V.A.C.ULTA™

-BEHANDLINGSSYSTEM

SERVICEHANDBOK FÖR ÄGAREN

Viktigt dokument
Förvaras tillsammans med övriga
underhållsdokument

FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV KOMPENSATION
KCI FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET
OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FÖR KCI-PRODUKTERNA SOM BESKRIVS I DEN HÄR
PUBLIKATIONEN. ALLA SKRIVNA GARANTIER SOM ERBJUDS AV KCI BESKRIVS UTTRYCKLIGEN
I DEN HÄR PUBLIKATIONEN ELLER INKLUDERAS MED PRODUKTEN. KCI SKA INTE UNDER NÅGRA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR,
FÖLJDSKADOR ELLER KOSTNADER, INKLUSIVE SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM, HELT ELLER
DELVIS PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER REPARATION AV PRODUKTEN UTOM PÅ SÄTT FÖR
VILKA ANSVARSFRISKRIVNING ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDET
ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. INGEN PERSON HAR BEHÖRIGHET ATT BINDA KCI TILL NÅGON
UTFÄSTELSE ELLER GARANTI, ANNAT ÄN VAD SOM SPECIFIKT ANGES I DET HÄR STYCKET.
Beskrivningar eller specifikationer i KCI:s trycksaker, inklusive denna publikation, är endast avsedda
att allmänt beskriva produkten vid tillverkningstillfället och utgör inte några uttryckliga garantier,
annat än vad som är angivet i den skriftliga begränsade garantin som medföljer den här produkten.
informationen i den här publikationen kan ändras när som helst. Kontakta KCI för uppdateringar
(se sidan 31).
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Viktig användarinformation
Den här handboken är avsedd som ett stöd vid rutinmässig service av V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten från KCI.
Handboken täcker inte reparationer eller icke-rutinmässiga serviceprocedurer. När det gäller reparationer eller
icke-rutinmässig service som inte täcks av handboken ska du vända dig till KCI (se sidan 31).
Läs igenom alla avsnitten i den här handboken, inklusive all säkerhetsinformation, innan du börjar utföra service
på utrustningen.
För att KCI-produkterna ska fungera korrekt rekommenderar KCI följande:
•

All montering, drift, justering, modifiering och service får endast utföras av rätt utbildad och
kvalificerad personal.

•

Kontrollera att elinstallationen i rummet uppfyller all tillämplig elinstallationsstandard i landet
i fråga.

•

Produkten måste användas i enlighet med användarhandboken och all tillämplig
produktmärkning.

•

Följ alla procedurer som beskrivs i den här handboken inklusive infektionsförebyggande
åtgärder och kontroller samt skötsel och rengöring.

•

Dokumentera alla utförda serviceåtgärder och behåll denna dokumentation permanent.

•

Använd endast förband och tillbehör från KCI med V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.

Meddelande
Produkten har konfigurerats av tillverkaren för att uppfylla specifika spänningskrav. Kontrollera etiketten med
produktinformation för uppgifter om specifik spänning.
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Inledning/Om denna handbok
Den här handboken är avsedd som ett stöd vid rutinmässig service av V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.
Genom att följa dessa procedurer ser du till att V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten är ordentligt rengjord,
i fullt funktionsdugligt skick och redo för patientanvändning.
Procedurerna omfattar:
•
•
•
•

Rengöring och desinficering
Inspektion med syfte att upptäcka skador och/eller delar som saknas
Verifiering av enhetens funktion
Förbereda enheten för transport till patienten

