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GARANTİYE İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİ VE YASAL HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI

KCI, İŞBU BELGEDE AÇIKLANAN KCI ÜRÜNÜNE/ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ZIMNİ 
PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA 
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER.  KCI TARAFINDAN SUNULAN 
TÜM YAZILI GARANTİLER BU BELGE İÇİNDE AÇIKÇA BELİRTİLECEK VEYA ÜRÜNE EKLENECEKTİR.  KCI 
HER NE KOŞULDA OLURSA OLSUN, KİŞİLERE YA DA MALA GELECEK ZARARLAR VEYA YARALANMALAR 
DÂHİL OLMAK ÜZERE, TAMAMEN VEYA KISMEN GARANTİ REDDİNİN YA DA SORUMLULUK 
SINIRLAMASININ YÜRÜRLÜKTEKİ BELİRLİ BİR KANUN UYARINCA AÇIKÇA YASAKLANDIĞI ŞEKİLLER 
HARİCİNDE KULLANILMASINDAN VEYA ONARILMASINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOLAYLI, 
TESADÜFÎ VEYA BİR FİİL SONUCUNDA MEYDANA GELEN ZARAR VE MASRAFTAN SORUMLU DEĞİLDİR.  
BU PARAGRAFTA BELİRTİLENLERİN DIŞINDA HİÇ KİMSE KCI'Yİ HERHANGİ BİR YAPTIRIMA VEYA 
GARANTİYE ZORLAYAMAZ.

Bu basım dahil KCI basılı materyalinde yer alan tanımlar veya özellikler sadece ürünü üretim 
tarihinde genel olarak tanımlama amaçlıdır ve bu ürünle beraber sağlanan yazılı sınırlı garanti 
dışında hiç bir açık garanti sunmaz.  Bu basımda yer alan bilgiler herhangi bir zamanda 
değiştirilebilir. Güncellemeler için KCI ile iletişime geçin (bkz. sayfa 31).
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Kullanıcılar İçin Önemli Bilgiler

Bu kılavuz, KCI tarafından üretilen V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine ilişkin rutin servis prosedürlerinde yardımcı olmak 
üzere tasarlanmıştır. Bu kılavuz, onarım veya rutin olmayan servis prosedürlerine yönelik değildir. Bu kılavuz 
kapsamı dışında olan herhangi bir onarım ya da rutin olmayan servis için KCI ile iletişime geçin (bkz. sayfa 31).

Bu ekipman üzerinde herhangi bir servis prosedürüne başlamadan önce, tüm güvenlik bilgileri dahil olmak üzere 
bu kılavuzdaki bölümlerin tümünü okuyup anlayın.

KCI ürünlerinin düzgün çalışması için KCI aşağıdakileri önermektedir:

• Tüm montaj, operasyon, ayar, değişiklik ve servis işlemleri yalnızca uygun eğitimi almış ve kalifiye 
personel tarafından yapılmalıdır.

• Odadaki elektrik tesisatının ilgili ulusal elektrik tesisatı standartlarına uygun olduğundan emin 
olunmalıdır.

• Ürün, kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde ve tüm geçerli ürün etiketlerine uygun olarak 
kullanılmalıdır.

• Enfeksiyon önleme, kontrol, bakım ve temizlik dahil olmak üzere bu kılavuzda açıklanan tüm 
prosedürler uygulanmalıdır.

• Gerçekleştirilen tüm servis prosedürleri belgelendirilmeli ve kalıcı bir kayıt halinde saklanmalıdır.

• V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi ile sadece KCI Sargıları ve aksesuarlarının kullanıldığından emin 
olunmalıdır.

Uyarı

Bu ürün, üretici tarafından spesifik voltaj gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır. Spesifik 
voltaj bilgileri için ürün bakın.
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Giriş / Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine ilişkin rutin servis prosedürlerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
Bu prosedürlerin uygulanması, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin düzgün bir şekilde temizlenmesini, işlevini 
korumasını ve hasta kullanımına hazır olmasını sağlar. 

Bu prosedürler şunlardan oluşmaktadır:

• Temizlik ve dezenfeksiyon
• Hasarlı ve/veya eksik parçaların denetlenmesi
• Ünite işlevinin doğrulanması
• Ünitenin hastaya sevk edilmek üzere hazırlanması

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Denetim Listesi

Bu kılavuzda ayrıntılı şekilde açıklanan herhangi bir temizlik veya servis prosedürüne başlamadan önce 
kılavuzun arkasında bulunan V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Denetim Listesinin (bkz. sayfa 32) fotokopilerini çekin. 
Denetim ve servis işlemleri tamamlandığında her bir ünite için doldurulan formları kalıcı kayıt olarak saklayın.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin uygun şekilde çalışmasını ve güvenilirliğini sağlamak 
için, bu prosedürdeki tüm adımlar gösterilen sırayla uygulanmalıdır. 

Her V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi, tüm hasta kullanımları arasında temizlenmeli, 
dezenfekte edilmeli, denetlenmeli ve şarj edilmelidir. Gerekli servis prosedürü sıklığına 
ilişkin sorularınız için, KCI ile iletişime geçin (bkz. sayfa 31).

