnosť KCI a požiadajte o odborný servis (pozri stranu 31).

Kontrola prípadných poškodení jednotky
Účelom tohto postupu je skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™,
pomocou týchto kritérií:

Vonkajšia časť

1. Na vrchu, spodku a bokoch jednotky skontrolujte prípadné:
•

praskliny akýchkoľvek rozmerov,

•

diery akýchkoľvek rozmerov, ktoré odhaľujú vnútorné komponenty.

2. V oblasti výklenku nádobky skontrolujte prípadné:
•

praskliny akýchkoľvek rozmerov,

•

poškodenia manžiet nádobky,

•

praskliny na alebo v prípojke napájania a okolitom kryte.

3. Skontrolujte tlačidlo vypínača a tlačidlo na vysunutie nádobky. Uistite sa,
že grafické symboly sú čitateľné.
Drobné poškodenia grafických symbolov sú prípustné,
pokiaľ je zámer grafického symbolu jasný tak, ako je
znázornený.
4. Overte prítomnosť a čitateľnosť všetkých štítkov (pozri strany 7 a 8).
5. V oblasti kazety V.A.C. VERALINK™ a krytu instilačného valčeka skontrolujte
prípadné:
•

praskliny akýchkoľvek rozmerov,

•

diery akýchkoľvek rozmerov, ktoré odhaľujú vnútorné komponenty,

•

kryt valčeka je neporušený, nepoškodený a neroztrhnutý.
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Dotyková obrazovka
Na dotykovej obrazovke skontrolujte prípadné viditeľné známky poškodenia,
odretia alebo škrabancov na obrazovke, ktoré by mohli zhoršiť viditeľnosť
prvkov obrazovky.

Hlboké alebo rozsiahle škrabance na obrazovke môžu
byť zdrojom prerušovanej a nespoľahlivej prevádzky
terapeutickej jednotky.

Dátové používateľské rozhranie (UDI)
1. Otvorte dvierka UDI a uistite sa, že dotykové pero je prítomné tak, ako je
znázornené.
2. Overte, že kolíky a magnety dvierok sú na svojom mieste.
3. Pri otvorených dvierkach UDI skontrolujte pamäťovú zdierku a dátové porty a
uistite sa, že sú voľné a bez viditeľných ohnutých kolíkov alebo iných prekážok.

Rameno držiaka nádobky s roztokom

Overte, že sa rameno držiaka nádobky s roztokom riadne odistí, vysunie,
zaistí a zasunie.

14

Rameno držiaka jednotky
1. Rameno držiaka jednotky je odpružené. Overte, že pružinový mechanizmus
funguje správne tak, že potiahnete rameno od skrinky a vrátite ho späť do
zloženej polohy. Zabráňte tomu, aby sa rameno preklopilo.
2. Potiahnite rameno od skrinky a otočením ovládača overte, či blokovací
mechanizmus ramena funguje správne a zaistí rameno vo vysunutej polohe.
3. Kým je rameno vysunuté a zaistené, overte, či gumový blok na ramene
a protišmyková podložka gumového kanálika v tvare V na kryte batérie nie
sú poškodené a sú bezpečne na svojom mieste.

protišmyková podložka na puzdre batérie

Zdroj napájania a kábel

1. Skontrolujte prípadné poškodenie zdroja napájania.
2. Skontrolujte prípadné poškodenie napájacieho kábla.
3. Overte prítomnosť a čitateľnosť štítkov.
4. Overte, či je na napájacom kábli pripojený štítok napájacieho kábla
(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

V prípade akejkoľvek poškodenej alebo chýbajúcej položky
sa obráťte na spoločnosť KCI a požiadajte o výmenu (pozri
Informácie o službách zákazníkom). Zoznam vymeniteľných
dielov je uvedený v časti Náhradné diely.
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Nabitie batérie
Účelom tohto postupu je zabezpečiť dostatočné nabitie batérie terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ na vykonanie
všetkých nasledujúcich kontrol a skúšobných postupov.