Checklista för V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten
Innan du påbörjar någon av de rengörings- eller serviceprocedurer som beskrivs i den här handboken bör
du göra kopior av den checklista för V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten som du finner längst bak i den här
handboken (se sidan 32). När du är klar med inspektion och service sparar du det ifyllda formuläret för varje
enhet som permanent dokumentation.
Alla steg i de olika procedurerna måste gås igenom i angiven ordning för att
V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten ska fungera på rätt sätt och vara driftsäker.
Alla V.A.C.ULTA™-behandlingsenheter måste rengöras, desinficeras, inspekteras
och laddas mellan varje patientanvändning. Om du har ytterligare frågor angående
den servicefrekvens som erfordras kan du kontakta KCI (se sidan 31).
Om du öppnar behandlingsenheten för att komma åt inre komponenter kan eventuella
garantier upphöra att gälla.
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Förberedelse för användning
Förbereda V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten för användning innefattar att packa upp den, kontrollera den för att
upptäcka eventuella skadade eller saknade delar samt en första omgång av serviceåtgärder för att säkerställa
att batteriet är fulladdat och att enheten är klar för patientanvändning. Följande förfaranden ska först utföras
när enheten tas emot från KCI.
Om service ska utföras på en enhet som finns i lager, börja med steg 5.
1. Kontrollera transportkartongen för att upptäcka synliga skador.
2. Packa upp enheten från transportkartongen. Var försiktig när du öppnar så att innehållet i förpackningen inte skadas.
3. Kontrollera innehållet i kartongen för att upptäcka skadade föremål. Kontakta fraktföretaget för rapportering/
returförfarande om du upptäcker någon skada.
4. Checka av samtliga föremål i kartongen mot följesedeln. Om något föremål saknas, kontakta KCI (se sidan 31).
5. Registrera enhetens serienummer på checklistan för V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.
6. Utför de serviceförfaranden som krävs enligt checklistan.
7. Förvara eller packa enheten efter behov när de inledande kontroll- och serviceförfaranden har genomförts.
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V.A.C.ULTA™-behandlingsenhetens funktioner
Behandlingsenheten sedd från fram- och baksidan
V.A.C.ULTA™-behandlingsenhet – framsida

Knapp för frikoppling
av behållaren

Strömbrytare

Pekskärm
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

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

Indikatorlampa för
batteriladdning

Inte för hemmabruk-etikett
(finns inte på alla enheter)

Högtalare
USB-port
SD-kortplats

Pekskärmspenna

V.A.C.ULTA™-behandlingsenhet – baksida

Märketikett

Upphängningsknopp för enheten

Enhetens
serienummeretikett
Upphängningsarm för enheten
Upphängningsarmens
instruktionsetikett
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Upphängningsarm för
vätskebehållare

Logotypetikett på
upphängningsarm

Lås till upphängningsarm
för vätskebehållare

Behandlingsenheten sedd från sidorna
V.A.C.ULTA™-behandlingsenhet – vänster sida
Bärhandtag

Lås till upphängningsarm
för vätskebehållare

V.A.C. VERALINK™
instillationsetikett

Pivåanslutning för
V.A.C. VERALINK™-kassett

V.A.C.ULTA™-behandlingsenhet – höger sida
Behållarbälgar
(packningar)

Etiketten kanske inte
visas på alla enheter
Not for Resale or Redistribution

Etikett, endast USA

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Strömanslutning
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Rengöring och desinficering
Rengöring och desinficering av V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten omfattar avtorkning av alla komponenter med
hårda ytor. V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten måste rengöras och desinficeras enligt följande:
• Om den förorenas under användning av en patient.
• Mellan varje patientanvändning.

Infektionskontroll
Riktlinjerna för infektionskontroll kan variera mellan olika institutioner. KCI ger dock följande
rekommendationer vad gäller infektionskontroll vid hantering av KCI-behandlingsutrustning:
•

Avdela särskilda områden för kontaminerad respektive ren utrustning där utrustningen kan
separeras och förvaras före och efter transport, rengöring och desinficering. Följ rutinerna för att
säkerställa att ingen korskontaminering sker mellan oren och ren utrustning.

•

Använd personlig skyddsutrustning och handhygienprotokoll i enlighet med följande standarder:
•

29 CFR 1910.1030, OSHA-standard för blodburna patogener

•

MMWR oktober 2002;51 (nr. RR-16), riktlinjer för handhygien i hälsovårdsmiljö

•

Rengör behandlingsenheten från allt organiskt material före desinficering.

•

Använd rengörings- och desinfektionsmedel som är avsedda för sjukvården i enlighet med CDC
2008-riktlinjerna för desinficering och sterilisering i hälsovårdslokaler.

•

Sänk inte ned och dränk inte in terapienheten i vätska – det kan skada utrustningens elektronik.
Följ sjukhusets rutiner för rengöring och desinficering av andra hårda ytor på varaktig elektronisk
utrustning för medicinskt bruk.
Kontrollera att V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten och dess nätaggregat inte
är anslutna till nätström vid användning av någon typ av rengöringsvätska.