Dahili bileşenlere erişmek için terapi ünitesinin içinin açılması, tüm garantileri geçersiz 
kılabilir.
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Kullanım Hazırlığı

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kullanıma hazırlanması paketinin açılmasını, hasarlı veya eksik parçaların 
denetlenmesini ve pilin tamamen dolu ve ünitenin hasta kullanımına hazır olduğundan emin olmak üzere 
başlangıç servis prosedürlerinin yapılmasını içermektedir. Ünite KCI’dan ilk kez alındığında, aşağıdaki 
prosedürler uygulanmalıdır.

Zaten envanterde olan bir ürüne servis uygulanıyorsa adım 5’ten başlayın.

1. Karton nakliye kutusunu herhangi bir görünür hasar olup olmadığı açısından inceleyin.  

2. Üniteyi nakliye kutusundan çıkarın. Kutunun içindeki materyallerin hasar görmemesi için dikkatli olun.

3. Kutunun içindeki materyalleri hasarlı olup olmadığı açısından inceleyin.  Hasar gözlemlenirse, raporlama/iade prosedürleri 
için nakliye şirketi ile iletişime geçin.

4. Sevk irsaliyesini kullanarak nakliye kutusundaki tüm öğeleri envantere ekleyin.  Herhangi bir eksik öğe varsa KCI ile 
iletişime geçin (bkz. sayfa 31).

5. Ünitenin seri numarasını V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Denetim Listesine kaydedin.

6. Denetim listesindeki gerekli servis prosedürlerini gerçekleştirin.  

7. İlk inceleme ve servis prosedürleri tamamlandıktan sonra, üniteyi gerektiği şekilde saklayın veya paketleyin.
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V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Özellik Tanımları

Terapi Ünitesinin Önden ve Arkadan Görünümü

V.A.C.ULTA™  Terapi Ünitesi - Ön

V.A.C.ULTA™  Terapi Ünitesi - Arka
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Güç Düğmesi

Dokunmatik Ekran

Hoparlör

USB Portu

KalemSD Kart Yuvası

Ünite Askı Kolu

Ünite Askı Düğmesi

Pil Şarj Gösterge Lambası

Solüsyon Kabı Askı Kolu

Solüsyon Kabı Askı 
Kolu Kilidi

Kanister Açma 
Düğmesi

Logo Askı Kolu Etiketi
Derecelendirme Etiketi

Askı Kolu Talimat Etiketi

Ünite Seri Numarası Etiketi

Evde Kullanıma Uygun 
Değildir Etiketi (tüm 
ünitelerde bulunmaz)
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Terapi Ünitesinin Yandan Görünümleri

320674 Rev A

For questions, parts or service please call KCI: 

Not for Resale or Redistribution

1-800-275-4524

Taşıma Tutamağı

Kanister Körükleri 
(Sızdırmazlık Öğeleri)

Solüsyon Kabı Askı 
Kolu Kilidi

V.A.C. VERALINK™ 
Kaset Pivot Yuvası

Güç Bağlantısı

V.A.C.ULTA™  Terapi Ünitesi - Sol

V.A.C.ULTA™  Terapi Ünitesi - Sağ

Yalnızca ABD etiketi

Etiket tüm ünitelerde 
bulunmayabilir

V.A.C. VERALINK™ 
İnstilasyon Etiketi
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Temizlik ve Dezenfeksiyon

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, tüm sert yüzeyli bileşenlerin silinmesini 
içermektedir. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi aşağıdaki durumlarda temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir:

• Hasta kullanımı sırasında kirlenmişse
• Tüm hasta kullanımları arasında

Enfeksiyon Kontrolü

Enfeksiyon kontrolüne ilişkin kurumsal politikalar değişiklik gösterebilir; ancak KCI, enfeksiyon 
kontrolüne ilişkin olarak KCI terapi cihazları kullanılırken aşağıdakileri önermektedir:

• Ekipmanların ayrılması ve saklanması için taşıma, temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerinden önce 
ve sonra kullanılmak üzere kontamine ve temiz alanlar belirleyin. Temiz olan ve olmayan üniteler 
arasında çapraz kontaminasyon olmaması için protokolleri uygulayın.

• Aşağıdaki standartlara uygun olarak kişisel koruma ekipmanı ve el hijyen protokollerini uygulayın: 

• 29 CFR 1910.1030, OSHA Kan Kaynaklı Patojen Standardı

• MMWR Ekim 2002;51 (No. RR-16), Sağlık Hizmeti Ortamlarında El Hijyeni Yönergeleri

• Dezenfeksiyon işleminden önce terapi ünitesinden tüm organik materyalleri temizleyin.

• CDC 2008 Sağlık Kuruluşlarında Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yönergesine uygun olarak, hastane 
sınıfı temizleyiciler ve dezenfektanlar kullanın.

• Cihazdaki elektronik sistemlere hasar vermemek için terapi ünitesini sıvılara batırmayın 
veya ıslatmayın. Diğer sert yüzeyli dayanıklı elektronik tıbbi ekipmanların temizlenmesi ve 
dezenfeksiyonu için kullanılan kurumsal prosedürleri uygulayın.