Nástroje a vybavenie
•

Zdroj napájania (KCI PN 4103730 alebo 44001464)

•

Napájací kábel (KCI PN, pozrite si stranu 30 ohľadom špecifických dielov podľa krajiny)

1. Dajte jednotku na bezpečné miesto, kde môže ostať minimálne po dobu jednej hodiny. V prípade
potreby sa môže nabíjanie predĺžiť na viac než jednu hodinu.
2. Zapojte sieťový napájací kábel do zdroja jednosmerného napätia.
3. Zapojte sieťový napájací kábel do nástennej zásuvky.
4. Vyhľadajte šípku na konektore nabíjacieho kábla. Šípka by mala smerovať nahor, keď je konektor
nabíjacieho kábla zapojený do prípojky napájania na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.
5. Overte, že svieti kontrolka stavu nabitia batérie umiestnená pod spodnou časťou dotykovej obrazovky.

Prípojka napájania
terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™

Šípka
Konektor kábla terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™

Žlté svetlo znamená, že batéria sa nabíja.
Zelené svetlo znamená, že batéria je plne nabitá.
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Nastavenia terapeutickej jednotky
Účelom tohto postupu je overiť nastavenie dátumu a času terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ a zabezpečiť
použitie správnych miestnych nastavení.

1. Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým sa svetlo rozsvieti
a zapne terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™.

2. Odpojte jednotku od zdroja napájania a pred pokračovaním
sa uistite, že symbol batérie ukazuje plné nabitie.

Všetky kontroly a testy sa budú vykonávať len pri napájaní
z batérie. Ak je potrebné batériu nabiť, pozrite si časť
Nabitie batérie.

Pri stlačení akéhokoľvek tlačidla by sa malo ozvať počuteľné
kliknutie.

3. V závislosti od zobrazenia Spustenie obrazovky stlačte
buď tlačidlo Kontrolný zoznam QC, alebo tlačidlo Pokračovať
s terapiou, čím sa posuniete na ďalšiu obrazovku.

4. Stlačte kartu Pomôcky.
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Miestne nastavenia

1. Stlačte tlačidlo Miestne nastavenia.

2. Overte, či sú nastavenia správne, a opravte podľa potreby.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Obrazovka Miestne
nastavenia v Používateľskej príručke k terapeutickej
jednotke V.A.C.ULTA™.

3. Stlačením tlačidla OK prijmete nastavenia tak, ako sú zobrazené,
alebo uzamknete všetky vykonané zmeny.
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4. Stlačením tlačidla OK na obrazovke Potvrdiť miestne
nastavenia sa vrátite na obrazovku Pomôcky, alebo stlačením
tlačidla Zrušiť sa vrátite na obrazovku Miestne nastavenia
a môžete vykonať akékoľvek potrebné zmeny.

Obrazovka Nastavenia dátumu a času

Dátum a čas na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™
možno kedykoľvek overiť v ľavom hornom rohu ktorejkoľvek
obrazovky. V prípade nesprávneho nastavenia vykonajte
nasledujúce kroky.
1. Na obrazovke Pomôcky stlačte tlačidlo Dátum a čas.
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2. Pomocou jazdcov na obrazovke upravte dátum a čas podľa
potreby.

3. Stlačením tlačidla OK prijmete nastavenia tak, ako sú zobrazené
na obrazovke Nastavenia dátumu a času.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti obrazovka
Nastavenia dátumu a času v Používateľskej príručke
k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.

4. Stlačením tlačidla OK na obrazovke Potvrdiť nastavenia
dátumu a času sa vrátite na obrazovku Pomôcky, alebo
stlačením tlačidla Zrušiť sa vrátite na obrazovku Nastavenia
dátumu a času a môžete vykonať potrebné zmeny.
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Prevádzkové kontroly
Nástroje a vybavenie
•

•

Dve nádobky KCI 500 ml (KCI PN M8275063 alebo M8275071)
•

Ide o štandardné nádobky, ktoré možno znova použiť ako testovaciu nádobku až po dobu
šiestich mesiacov. Zalepením snímacieho portu jednej nádobky páskou dosiahnete simuláciu
plnej nádobky.