Förbrukningsmaterial och utrustning som krävs
•

Rengörings- och desinfektionsmedel och/eller förfuktade desinficerande våtservetter som är
avsedda för sjukvården

•

Applikatorer med bomullstopp

Allmänna rengöringsrekommendationer
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•

Använd personlig skyddsutrustning vid behov.

•

När det gäller objekt som torkas av ska hela objektets yta täckas med rengöringsvätska som
lämnas kvar enligt tillverkarens anvisningar för användning.

Behandlingsenhet
1. Kontrollera att behandlingsenheten har kopplats bort från nätaggregatet.
2. Ta bort behållarbälgarna från enheten. Torka av/rengör bälgarna med en antiseptisk torkduk. Kontrollera
att urtagen för bälgarna och de intilliggande ytorna är fria från främmande material. Använd vid behov
en applikator med bomullstopp.
3. Torka av/rengör fördjupningen där behållaren ska sitta med en antiseptisk torkduk.
4. Torka av/rengör området runt V.A.C. VERALINK™-kassetten och skyddet till rullaren med en antiseptisk
torkduk. Se till att håligheterna i området är fria från främmande material. Använd vid behov en
applikator med bomullstopp.

5. Fäll ut låset helt till upphängningsarmen för vätskebehållare.
6. Dra ut upphängningsarmen för vätskebehållare.
7. Rotera 180 grader.
8. Tryck in låset till upphängningsarmen för vätskebehållare helt så att den låses på plats.
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9. Dra upphängningsarmen för enheten utåt tills den är fullt utdragen. Fixera armen genom att vrida
på enhetens upphängningsvred.

10. Torka av/rengör hela enheten med en antiseptisk torkduk.

Se till att ingen överflödig vätska förekommer i områdena runt pekskärmen eller
pekskärmens packningar.
Använd inte vassa föremål för att rengöra skärmar eller områden runt dem.
11. När du rengjort enheten noggrant låter du den lufttorka.
12. För tillbaka upphängningsarmen för vätskebehållaren och upphängningsarmen för enheten till sina
infällda positioner. Låt inte upphängningsarmen för enheten åka tillbaka in i enheten med en smäll.

Nätaggregat
1. Kontrollera att nätaggregatet har kopplats bort från behandlingsenheten och/eller den eventuella
strömkällan.
2. Torka nätaggregatet och sladdarna med en antiseptisk torkduk. Låt torka.
Mätta inte strömförsörjningen.
3. Rulla ihop nätsladdarna och lägg undan dem.
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Serviceprocedurer
Följande serviceprocedurer används för att verifiera att V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten fungerar som den ska
och att batteriet är fulladdat. När du gått igenom dessa procedurer är enheten redo att användas för en patient.
Följande procedurer ska utföras i tur och ordning och enligt vad som anges när enheten tas emot från KCI och
mellan varje patientanvändning.
All service bör ske på en ren plats som är skyddad från kontaminering från
orena enheter eller andra potentiella kontamineringskällor. Använd personlig
skyddsutrustning vid behov eller i enlighet med de lokala rutinerna.
Om enheten inte uppnår förväntat resultat efter någon del av dessa servicerutiner
ska du omedelbart vända dig till KCI för att få service (se sidan 31).

Kontrollera enheten för att upptäcka skador
Syftet med den här proceduren är att inspektera V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten för att se om den fått skador
enligt följande kriterier:

Utsida

1. Undersök enhetens ovansida, undersida och högra och vänstra sida för
att se om de har:
•

sprickor av alla storlekar

•

hål av alla storlekar som blottar inre komponenter

2. Undersök fördjupningen för behållaren för att se om den har:
•

sprickor av alla storlekar

•

skador på behållarbälgarna

•

sprickor på eller i strömanslutningen eller på det omgivande höljet

3. Undersök strömbrytaren och utmatningsknappen för behållaren. Försäkra
dig om att de grafiska symbolerna är läsliga.
En viss nötning av de grafiska symbolerna är acceptabel
så länge syftet med symbolen framgår tydligt.
4. Kontrollera att alla etiketter sitter kvar och är läsliga (se sidorna 7 och 8).
5. Undersök området runt V.A.C. VERALINK™-kassetten och skyddet till
instillationsrullaren för att se om det har:
•

sprickor av alla storlekar

•

hål av alla storlekar som blottar inre komponenter

•

skyddet till rullaren ska vara intakt och inte skadat eller trasigt
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Pekskärm
Kontrollera om pekskärmen har några synliga tecken på skador eller slitage eller
repor som gör det svårt att se elementen på skärmen.