Herhangi bir türde temizleme sıvısı kullanırken V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin ve güç 
kaynağının AC gücüne bağlı olmadığından emin olun.

Gerekli Malzemeler ve Ekipmanlar

• Hastane dereceli temizleyiciler ve dezenfektanlar ve/veya önceden nemlendirilmiş dezenfektan bezler

• Pamuk uçlu aplikatörler

Genel Temizlik Önerileri

• Uygun şekilde kişisel koruma ekipmanı kullanın.

• Silinen öğeler için, öğenin tüm yüzeyinin tamamen temizleme sıvısı ile kaplandığından ve üreticinin 
kullanma talimatları uyarınca ıslaklık/temas süresinin sağlandığından emin olun.
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Terapi Ünitesi

1. Terapi ünitesinin güç kaynağına takılı olmadığından emin olun.

2. Kanister körüklerini üniteden çıkarın. Körükleri antiseptik bir bezle silin/temizleyin. Körük boşluklarının 
ve komşu yüzeylerin temiz olduğundan ve herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun. 
Gerekirse, pamuk uçlu bir aplikatör kullanın.

3. Kanisterin girinti kısmını antiseptik bir bezle silin/temizleyin.

4. V.A.C. VERALINK™ Kaset alanını ve makara kapağını antiseptik bir bezle silin/temizleyin. Alan 
boşluklarında herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun. Gerekirse, pamuk uçlu bir 
aplikatör kullanın.

5. Solüsyon kabı askı kolu kilidini tamamen kaldırın.

6. Solüsyon kabı askı kolunu kaldırın.

7. 180 derece döndürün.

8. Solüsyon kabı askı kolu kilidini tamamen aşağı iterek solüsyon kabı askı kolunu yerine sabitleyin.
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9. Ünite askı kolunu üniteden dışarı doğru sonuna kadar çekin. Ünite askı kolu düğmesini döndürerek, kolu 
yerine sabitleyin.

10. Ünitenin tamamını antiseptik bir bezle silin/temizleyin.

Fazla sıvının dokunmatik ekran ve dokunmatik ekran contası etrafındaki alanlarda 
birikmesine izin vermeyin.

Ekranların üzerini veya çevresini temizlerken keskin nesneler kullanmayın.

11. Ünite tamamen temizlendiğinde havayla kurumaya bırakın.

12. Solüsyon kabı askı kolu ve ünite askı kolunu tekrar toplanmış konumlarına getirin. Ünite askı kolunun tekrar 
açılmasına izin vermeyin.

Güç Kaynağı

1. Güç kaynağının fişinin terapi ünitesinden ve/veya herhangi bir güç kaynağından çekildiğinden emin olun.

2. Güç kaynağını ve kabloları antiseptik bir bezle silin. Açık havada kurumaya bırakın.

Güç kaynağını fazla ıslatmayın.

3. Güç kablolarını sarın ve kenara koyun.
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Servis Prosedürleri

Aşağıdaki servis prosedürleri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin düzgün şekilde çalıştığını ve pilin tamamen şarj edildiğini 
doğrulamak için kullanılmaktadır. Bu prosedürler tamamlandığında, ünite hasta kullanımına hazır olacaktır. 

Aşağıdaki prosedürler, ünite KCI’dan ilk alındığında ve tüm hasta kullanımları arasında listelendiği şekilde ve sırayla 
uygulanmalıdır.

Tüm servis işlemleri temizlenmemiş ünitelerin veya diğer potansiyel kontaminasyon 
kaynaklarının neden olduğu kontaminasyona karşı korumalı temiz bir alanda yapılmalıdır. 
Uygun şekilde ya da yerel protokollerde belirtildiği şekilde kişisel koruma ekipmanı kullanın. 

Ünite bu servis prosedürlerinin herhangi bir bölümünden geçemezse, servis için lütfen derhal 
KCI ile iletişime geçin (bkz. sayfa 31).

Ünitede Hasar Kontrolü

Bu prosedürün amacı, aşağıdaki kriterleri kullanarak V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinde hasar incelemesi yapılmasıdır:

Dış Kısım

1. Ünitenin üst, alt ve yan kısımlarında aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını 
inceleyin:

• herhangi büyüklükte bir çatlak

• iç bileşenlerin açığa çıkmasına neden olan herhangi büyüklükte bir delik

2. Kanisterin girinti kısmında aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını inceleyin:

• herhangi büyüklükte bir çatlak

• kanister körüklerinde hasar 

• güç bağlantısı üzerinde ya da içinde ve çevreleyen muhafazada çatlaklar

3. Güç ve kanister çıkarma düğmelerini inceleyin. Grafik sembollerinin okunaklı 
olduğundan emin olun.

Grafik sembollerindeki küçük hasarlar, aşağıda gösterildiği gibi 
grafikte belirtilmek istenen hususlar anlaşılabilir olduğu sürece 
kabul edilebilirdir.