•

Snímací port na druhej nádobke nechajte otvorený. Na obe nádobky umiestnite nápis
„Testovacia nádobka, nepoužívať u ľudí“, a dátum použitia.

Jedna testovacia kazeta KCI V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387)
•

•

Túto kazetu možno znova použiť ako testovaciu kazetu až po dobu štyroch mesiacov. Na kazetu
umiestnite nápis „Testovacia kazeta, nepoužívať u ľudí“, a dátum použitia.

Jeden uzáver hadičky (KCI PN M6275069)

Dve nádobky KCI 500 ml

Snímací port s páskou

Testovacia kazeta
Uzáver hadičky

Upevnenie nádobky pre terapiu V.A.C.®
Účelom tohto postupu je zaistiť bezpečné upevnenie a zapadnutie nádobky do terapeutickej jednotky.
1. Zasuňte testovaciu nádobku do bočnej strany terapeutickej jednotky
V.A.C.ULTA™.
2. Zatlačte nádobku pevne na miesto na terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.
Počuteľné kliknutie indikuje, že nádobka je plne zasunutá.
Uistite sa, že nádobka je nainštalovaná priamo na terapeutickej jednotke.
Pri inštalácii nádobkou nekrúťte ani ju neotáčajte.
3. Ak sa nádobka nedá ľahko upevniť a nechce zapadnúť na miesto,
vyberte nádobku a skontrolujte, či sú manžety nádobky plne zasunuté.
Skúste upevniť nádobku znova.
4. Ak sa nádobka stále nedá ľahko upevniť a nechce zapadnúť na miesto,
nahraďte ju inou nádobkou a skúste to znova.
Ak sa použije ďalšia nádobka, umiestnite na ňu nápis
„Testovacia kazeta, nepoužívať u ľudí“, a dátum použitia.
5. Ak nádobka riadne nevojde do výklenku alebo nezapadne na miesto,
obráťte sa na spoločnosť KCI (pozri strana 31).
6. Uistite sa, že uzáver hadičky je na svojom mieste na konektore hadičky.
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Upevnenie testovacej kazety V.A.C. VERALINK™
Účelom tohto postupu je zabezpečiť, aby sa testovacia kazeta V.A.C. VERALINK™ bezpečne upevnila a zapadla do
terapeutickej jednotky.

1. Naplňte nádobku na testovacej kazete V.A.C. VERALINK™ (KCI PN SE-000387) vodou takmer doplna.

2. Pripojte testovaciu kazetu V.A.C. VERALINK™ k jednotke, ako je zobrazené vľavo. Pokyny na pripojenie
kazety nájdete na označení na ľavom boku jednotky.

1

2
3. Ak sa testovacia kazeta V.A.C. VERALINK™ nedá ľahko upevniť a nechce zapadnúť na miesto, nahraďte ju
inou testovacou kazetou a skúste ju znova upevniť na jednotku.
Ak sa použije ďalšia testovacia kazeta, umiestnite na ňu nápis „Testovacia kazeta,
nepoužívať u ľudí“, a dátum použitia.

4. Uistite sa, že testovacia kazeta V.A.C. VERALINK™ riadne zapadne, ako je zobrazené vľavo.
5. Ak testovacia kazeta V.A.C. VERALINK™ riadne nevojde do výklenku alebo nezapadne na miesto,
obráťte sa na spoločnosť KCI (pozri strana 31).
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Testovanie terapeutickej jednotky
Nastavenie
1. Ak jednotka nie je zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo
vypínača, kým sa svetlo rozsvieti a zapne terapeutická
jednotka V.A.C.ULTA™.

Ak je potrebné batériu nabiť, pozrite si časť Nabitie batérie.

2. Odpojte jednotku od zdroja napájania a pred pokračovaním
sa uistite, že symbol batérie ukazuje plné nabitie.

3. Stlačte tlačidlo Terapia V.A.C.® na Spustenie obrazovke.

4. Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým sa displej
a terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ nevypne.

5. Pred pokračovaním počkajte, kým sa obrazovka a svetlá
nevypnú.

6. Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým sa svetlo rozsvieti
a zapne terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™.