Djupa eller omfattande repor på skärmen kan vara orsaken
till att terapienheten ibland inte fungerar som den ska.

Gränssnitt för användardata (UDI)
1. Öppna UDI-luckan och kontrollera att pekskärmspennan sitter på plats
som på bilden.
2. Kontrollera att luckans stift och magneter sitter på plats.
3. När UDI-luckan är öppen undersöker du minnesplatsen och dataportarna
för att se till att de är fria från synliga böjda pinnar eller andra hinder.

Upphängningsarm för vätskebehållare

Kontrollera att upphängningsarmen för vätskebehållaren kan låsas upp, dras ut,
låsas och fällas in som den ska.
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Upphängningsarm för enheten
1. I upphängningsarmen finns en fjäder. Kontrollera att fjädern fungerar som
den ska genom att dra armen i riktning från enheten och sedan låta den
återgå till sitt indragna läge. Låt inte armen åka in i enheten med en smäll.
2. Dra armen i riktning från enheten och vrid sedan vredet för att kontrollera
att armlåsningsmekanismen fungerar som den ska och låser armen i det
utdragna läget.
3. Medan armen är utdragen och låst verifierar du att gummiplattan på armen
och glidskydden i gummi på V-kanalerna på batterifacket inte är skadade
och sitter säkert på plats.

glidskydd på batterifacket

Nätaggregat och sladd

1. Se efter om det finns skador på nätaggregatet.
2. Se efter om det finns skador på strömsladden.
3. Kontrollera att etiketterna sitter på plats och är läsliga.
4. Kontrollera att strömsladden har strömsladdsetiketten (KCI-art.nr. 360068)
på plats.
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

Om någon del är skadad eller saknas, kontakta KCI för
ersättning (se avsnittet Kontaktinformation för kunder). En
lista över utbytbara delar hittar du i avsnittet Reservdelar.
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Ladda batteriet
Syftet med den här proceduren är att se till att V.A.C.ULTA™-behandlingsenhetens batteri är tillräckligt laddat för
att du ska kunna genomföra alla följande kontroller och testprocedurer.

Verktyg och förbrukningsmaterial
•

strömförsörjning (KCI-art.nr. 4103730 eller 44001464)

•

strömsladd (KCI-art.nr, se sidan 30 för landsspecifik del)

1. Ställ enheten på ett säkert ställe där den kan lämnas i minst en timme. Laddningen kan pågå i över
en timme om det är nödvändigt.
2. Anslut strömsladden till nätaggregatet.
3. Anslut växelströmskontakten till ett nätströmsuttag.
4. Lokalisera pilen på laddningssladdens kontakt. Pilen ska vara vänd uppåt när laddningssladdens kontakt
kopplas till strömanslutningen på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.
5. Kontrollera att indikatorlampan för batteriladdning under pekskärmen är tänd.

Strömanslutning på
V.A.C.ULTA™ -behandlingsenheten

Pil
Sladdens kontakt för
V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten

Gult sken betyder att batteriet håller på att laddas.
Grönt sken betyder att batteriet är fulladdat.
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Behandlingsenhetsinställningar
Syftet med den här proceduren är att kontrollera inställningarna för tid och datum på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten
för att säkerställa att de regionala inställningarna är rätt.

1. Slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten genom att trycka
in och hålla ned strömbrytaren tills den tänds.

2. Koppla loss strömmen från enheten och kontrollera att
batterisymbolen visar full laddning innan du fortsätter.

Alla kontroller och tester kommer att genomföras med
enbart batteridrift. Om batteriet behöver laddas, se avsnittet
Ladda batteriet.

Ett klickljud ska höras när någon knapp är trycks ned.