4. Tüm etiketlerin mevcut ve okunaklı olduğunu doğrulayın (bkz. sayfa 7 ve 8).

5. V.A.C. VERALINK™ Kaset alanı ve instilasyon makarası kapağında aşağıdakilerin 
bulunup bulunmadığını inceleyin:

• herhangi büyüklükte bir çatlak

• iç bileşenlerin açığa çıkmasına neden olan herhangi büyüklükte bir delik

• makara kapağı hasar görmemiş veya çatlamamış ve sağlam
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Dokunmatik Ekran

Dokunmatik ekranda, gözle görünür herhangi bir hasar izi veya ekrandaki 
öğelerin anlaşılmasını zorlaştıracak aşırı sürtünme veya çizik olup olmadığını 
kontrol edin.

Ekranda derin veya aşırı miktarda çizik bulunması, terapi 
ünitesinin aralıklı olarak hatalı çalışmasına neden olabilir. 

Kullanıcı Verileri Arayüzü (UDI)
1. Gösterildiği şekilde, UDI kapağını açın ve kalemin mevcut olduğundan 

emin olun.

2. Kapak pimlerinin ve mıknatıslarının yerinde olduklarını doğrulayın.

3. UDI kapağı açık durumdayken bellek yuvasını ve veri portlarını kontrol 
edin ve görünürde eğik pim veya başka engeller olmadığını kontrol ederek 
temiz olduklarından emin olun.

Solüsyon Kabı Askı Kolu

Solüsyon kabı askı kolunun düzgün şekilde kilidinin açıldığını, uzadığını, 
kilitlendiğini ve geri çekildiğini doğrulayın.



15

Ünite Askı Kolu

1. Ünite askı kolu yay baskısıyla çalışır. Kolu hazneden çekip eski konumuna 
geri getirerek yay mekanizmasının düzgün şekilde çalıştığını doğrulayın. 
Kolun tekrar açılmasına izin vermeyin.

2. Kol kilitleme mekanizmasının düzgün bir şekilde çalıştığını ve kolu uzatılmış 
konumda kilitlediğini doğrulamak için kolu hazneden ileriye doğru çekin ve 
düğmeyi döndürün.

3. Kol uzatılıp kilitlenmiş durumdayken kolun üzerindeki kauçuk bloğun ve pil 
yuvasının üzerindeki kauçuk V kanallı kaymaz pedin hasar görmediğini ve 
sabit bir şekilde yerinde durduğunu doğrulayın.

Güç Kaynağı ve Kablo

1. Güç kaynağında hasar olup olmadığını inceleyin.

2. Güç kablosunda hasar olup olmadığını inceleyin.

3. Etiketlerin mevcut ve okunaklı olduğunu doğrulayın.

4. Güç kablosu etiketinin (KCI PN 360068) güç kablosuna takılı olduğunu 
doğrulayın. 

Herhangi bir öğe hasar görmüşse veya eksikse değiştirmek 
için KCI ile iletişime geçin (Müşteri İletişim Bilgileri bölümüne 
bakın). Değiştirilebilir parçaların listesi için Yedek Parçalar 
bölümüne bakın.

pil yuvasının üzerinde kaymaz ped 

360068 Rev B

POWER CORD-RETAIN WITH EQUIPMENT
STROMKABEL – IMMER BEIM GERÄT AUFBEWAHREN

NETSNOER – BIJ APPARATUUR BEWAREN

CAVO DI ALIMENTAZIONE – CONSERVARE CON L’APPARECCHIATURA
L’APPARECCHIATURA

CABLE DE ALIMENTACIÓN – CONSERVAR CON EL EQUIPO
STRØMLEDNING – OPBEVARES SAMMEN MED UDSTYRET

NÄTSLADD – FÖRVARAS MED UTRUSTNINGEN

CABO DE ALIMENTAÇÃO – GUARDAR COM O EQUIPAMENTO

GÜÇ KABLOSU – EKİPMANLA TUTUN

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

VIRTAJOHTO – SÄILYTÄ LAITTEEN OHESSA

STRØMKABEL – OPPBEVARES SAMMEN MED UTSTYRET
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Pil Şarjı

Bu prosedürün amacı, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi pilinde, aşağıdaki tüm kontrolleri ve test prosedürlerini 
tamamlamak için yeterli şarj olduğundan emin olmaktır.

Araçlar ve Malzemeler
• güç kaynağı (KCI PN 4103730 veya 44001464)

• güç kablosu (KCI PN ülkelere özel parçalar için bkz. sayfa 30)

1. Üniteyi en az bir saat kalabileceği güvenli bir yere koyun. Gerekirse, şarj işlemi bir saatten daha uzun 
sürebilir.

2. AC güç kablosunu DC güç kaynağına takın.

3. AC duvar fişini bir AC duvar prizine takın.

4. Şarj kablosu konektörünün üzerindeki oku bulun.  Şarj kablosu konektörü V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi 
üzerindeki güç bağlantısına takılıyken ok yukarıya dönük olmalıdır.

5. Dokunmatik ekranın alt kısmında bulunan Pil Şarj Göstergesi LED'inin yandığını doğrulayın.

Turuncu renkli ışık, pilin şarj olduğu anlamına gelir.  
Yeşil renkli ışık pilin tamamen şarj olduğunu gösterir.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi 
Kablo Konektörü

Ok

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi 
Güç Bağlantısı



17

Terapi Ünitesi Ayarları

Bu prosedürün amacı, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin tarih ve saat ayarlarını doğrulamak ve doğru bölgesel 
ayarların kullanıldığından emin olmaktır.

1. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için ışık yanana dek Güç 
düğmesine basılı tutun.

2. Ünitenin fişini güç kaynağından çekin ve devam etmeden 
önce pil sembolünün tam dolu olduğundan emin olun.

Tüm kontroller ve testler sadece pil gücüyle 
gerçekleştirilecektir. Pilin şarj edilmesi gerekiyorsa Pil Şarjı 
bölümüne bakın.

Düğmelere basıldığında bir tık sesi duyulmalıdır.

3. Görüntülenen Başlangıç ekranına bağlı olarak sonraki 
ekrana geçmek için KK Kontrol Listesi düğmesine veya 
Tedaviye Devam Et düğmesine basın. 

4. Araçlar sekmesine basın.
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Bölgesel Ayarlar

1. Bölgesel Ayarlar düğmesine basın.

2. Ayarların doğru olduğundan ya da gerektiği gibi 
değiştirildiğinden emin olun.

Daha ayrıntılı bilgi için V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Kullanıcı 
Kılavuzundaki Bölgesel Ayarlar Ekranı bölümüne başvurun.

3. Ayarları göründükleri şekilde kabul etmek veya yapılan 
değişiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
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4. Araçlar  ekranına geri dönmek için Bölgesel Ayarları 
Onaylama ekranındaki Tamam düğmesine basın veya 
gerekli değişiklikleri yapmak üzere Bölgesel Ayarlar 
ekranına geri dönmek için İptal düğmesine basın.

Tarih ve Saat Ayarları Ekranı

Herhangi bir ekranın sol üst kısmına bakılarak V.A.C.ULTA™ 
Terapi Ünitesinin tarihi ve saati doğrulanabilir. Ayarlar doğru 
değilse aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Araçlar ekranında Tarih ve Saat düğmesine basın.
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2. Tarih ve saati gerekli şekilde ayarlamak için ekrandaki 
kaydırıcıları kullanın.

3. Ayarları Tarih ve Saat Ayarları ekranında göründüğü 
şekilde kabul etmek için Tamam düğmesine basın.

Daha ayrıntılı bilgi için V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi 
Kullanıcı Kılavuzunun Tarih ve Saat Ayarları Ekranı 
bölümüne başvurun.

4. Araçlar  ekranına geri dönmek için Tarih ve Saat 
Ayarlarını Onaylama ekranındaki Tamam düğmesine 
basın veya gerekli değişiklikleri yapmak üzere Tarih ve Saat 
Ayarları ekranına geri dönmek için İptal düğmesine basın.
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Çalışma Kontrolleri

Araçlar ve Malzemeler
• iki adet KCI 500 ml kanister (KCI PN M8275063 veya M8275071)

• Bunlar, test kanisteri olarak altı aya kadar tekrar kullanılabilen standart kanisterlerdir. Bir 
kanister üzerinde algılama portunu bantla bloke edin. Bu tam bir kanisteri simüle edecektir.

• Diğer kanisterdeki algılama portunu açık bırakın. Her iki kanisterin üzerine de ‘Test Kanisteri-
Beşeri Kullanım İçin Değildir’ uyarısını ve kullanım tarihini yazın.

• bir adet KCI V.A.C. VERALINK™ test kaseti (KCI PN SE-000387)

• Bu kaset, test kaseti olarak dört aya kadar tekrar kullanılabilir. Kasetin üzerine ‘Test Kartuşu-
Beşeri Kullanım İçin Değildir’ uyarısını ve kullanım tarihini yazın.

• bir adet Hortum Başlığı (KCI PN M6275069)

 V.A.C.® Terapi Kanisterinin Takılması
Bu prosedürün amacı, kanisterin terapi ünitesine takılmasını ve sıkı bir şekilde sabitlenmesini sağlamaktır.

1. Test kanisterini V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin yan tarafına kaydırın.

2. Kanisteri V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesine sıkıca iterek yerleştirin. Kanister yerine 
tam olarak oturduğunda bir tık sesi duyulur.   
Kabın doğrudan terapi ünitesinin üzerine yerleştirildiğinden emin olun.  
Kanisteri takarken çevirmeyin veya döndürmeyin. 

3. Kanister kolayca takılamaz ve yerine oturmazsa, kanisteri çıkarın ve kanister 
körüklerinin tamamen oturduğunu kontrol edin. Kanisteri tekrar takmayı 
deneyin.

4. Kanister hala kolayca takılamıyor ve yerine oturmuyorsa, başka bir kanister 
ile değiştirin ve tekrar kanisteri takmayı deneyin.

Başka bir kanisterin kullanılması durumunda kanisterin 
üzerine 'Test Kanisteri-Beşeri Kullanım İçin Değildir' uyarısını 
ve kullanım tarihini yazın.

5. Kanister düzgün şekilde girintiye takılamaz veya yerine oturmazsa KCI ile 
iletişime geçin (bkz. sayfa 31).

6. Hortum başlığının, hortum konektöründe olduğundan emin olun.

Bantlı Algılama Portuİki KCI 500 ml Kanister
Test Kaseti

Hortum Başlığı
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V.A.C. VERALINK™ Test Kasetinin Takılması
Bu prosedürün amacı, V.A.C. VERALINK™ test kasetinin terapi ünitesine takıldığından ve sabit şekilde 
oturduğundan emin olmaktır.