7. Stlačte tlačidlo Kontrolný zoznam QC na Spustenie
obrazovke.
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8. Stlačte tlačidlo Štandardná QC na obrazovke Kontrolný
zoznam QC.
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Testovanie alarmu terapie V.A.C.®
1. Zasuňte testovaciu nádobku do bočnej strany terapeutickej
jednotky V.A.C.ULTA™. Počuteľné kliknutie indikuje, že nádobka
je plne zasunutá.

1

2. Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky
Presnosť tlaku.
3. Po úspešnom dokončení testu odstráňte uzáver hadičky
z hadičky nádobky.

1

2

4. Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky Alarm úniku.

2

5. Po úspešnom dokončení testu nainštalujte uzáver hadičky
na hadičku nádobky.

3
4

3
5

6. Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky Alarm
zablokovania.
7. Po úspešnom dokončení testu odstráňte nádobku bez pásky.

4

8. Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky Alarm
nepripojeného kanistra.
9. Po úspešnom dokončení testu zasuňte testovaciu nádobku s
páskou do bočnej strany terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.
Počuteľné kliknutie indikuje, že nádobka je plne zasunutá.

5
00:00:45

00:00:24

10. Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky Alarm
plného kanistra.
Po úspešnom dokončení testov by sa mala zobraziť zelená
značka vedľa každej položky uvedenej na obrazovke (pozri
obrázok vľavo).

00:00:10

11. Stlačením tlačidla Ďalej budete pokračovať v testovaní.
00:00:08

00:00:05
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Testovanie alarmu V.A.C. VERALINK™

Ak je testovacia kazeta V.A.C. VERALINK™ riadne umiestnená
na svojom mieste, zobrazí sa táto obrazovka s dvomi
zelenými značkami (pozri obrázok vľavo).
Ak sa na tejto obrazovke zobrazí červené X, odstráňte
a znova umiestnite testovaciu kazetu V.A.C. VERALINK™,
stlačte tlačidlo Naspäť a potom tlačidlo Ďalej. Ak červené X
nezmizne, obráťte sa na spoločnosť KCI (pozri stranu 31).
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Testovanie výkonu čerpadla
1. Uistite sa, že je terapeutická jednotka zapojená.
Výkon instilačného čerpadla by mal zobrazovať hodnotu ≤ 88 %.
2. Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky
Výkon instilačného čerpadla na obrazovke Terapia
V.A.C. VERAFLO™.
•

Overte, či je hodnota Pracovný cyklus čerpadla ≤ 88 %.

•

Ak je hodnota Pracovný cyklus čerpadla > 88 %, vymeňte
testovaciu kazetu a zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Správna hodnota Pracovný cyklus čerpadla sa zobrazí
iba na striedavom prúde. Maximálna možná hodnota
pri striedavom prúde je 91 %. Ak sa zobrazuje hodnota
Pracovný cyklus čerpadla 100 %, pravdepodobne sa
používa jednosmerný prúd (iba batéria).
3. Ak sa naďalej zobrazuje hodnota > 88 %
•

Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým sa displej
a terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ nevypne.

•

Overte, že všetky zástrčky sú nepoškodené a pevne
pripojené k terapeutickej jednotke V.A.C.ULTA™.

•

Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým sa svetlo
rozsvieti a zapne terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™.

•

Overte, či je terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ napájaná
energiou pri zapojení do nástennej elektrickej zásuvky.

•

Stlačte tlačidlo Kontrolný zoznam QC na Spustenie
obrazovke.

•

Stlačte tlačidlo Štandardná QC na obrazovke Kontrolný
zoznam QC.

•

Stlačením tlačidla Ďalej budete pokračovať v testovaní.

•

Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky
Terapia V.A.C. VERAFLO™ na obrazovke Kontrolný
zoznam QC.

•

Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky
Výkon instilačného čerpadla na obrazovke Terapia
V.A.C. VERAFLO™.

•

Ak po vypnutí a opakovaní testu bude hodnota zaťaženia
čerpadla stále vyššia ako 88 %, obráťte sa na spoločnosť
KCI (pozri stranu 31).

4. Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa položky Obnoviť
predvoľby pacienta.
5. Stlačte tlačidlo Dokončiť.

27

Záverečné kroky
Účelom týchto krokov je overiť, či sa terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ nabíja pred vypnutím.

1. Odstráňte testovaciu nádobku a testovaciu kazetu
V.A.C. VERALINK™ z jednotky, ak sú stále pripojené.
2. Zapojte sieťový napájací kábel do zdroja jednosmerného napätia.

3. Zapojte sieťový napájací kábel do nástennej zásuvky.

4. Overte, či sa zobrazí indikátor zapojenia vpravo hore
na dotykovej obrazovke.

5. Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým sa displej a
terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ nevypne.
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Príprava na prepravu a použitie u pacienta
Pri umiestnení u pacienta by mali terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™ vždy sprevádzať nasledujúce
dokumenty a položky. S požiadavkou na substitučnú dokumentáciu sa obráťte na spoločnosť KCI
(pozri stranu 23).
•

Bezpečnostné informácie k terapeutickému systému V.A.C.ULTA™

•

Zdroj napájania systému V.A.C.ULTA™

•

Napájací kábel V.A.C.ULTA™
Terapeutická jednotka V.A.C.ULTA™ sa musí prepravovať k pacientovi a od pacienta v
súlade s miestnymi protokolmi, ktoré zabezpečia čistotu jednotky a zdroja napájania.

1. Uistite sa, že k jednotke je pripojená potrebná dokumentácia.
2. Dodržujte protokoly príslušnej inštitúcie pri preprave jednotky k pacientovi a jej umiestnení u pacienta.
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Náhradné diely
Tento zoznam náhradných dielov je platný od septembra 2016. Ak chcete overiť aktuálne čísla dielov, obráťte sa
na zástupcu spoločnosti KCI (pozri stranu 31).

Špecifické diely podľa krajiny
Číslo dielu

Popis

Krajina

4103730

Zdroj napájania

Univerzálny

44001464

Zdroj napájania

Francúzsko

350084

Napájací kábel

USA/Kanada

350753

Napájací kábel

Spojené kráľovstvo

360080

Napájací kábel

Taliansko

350758

Napájací kábel

Dánsko

360081

Napájací kábel

Švajčiarsko

360122

Napájací kábel

Južná Afrika

360076

Napájací kábel

Austrália

360074

Napájací kábel

Ďalšie európske krajiny, ktoré nie sú
uvedené v zozname

Čísla dielov v karte s bezpečnostnými informáciami a používateľskej príručke
Číslo dielu v karte s
bezpečnostnými informáciami
k terapii V.A.C.ULTA™

Číslo dielu v
Číslo dielu v servisnej
používateľskej príručke
príručke V.A.C.ULTA™
V.A.C.ULTA™

Jazyk

417282

417660

Angličtina

417282-DE

417660-DE

Nemčina

417282-ES

417660-ES

Španielčina

417282-FR

417660-FR

Francúzština

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Angličtina a francúzština
- Kanada

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Taliančina

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Holandčina

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Dánčina

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Švédčina

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Gréčtina

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Fínčina

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Nórčina

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Francúzština a holandčina

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

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

Angličtina, nemčina,
francúzština a taliančina

417659
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Použité symboly

Varovný symbol označuje možné nebezpečenstvo pre
systém, pacienta alebo personál.

Symbol informačného strediska označuje dôležitú
poznámku alebo prevádzkové informácie.

Varovný symbol elektrického šoku znamená možné
riziko úrazu elektrickým prúdom.

Prepravné informácie o batérii
(Produkt obsahuje lítium-iónové batérie)

Informácie o službách zákazníkom
Ak máte otázky o produkte, dodávkach, údržbe alebo ďalších informáciách k produktom a službám spoločnosti
KCI, obráťte sa na spoločnosť KCI alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti KCI, alebo:
V USA volajte na číslo 1-800-275-4524 alebo navštívte lokality www.acelity.com alebo www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Mimo USA navštívte stránku www.kci-medical.com
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Kontrolný zoznam terapeutickej jednotky V.A.C.ULTATM (Servisná príručka)
•

Tento formulár je určený na použitie v súvislosti so servisnou príručkou terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Túto stranu formulára vyplňte medzi každým použitím u pacienta a uchovajte ju ako trvalý záznam.