3. Beroende på vilken startskärm som visas trycker du
antingen på knappen QC-kontrollista eller knappen
Fortsätt behandling för att gå vidare till nästa skärm.

4. Tryck på fliken Verktyg.
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Regionala inställningar

1. Tryck på knappen Regionala inställningar.

2. Verifiera att inställningarna är korrekta eller ändra dem om
det behövs.
Mer information finns i avsnittet om skärmen Regionala
inställningar i användarhandboken för V.A.C.ULTA™
-behandlingsenheten.

3. Tryck på knappen OK för att godkänna inställningarna som
de är, eller låsa de ändringar som du gjort.
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4. Tryck på knappen OK på skärmen Bekräfta regionala
inställningar om du vill återgå till skärmen Verktyg
eller tryck på knappen Avbryt om du vill återgå till
skärmen Regionala inställningar för att göra nödvändiga
justeringar.

Skärmen Inställningar för datum och tid

Datum och klockslag kan kontrolleras på V.A.C.ULTA™behandlingsenheten när som helst genom att titta på
skärmens övre vänstra hörn. Om inställningarna är fel utför
du följande steg.
1. På skärmen Verktyg trycker du på knappen Datum och tid.
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2. Använd reglagen på skärmen för att justera datum och tid
vid behov.

3. Tryck på knappen OK om du godkänner inställningarna som
de syns på skärmen Tryck på knappen OK om du godkänner
inställningarna som de syns på skärmen Inställningar för
datum och tid.

Mer information finns i avsnittet om skärmen
Inställningar för datum och tid i användarhandboken
för V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.

4. Tryck på knappen OK på skärmen Bekräfta inställningar
för datum och tid om du vill återgå till skärmen Verktyg
eller tryck på knappen Avbryt om du vill återgå till skärmen
Inställningar för datum och tid för att göra nödvändiga
justeringar.
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Driftskontroller
Verktyg och förbrukningsmaterial
•

•

två KCI 500 ml-behållare (KCI-art.nr. M8275063 eller M8275071)
•

Detta är standardbehållare som kan återanvändas i upp till sex månader som testbehållare.
Blockera avkänningsporten på den ena behållaren med tejp, det simulerar en full behållare.

•

Låt avkänningsporten på den andra behållaren vara öppen. Skriv på båda behållarna
”Testbehållare – får ej användas på patienter” samt det datum då de tas i bruk.

en KCI V.A.C. VERALINK™-testkassett (KCI-art.nr. SE-000387)
•

•

Denna kassett kan återanvändas i upp till fyra månader som testkassett. Skriv på kassetten
”Testkassett – får ej användas på patienter” samt det datum då den tas i bruk.

ett slanglock (KCI-art.nr. M6275069)

Två KCI 500 ml-behållare

Avkänningsport med tejp

Testkassett
Slanglock

Sätt in V.A.C.®-behandlingsbehållaren
Syftet med den här proceduren är att kontrollera att behållaren passar och låses fast ordentligt vid
behandlingsenheten.
1. Skjut in testbehållaren i sidan på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.
2. Tryck behållaren bestämt på plats mot V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.
Ett klickljud hörs när behållaren är rätt installerad.
Kontrollera att behållaren sitter säkert installerad på behandlingsenheten.
Vrid eller vänd inte på behållaren medan du installerar den.
3. Om det inte går lätt att sätta behållaren på plats tar du bort behållaren och
kontrollerar att bälgarna är helt isatta. Gör ett nytt försök att sätta behållaren
på plats.
4. Om det fortfarande är svårt att passa in behållaren och snäppa fast den
ska du byta ut den mot en annan behållare och göra ett nytt försök.
Om någon annan behållare används skriver du
”Testbehållare – får ej användas på patienter” samt
det datum då den tas i bruk.
5. Om behållaren inte passar i fördjupningen eller inte snäpper fast ska du
kontakta KCI (se sidan 31).
6. Försäkra dig om att slanglocket sitter på plats på slanganslutningen.
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Sätta in V.A.C. VERALINK™-testkassetten
Syftet med detta förfarande är att se till att V.A.C. VERALINK™-testkassetten sätts i och låses säkert på plats på
behandlingsenheten.