1. V.A.C. VERALINK™ test kasetinin üzerindeki kabı (KCI PN SE-000387) neredeyse tamamen su ile doldurun.

2. V.A.C. VERALINK™ test kasetini sol tarafta gösterildiği şekilde üniteye takın. Kasetin takılmasına ilişkin 
talimatlar için ünitenin sol tarafındaki etikete başvurun.

3. V.A.C. VERALINK™ test kaseti yerine kolayca takılmıyor ve sabitlenmiyorsa, başka bir test kaseti ile değiştirin 
ve test kasetini tekrar üniteye takmayı deneyin. 

Başka bir test kasetinin kullanılması durumunda 'Test Kaseti-Beşeri Kullanım İçin Değildir' 
uyarısını ve kullanım tarihini yazın.

4.  V.A.C. VERALINK™ test kasetinin sol tarafa gösterildiği gibi düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

5. V.A.C. VERALINK™ test kaseti girintiye düzgün bir şekilde takılamaz veya yerine oturmazsa, KCI ile iletişime 
geçin (bkz. sayfa 31).

2

3

V.A.C. VeraLink™ Cassette
Pivot Connection

1

2
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Terapi Ünitesi Testi

Kurulum

1. Ünite açık değilse V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için ışık 
yanana dek Güç düğmesine basılı tutun.

Pilin şarj edilmesi gerekiyorsa Pil Şarjı bölümüne bakın.

2. Ünitenin fişini güç kaynağından çekin ve devam etmeden 
önce pil sembolünün tam dolu olduğundan emin olun.

3. Başlangıç ekranında V.A.C.® Terapi düğmesine basın.

4. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini kapatmak için ekran kapanana 
dek Güç düğmesine basılı tutun.

5. Devam etmeden önce ekranın ve tüm ışıkların kapanmasını 
bekleyin.

6. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için ışık yanana dek Güç 
düğmesine basılı tutun.

7. Başlangıç  ekranında KK Kontrol Listesi düğmesine basın.
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8. KK Kontrol Listesi ekranında Standart KK düğmesine basın. 
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V.A.C.® Terapisi Alarm Testi

1. Bantsız test kanisterini V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin yan 
tarafına kaydırın. Kanister yerine tam olarak oturduğunda bir 
tık sesi duyulur.

2. Basınç Doğruluğu öğesinin yanında görüntülenen Ok 
düğmesine basın.

3. Test başarıyla tamamlandıktan sonra hortum başlığını 
kanister hortumundan çıkartın.

4. Sızıntı Alarmı öğesinin yanında görüntülenen Ok 
düğmesine basın.

5. Test başarıyla tamamlandıktan sonra hortum başlığını 
kanister hortumuna takın. 

6. Tıkanma Alarmı öğesinin yanında görüntülenen Ok 
düğmesine basın.

7. Test başarıyla tamamlandıktan sonra bantsız kanisteri 
çıkartın. 

8. Kanister Takılı Değil Alarmı öğesinin yanında görüntülenen 
Ok düğmesine basın.

9. Test başarıyla tamamlandıktan sonra bantlı kanisteri 
V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin yan tarafına kaydırın. Kanister 
yerine tam olarak oturduğunda bir tık sesi duyulur.

10. Kanister Dolu Alarmı öğesinin yanında görüntülenen 
Ok düğmesine basın.

Testler başarıyla tamamlandıktan sonra ekranda listelenen 
her öğenin yanında yeşil bir onay işareti olmalıdır (sol 
taraftaki şekle bakın).

11. Teste devam etmek için İleri düğmesine basın.

1
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V.A.C. VERALINK™ Alarm Testi

V.A.C. VERALINK™ Test Kaseti düzgün şekilde yerine 
takılmışsa bu ekranda iki adet yeşil onay işareti 
 görüntülenecektir (sol taraftaki şekle bakın).

Ekranda kırmızı bir X işareti görüntülenirse 
V.A.C. VERALINK™ Test Kasetini çıkarıp yeniden takın, 
Geri düğmesine ve ardından İleri düğmesine basın. 
Kırmızı X görüntülenmeye devam ederse KCI ile 
iletişime geçin (bkz. sayfa 31).
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Pompa Performans Testi

1. Terapi ünitesinin fişe takılı olduğundan emin olun.

İnstilasyon Pompası Performansı ≤ %88 olarak 
görüntülenmelidir.

2. V.A.C. VERAFLO™ Terapi  ekranındaki İnstilasyon Pompası 
Performansı öğesinin yanında yer alan Ok düğmesine basın.

• Pompa Görev değerinin ≤ %88 olduğunu doğrulayın.

• Pompa Görev değeri > %88 ise, test kasetini değiştirin ve 
yukarıdaki adım 1'i tekrarlayın.

Uygun Pompa Görev Döngüsü değeri yalnızca AC 
gücündeyken görüntülenir. AC gücü ile alınabilecek en 
yüksek değer %91'dir. Pompa Görevi değeri %100 olarak 
görüntüleniyorsa, büyük bir ihtimalle DC güç (yalnızca pil) 
ile çalışıyordur.