Štandardná kontrola kvality

Čistenie terapeutickej jednotky
Jednotku čistite podľa postupov uvedených v časti Čistenie a dezinfekcia
v servisnej príručke terapeutickej jednotky V.A.C.ULTA™.

Potrebné opravy
ÁNO

NIE

Vykonajte postupy terapie V.A.C.®.

Skontrolujte manžety (tesnenia).

Stlačte tlačidlo so šípkou pri položke
Terapia V.A.C.®.

Skontrolujte konektor/kryt napájania.

Stlačte tlačidlo so šípkou pri položke
Presnosť tlaku.

Skontrolujte vonkajšie tlačidlá.
Skontrolujte kryt instilačného valčeka.
Skontrolujte dotykovú obrazovku.
Skontrolujte rameno držiaka nádobky s roztokom.
Skontrolujte dátové používateľské rozhranie (UDI).
Skontrolujte kolíky a magnety dvierok UDI.
Skontrolujte rameno držiaka jednotky.
Skontrolujte zdroj napájania a káble.
Upravte nastavenie dátumu a času podľa potreby.
Skontrolujte upevnenie nádobky pre terapiu V.A.C.®.
Skontrolujte upevnenie testovacej kazety V.A.C. VERALINK™.
Nabite batériu podľa potreby.

Ak jednotka neprejde úspešne niektorým postupom alebo
si vyžaduje servis, ktorý nie je zahrnutý v tejto príručke,
bezodkladne sa obráťte na spoločnosť KCI.
Vykonané čistenie a dezinfekcia:
Potvrdil/-a: _____________________________________

Vykonaný kontrolný zoznam KK:
Potvrdil/-a: _____________________________________
Sériové číslo jednotky: _____________________________________
Dátum: ______ / ______ / ______
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Zapnite terapeutickú jednotku V.A.C.ULTA™.

Postupy medzi starostlivosťou o pacienta
Skontrolujte, či v terapeutickej jednotke nie sú
poškodené alebo chýbajúce diely.

Vykonajte štandardnú údržbu.

VYHOVUJE/NEVYHOVUJE
VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

Po úspešnom teste z hadičky odstráňte uzáver hadičky.
Stlačte tlačidlo so šípkou pri položke
Alarm úniku.
Po úspešnom teste na hadičku nainštalujte uzáver hadičky.
Stlačte tlačidlo so šípkou pri položke
Alarm zablokovania.
Po úspešnom teste z jednotky odstráňte nádobku bez pásky.
Stlačte tlačidlo so šípkou pri položke
Alarm nepripojeného kanistra.
Po úspešnom teste na jednotku nainštalujte nádobku s páskou.
Stlačte tlačidlo so šípkou zobrazené vedľa
položky Alarm plného kanistra.
Po úspešnom vykonaní všetkých testov stlačte tlačidlo Ďalej.
Vykonajte postupy terapie V.A.C. VERAFLO™.
Stlačte tlačidlo so šípkou pri položke
Výkon instilačného čerpadla.
Znova zasuňte testovaciu nádobku podľa
potreby na testovanie.
Overte alarm Upozornenie na nepripojenie
V.A.C. VERALINK™.
Skontrolujte alarm Vrecko/fľaša s roztokom je
prázdna.
Stlačte tlačidlo so šípkou pri položke
V.A.C. VERAFLO™ Alarm zablokovania.
Stlačením tlačidla Kontrolný zoznam QC
prejdete na obrazovku Kontrolný zoznam QC.
Stlačte tlačidlo Obnoviť predvoľby pacienta.

Záverečné kroky
V prípade potreby odstráňte značku testovacej nádobky.
Zapojte jednotku do zdroja napájania a zásuvky.
Stlačením a podržaním tlačidla vypínača vypnete terapeutickú jednotku
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
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