1. Fyll behållaren på V.A.C. VERALINK™-testkassetten (KCI-art.nr. SE-000387) nästan full med vatten.

2. Fäst V.A.C. VERALINK™-testkassetten på enheten enligt bilden till vänster. På etiketten på enhetens
vänstra sida finns instruktioner om hur kassetten ska fästas.

1

2
3. Om det fortfarande är svårt att passa in V.A.C. VERALINK™-testkassetten och snäppa fast den ska du byta
ut den mot en annan testkassett och göra ett nytt försök.
Om någon annan testkassett används skriver du ”Testkassett – får ej användas på
patienter” samt det datum då den tas i bruk.

4.

Kontrollera att V.A.C. VERALINK™-testkassetten snäpper fast korrekt enligt bilden till vänster.

5. Om det fortfarande är svårt att V.A.C. VERALINK™-testkassetten inte passar i fördjupningen eller inte
snäpper fast ska du kontakta KCI (se sidan 31).
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Testa behandlingsenheten
Installation
1. Om V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten är avstängd, slå på
den genom att trycka in och hålla ned strömbrytaren tills
den tänds.

Om batteriet behöver laddas, se avsnittet Ladda batteriet.
2. Koppla loss strömmen från enheten och kontrollera att
batterisymbolen visar full laddning innan du fortsätter.

3. Tryck på knappen V.A.C.®-behandling på startskärmen.

4. Stäng av V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten genom att trycka
in och hålla ned strömbrytare tills skärmen stängs.

5. Vänta tills skärmen och alla lampor släckts innan du
fortsätter.

6. Slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten genom att trycka in
och hålla ned strömbrytaren tills den tänds.

7. Tryck på knappen QC-kontrollista på startskärmen.

23

8. Tryck på knappen Standard-QC från skärmen QC-kontrollista.
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Testa V.A.C.®-behandlingslarm

1

1. Skjut in den otejpade testbehållaren i sidan på
V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten. Ett klickljud hörs
när behållaren är rätt installerad.
2. Tryck på den pilknapp som visas bredvid Tryckprecision.
3. När testet är avslutat och godkänt tar du bort slanglocket
från behållarens slang.

1

2

4. Tryck på den pilknapp som visas bredvid Läckagelarm.

2

5. När testet är avslutat och godkänt sätter du på slanglocket
på behållarens slang.

3
4

3

6. Tryck på den pilknapp som visas bredvid Blockeringslarm.

5

7. När testet är avslutat och godkänt tar du bort den otejpade
behållaren.

4

8. Tryck på den pilknapp som visas bredvid Larm om ej isatt
behållare.
9. När testet är avslutat och godkänt skjuter du in den otejpade
testbehållaren i sidan på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.
Ett klickljud hörs när behållaren är rätt installerad.

5

00:00:45

00:00:24

10. Tryck på den pilknapp som visas bredvid Larm om full
behållare.

Om alla tester får godkänt resultat ska en grön bock visas
bredvid alla alternativ som listas på skärmen (se bilden till
vänster).

00:00:10

11. Tryck på knappen Nästa för att fortsätta med andra tester.
00:00:08

00:00:05
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Testa V.A.C. VERALINK™-larm

Om V.A.C. VERALINK™-testkassetten sitter som den ska
visas denna skärm med två gröna bockar (se bilden till
vänster).
Om ett rött X visas på skärmen, ta ut och sätt tillbaka
V.A.C. VERALINK™-testkassetten, tryck på du på Tillbaka
och sedan på Nästa. Om det röda X inte försvinner
kontaktar du KCI (se sidan 31).

26

Testa pumpfunktionen
1. Kontrollera att behandlingsenheten är inkopplad.
Instillationspumpfunktionen bör visa ≤ 88 %.

2. Tryck på den pilknapp som visas bredvid Instillationspumpfunktion
på skärmen V.A.C. VERAFLO™-behandling.
•

Kontrollera att värdet Pumpens verkningsgrad är ≤ 88 %.

•

Om värdet Pumpens verkningsgrad är > 88 % byter du
ut testkassetten och upprepar steg 1 ovan.

Rätt värde för pumpcykelns verkningsgrad visas bara
med nätström. Med nätström går det att maximalt uppnå
värdet 91 %. Om värdet Pumpens verkningsgrad visar
100 % är det sannolikt likström som används (endast
batteri).
3. Om värdet fortsätter att vara > 88 %
•

Stäng av V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten genom att
trycka in och hålla ned strömbrytare tills skärmen stängs.