3. Değer > %88 olarak görüntülenmeye devam ediyorsa 

• V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini kapatmak için ekran 
kapanana dek Güç düğmesine basılı tutun.

• Fişlerin hasarlı olmadığını ve V.A.C.ULTA™ Terapi 
Ünitesine sıkıca takılı olduklarını doğrulayın.

• V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açmak için ışık yanana dek 
Güç düğmesine basılı tutun.

• AC duvar prizine takıldığında V.A.C.ULTA™ Terapi 
Ünitesine güç geldiğini doğrulayın.

• Başlangıç ekranında KK Kontrol Listesi düğmesine basın.

• KK Kontrol Listesi ekranından Standart KK düğmesine 
basın.

• Teste devam etmek için İleri düğmesine basın.

• KK Kontrol Listesi ekranından V.A.C. VERAFLO™ Terapi 
öğesinin yanında görüntülenen Ok düğmesine basın.

• V.A.C. VERAFLO™ Terapi ekranına İnstilasyon Pompası 
Performansı öğesinin yanında gösterilen Ok düğmesine 
basın.

• Kapatma ve yeniden çalıştırma sonrasında Pompa Görevi 
değeri hala %88'den daha yüksekse KCI ile iletişime 
geçin (bkz. sayfa 31).

4. Hasta Varsayılanlarını Geri Yükle öğesinin yanında 
görüntülenen Ok düğmesine basın.

5. Tamamla düğmesine basın.
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Son Adımlar

Bu adımların amacı V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesinin kapatılmadan önce şarj edildiğini doğrulamaktır.

1. Hala takılı ise test kanisterini ve V.A.C. VERALINK™ test 
kasetini üniteden çıkarın. 

2. AC güç kablosunu DC güç kaynağına takın.

3. AC duvar fişini bir AC duvar prizine takın.

4. Dokunmatik ekranın sağ üst kısmında fiş göstergesinin 
göründüğünü doğrulayın.

5. V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini kapatmak için ekran kapanana 
dek Güç düğmesine basılı tutun. 
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Taşıma ve Hasta Kullanımına Hazırlama

Aşağıdaki belgeler ve öğeler hastaya verilmesi durumunda, daima V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi ile birlikte 
olmalıdır. Belgelerin yedeklerine ihtiyaç duyulması halinde, KCI ile iletişime geçin (bkz. sayfa 23).

• V.A.C.ULTA™ Terapi Sistemi Güvenlik Bilgileri

• V.A.C.ULTA™ Güç Kaynağı

• V.A.C.ULTA™ Güç Kablosu

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi, hastaya verilirken ve hastadan alınırken, ünite ve güç 
kaynağının temizliğini sağlayan yerel protokollere uygun şekilde taşınmalıdır.

1. Gerekli belgelerin ünite üzerinde bulunduğundan emin olun.

2. Ünitenin taşınması ve bir hastaya verilmesi için kurumsal protokolleri uygulayın.



30

Yedek Parçalar 

Bu yedek parça listesi, Eylül 2016 tarihi itibariyle geçerlidir. Geçerli parça numaralarını doğrulamak için KCI 
temsilciniz ile iletişime geçin (bkz. sayfa 31).

Ülkelere Özel Parçalar

Parça Numarası Tanım Ülke
4103730 Güç Kaynağı Genel

44001464 Güç Kaynağı Fransa

350084 Güç Kablosu Amerika Birleşik Devletleri/Kanada

350753 Güç Kablosu Birleşik Krallık

360080 Güç Kablosu İtalya

350758 Güç Kablosu Danimarka

360081 Güç Kablosu İsviçre

360122 Güç Kablosu Güney Afrika

360076 Güç Kablosu Avustralya

360074 Güç Kablosu Listelenmeyen Diğer Avrupa Ülkeleri

Güvenlik Bilgi Formu ve Kullanıcı Kılavuzu Parça Numaraları

V.A.C.ULTA™ Terapi Güvenlik Bilgi 
Formu Parça Numarası

V.A.C.ULTA™ Kullanıcı 
Kılavuzu Parça 

Numarası

V.A.C.ULTA™ Servis 
Kılavuzu Parça 

Numarası
Dil

417659

417282 417660 İngilizce

417282-DE 417660-DE Almanca

417282-ES 417660-ES İspanyolca

417282-FR 417660-FR Fransızca

417282, 417282-FR 417660, 417660-FR
İngilizce ve Kanada 
Fransızcası

417659-IT 417282-IT 417660-IT İtalyanca

417659-NL 417282-NL 417660-NL Felemenkçe

417659-DA 417282-DA 417660-DA Danca

417659-SV 417282-SV 417660-SV İsveççe

417659-EL 417282-EL 417660-EL Yunanca

417659-FI, 417659-SV 417282-FI, 417282-SV 417660-FI Fince

417659-NO 417282-NO 417660-NO Norveç Dili

417659-NL, 417659 417282-NL, 417282-FR 417660-FR, 417660-NL
Fransızca ve 
Felemenkçe

417659, 417659-IT
417282-IT, 417282-DE, 
417282-FR

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

İngilizce, Almanca, 
Fransızca ve İtalyanca 
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Kullanılan Semboller

Uyarı sembolü; sistem, hasta ya da personel için olası 
bir tehlike olduğunu bildirir.