•

Kontrollera att alla kontakter är oskadade och är ordentligt
anslutna till V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.

•

Slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten genom att
trycka in och hålla ned strömbrytare tills den tänds.

•

Kontrollera att V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten tar
emot ström när den är ansluten till vägguttaget.

•

Tryck på knappen QC-kontrollista på startskärmen.

•

Tryck på knappen Standard-QC på skärmen
QC-kontrollista.

•

Tryck på knappen Nästa för att fortsätta med andra tester.

•

Tryck på den pilknapp som visas bredvid V.A.C.
VERAFLO™-behandling på skärmen QC-kontrollista.

•

Tryck på den pilknapp som visas bredvid
Instillationspumpfunktionen på skärmen V.A.C. VERAFLO™behandling.

•

Om värdet för Pumpens verkningsgrad vid ett
avstängnings- och omstartstest fortfarande är högre än
88 % kontaktar du KCI (se sidan 31).

4. Tryck på den pilknapp som visas bredvid Återställ
standardvärden för patienten.
5. Tryck på knappen Slutför.
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Avslutande steg
Syftet med dessa steg är att kontrollera att V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten laddas innan du slår av den.

1. Ta bort testbehållaren och V.A.C. VERALINK™-testkassetten
från enheten om de fortfarande sitter på.
2. Anslut strömsladden till nätaggregatet.

3. Anslut växelströmskontakten till ett nätströmsuttag.

4. Kontrollera att kontaktindikatorn visas längst upp till höger
på pekskärmen.

5. Stäng av V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten genom att trycka
in och hålla ned strömbrytare tills skärmen stängs.
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Förberedelse för transport och patientanvändning
Vid patientplacering bör följande dokumentation och föremål alltid följa med V.A.C.ULTA™behandlingsenheten. Kontakta KCI om du behöver ersättningsdokumentation (se sidan 23).
•

Säkerhetsinformation till V.A.C.ULTA™-behandlingssystem

•

Strömförsörjning till V.A.C.ULTA™

•

Nätkabel till V.A.C.ULTA™
V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten bör transporteras till och från patientplaceringar i
enlighet med lokala rutiner som säkerställer att enheten och nätaggregatet förblir rena.

1. Kontrollera att den nödvändiga dokumentationen är fäst vid enheten.
2. Följ sjukhusets rutiner för att transportera enheten och placera den hos en patient.
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Reservdelar
Denna reservdelslista var aktuell i september 2016. Kontakta din KCI-representant om du vill kontrollera vilka
artikelnummer som gäller för tillfället (se sidan 31).

Landsspecifika delar
Artikelnummer

Beskrivning

Land

4103730

Nätaggregat

Samtliga länder

44001464

Nätaggregat

Frankrike

350084

Strömsladd

USA/Kanada

350753

Strömsladd

Storbritannien

360080

Strömsladd

Italien

350758

Strömsladd

Danmark

360081

Strömsladd

Schweiz

360122

Strömsladd

Sydafrika

360076

Strömsladd

Australien

360074

Strömsladd

Övriga europeiska länder som ej nämnts

Säkerhetsinformationsblad och artikelnummer i användarhandboken
Säkerhetsinformationsblad
till V.A.C.ULTA™-behandling,
artikelnummer

Användarhandbok
till V.A.C.ULTA™,
artikelnummer

Servicehandbok
för ägaren till
V.A.C.ULTA™,
artikelnummer

Språk

417282

417660

Engelska

417282-DE

417660-DE

Tyska

417282-ES

417660-ES

Spanska

417282-FR

417660-FR

Franska

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Engelska och
fransk-kanadensiska

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Italienska

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Holländska

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Danska

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Svenska

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Grekiska

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Finska

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Norska

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Franska och holländska

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

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

Engelska, tyska, franska
och italienska

417659
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Symboler som används

Varningssymbolen betyder att det finns en möjlig risk
för systemet, patienten eller personalen.

Informationssymbolen visas vid ett viktigt
meddelande eller viktig information som rör
driften.

Stötvarningssymbolen betyder att det finns en möjlig
risk för elektrisk stöt.

Batteriinformation för frakt
(Produkten innehåller litiumjonbatterier)

Kontaktinformation för kunder
Om du har frågor om produkten, förbrukningsmaterial, underhåll eller vill ha ytterligare information om
KCI‑produkter och service kontaktar du KCI eller en auktoriserad KCI-representant, eller:
I USA ringer du 1-800-275-4524 eller besöker www.acelity.com or www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249
Om du befinner dig utanför USA besöker du www.kci-medical.com.
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Checklista för V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten (servicehandbok för ägaren)
•

Använd det här formuläret, tillsammans med V.A.C.ULTA™-behandling servicehandbok för ägaren (417137).

•

Fyll i denna sida mellan varje patientanvändning och behåll det som permanent dokumentation.

Rengöra behandlingsenheten

Standardkvalitetskontroll

Rengör enheten enligt anvisningarna i avsnittet Rengöring och
desinficering i V.A.C.ULTA™-behandlingsenhetens servicehandbok för
ägaren.

Procedurer mellan patientvård
Kontrollera behandlingsenheten för att upptäcka
om det finns skadade eller saknade delar.

Reparation krävs
JA

NEJ

Kontrollera bälgar (packningar).
Kontrollera strömkontakt/hölje.
Kontrollera utvändiga knappar.
Kontrollera instillationsrullarens skydd.
Kontrollera pekskärmen.
Kontrollera upphängningsarmen för vätskebehållare.
Kontrollera gränssnitt för användardata (UDI).
Kontrollera luckans stift och magneter på UDI.
Kontrollera enhetens upphängningsarm.
Kontrollera nätaggregat och sladdar.
Justera datum och tid efter behov.
Kontrollera att V.A.C.®-behandlingsbehållaren passar.
Kontrollera att V.A.C. VERALINK™-testkassetten passar.
Ladda batteriet vid behov.

Utföra standardunderhåll.

GODKÄNT/EJ GODKÄNT
GODKÄNT EJ GODKÄNT

Slå på V.A.C.ULTA™-behandlingsenheten.
Utföra V.A.C.®-behandlingprocedurer.

GODKÄNT/EJ GODKÄNT
GODKÄNT EJ GODKÄNT

Tryck på pilknappen bredvid V.A.C.®-behandling.
Tryck på pilknappen bredvid Tryckprecision.
Efter godkänt test tar du bort slanglocket från slangen.
Tryck på pilknappen bredvid Läckagelarm.
Efter godkänt test installerar du slanglocket på slangen.
Tryck på pilknappen bredvid Blockeringslarm.
Efter godkänt test tar du bort den otejpade behållaren från enheten.
Tryck på pilknappen bredvid Larm om ej
isatt behållare.
Efter godkänt test fäster du den tejpade behållaren vid enheten.
Tryck på pilknappen bredvid Larm om full
behållare.
När alla tester är godkända trycker du på knappen Nästa.
Utför V.A.C. VERAFLO™-behandlingprocedurer.
Tryck på pilknappen bredvid
Instillationspumpfunktion.
Sätt tillbaka testbehållaren som behövs för test.
Kontrollera larmet om att V.A.C. VERALINK™testkassetten inte är isatt.
Kontrollera larmet för tom vätskepåse/flaska.

Om enheten inte klarar av någon procedur eller kräver
service utöver vad som nämns i denna handbok kontaktar
du KCI omedelbart.
Rengöring och desinficering utfört:
Godkänt av: _____________________________________

Checklista för kvalitetskontroll utfört:

Tryck på pilknappen bredvid Blockeringslarm
för V.A.C. VERAFLO™.
Tryck på knappen QC-kontrollista om du vill
öppna skärmen Checklista för kvalitetskontroll.
Tryck på knappen Återställ
standardvärden för patienten.

Avslutande steg
Ta bort testbehållaren – märk den vid behov.
Anslut den till strömkällan och uttaget.

Godkänt av: _____________________________________
Enhetens serienummer: _____________________________________
Datum: ______ / ______ / ______
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Tryck och håll ner strömbrytaren för att stänga av V.A.C.ULTA™behandlingsenheten.

EC REP

Tillverkat för:
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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