Bilgi noktası sembolü, önemli bir not ya da 
kullanıma yönelik bilgiler olduğunu bildirir.

Elektrik çarpması uyarı sembolü, olası elektrik 
çarpması tehlikesi olduğunu gösterir.

Nakliye için Pil Bilgileri
(Ürün Lityum İyon Pil içermektedir)

Müşteri İletişim Bilgileri
Bu ürün, malzemeler ve bakım ile ilgili sorularınız ya da KCI ürün ve hizmetleri hakkında ek bilgi için KCI ya da bir 
KCI yetkili temsilcisi ile iletişime geçin veya:

ABD içinde 1-800-275-4524 numaralı hattı arayın veya www.acelity.com ya da www.vaculta.com 
adresini ziyaret edin  
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249

ABD dışında www.kci-medical.com adresini ziyaret edin
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V.A.C.ULTATM Terapi Ünitesi Denetim Listesi (Servis Kılavuzu)
• Bu form V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Servis Kılavuzu (417137) ile birlikte kullanılacaktır.

• Formun bu yüzünü her hasta kullanımı sonrasında doldurun ve kalıcı kayıt olarak saklayın.

Terapi Ünitesinin Temizliği

Üniteyi, V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesi Servis Kılavuzunun Temizlik ve 
Dezenfeksiyon bölümünde bulunan prosedürlere göre temizleyin.

Hasta Bakımları Arasında Uygulanan Prosedürler

Terapi ünitesinde hasarlı veya eksik parça olup 
olmadığını denetleyin.

Onarım Gerekli

EVET HAYIR

Körükleri denetleyin (sızdırmazlık öğeleri).

Güç kablosunu/yuvayı denetleyin.   

Dış düğmeleri denetleyin.

İnstilasyon makarası kapağını denetleyin.

Dokunmatik ekranı denetleyin.

Solüsyon kabı askı kolunu denetleyin.

Kullanıcı verileri arayüzünü (UDI) denetleyin.

UDI kapak pimlerini ve mıknatıslarını denetleyin.

Ünite askı kolunu denetleyin.

Güç kaynağını ve kablolarını denetleyin.

Gerekiyorsa Tarih ve Saat Ayarlarını yapın.

V.A.C.® Terapi Kanisterinin takıldığını kontrol edin.

V.A.C. VERALINK™ Test Kasetinin takıldığını kontrol edin.

Gerekiyorsa pili şarj edin.

Ünite herhangi bir prosedürde başarısız olursa veya bu 
kılavuzda anlatılanlardan farklı servis gerektiriyorsa, lütfen 

hemen KCI ile iletişime geçin.
Temizlik ve Dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiren:

Onaylayan: _____________________________________

Kalite Kontrol Denetim Listesi işlemini gerçekleştiren:

Onaylayan: _____________________________________

Ünite Seri Numarası: _____________________________________

Tarih: ______ / ______ / ______

Standart Kalite Kontrol

Standart Bakım Gerçekleştirin.

BAŞARILI/BAŞARISIZ

BAŞARILI BAŞARISIZ

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini açın.

V.A.C.® Terapi Prosedürlerini gerçekleştirin. 
BAŞARILI/BAŞARISIZ

BAŞARILI BAŞARISIZ

V.A.C.® Terapi için Ok düğmesine basın.

Basınç Doğruluğu için Ok düğmesine basın.

Başarılı geçen testten sonra hortum başlığını hortumdan çıkarın.

Sızıntı Alarmı için Ok düğmesine basın.

Başarılı geçen testten sonra hortum başlığını hortuma takın.

Tıkanma Alarmı için Ok düğmesine basın.

Başarılı geçen testten sonra bantsız kanisteri üniteden çıkarın.

Kanister Takılı Değil Alarmı için Ok düğmesine 
basın.

Başarılı geçen testten sonra bantlı kanisteri üniteye takın.

Kanister Dolu Alarmı öğesinin yanındaki Ok 
düğmesine basın.

Tüm testler başarıyla tamamlandıktan sonra İleri düğmesine basın.

V.A.C. VERAFLO™ Terapi Prosedürlerini gerçekleştirin.

İnstilasyon Pompaso Performansı için Ok 
düğmesine basın. Kanisteri test için gerektiği 
şekilde yeniden oturtun.

V.A.C. VERALINK™ Takılı Değil Alarmı’nı kontrol edin.

Solüsyon Torbası/Şişe Boş Alarmı’nı kontrol edin.

V.A.C. VERAFLO™ Tıkanma Alarmı için Ok 
düğmesine basın.

KK Kontrol Listesi ekranına gitmek için KK Kontrol 
Listesi düğmesine basın.

Hasta Varsayılanlarını Geri Yükle 
düğmesine basın.

Son Adımlar

Test kanisterini çıkarın; gerekiyorsa işaretleyin.

Üniteyi güç kaynağına ve prize takın.

V.A.C.ULTA™ Terapi Ünitesini kapatmak için Güç düğmesine basılı tutun.
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REPEC


