
Wanneer de V.A.C.® Therapy-instelling is geselecteerd:

Alarmen Actie/oplossing Tips voor gebruikers

V.A.C.® Therapy 
-blokkeringsalarm

1. Zorg ervoor dat beide slangklemmen open staan.
2. Controleer of de slang niet is geknikt of geplooid, of wordt geblokkeerd.

Controleer of er een gat van ten minste 2,5 cm in de folie  
is geknipt. Gebruik het gat in de onderliggende laag van de  
SENSAT.R.A.C.™ Pad of de V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad  
als richtlijn voor het knippen van het gat. Plaats de unit en de 
slang lager, zodat deze zich op dezelfde hoogte als 
de wond of lager bevinden.

V.A.C.® Therapy 
-lekkagealarm

1.  Zorg dat de connector tussen de slang voor het wondverband en de
slang voor de opvangbeker goed is vastgedraaid.

2. Zorg dat de opvangbeker goed is geïnstalleerd.
3.  Selecteer de SEAL CHECK™-knop om de SEAL CHECK™-functie te 

gebruiken.

Opmerking: De SEAL CHECK™-functie is niet beschikbaar als de therapie is 
gestopt omdat het alarm niet binnen drie minuten is opgeheven.  
Start de therapie opnieuw om de SEAL CHECK™-functie te gebruiken.

Het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System biedt een innovatieve en aanpasbare therapie door de mogelijkheid om V.A.C.® 
Therapy, V.A.C. VERAFLO™ Therapy, PREVENA™ Therapy of ABTHERA™ Therapy te kiezen.

Als het alarm niet automatisch ophoudt nadat u het alarm hebt opgelost:
• Selecteer Resetten om terug te gaan naar het Startscherm.
•  Controleer in de statusbalk of de therapie op AAN staat ingesteld.

Zo niet, selecteer dan Start/Stop om de therapie opnieuw te starten.
Als alarmcondities niet kunnen worden opgelost, dient u contact op te 
nemen met GD Medical.

*Dit systeem heeft meer alarmen en functies dan hier worden beschreven. Lees en volg altijd de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en de belangrijke veiligheidsinformatie die met de 
V.A.C.ULTA™ 4 Therapy Unit en disposables worden geleverd. Neem bij medische vragen contact op met de behandelend arts. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger om een exemplaar van 
de verkorte handleiding voor informatie over probleemoplossingen bij alarmen met betrekking tot V.A.C. VERAFLO™ Therapy. Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden verholpen, dient 
u  contact op te nemen met een zorgverlener of met GD Medical

Verkorte handleiding voor 
probleemoplossing bij alarmen 

ACTIE/OPLOSSING

Selecteer Geluidsonderbreking om het 
geluidssignaal gedurende 2 minuten te dempen.

Selecteer Help voor meer informatie over het 
oplossen van het alarm.

Veelvoorkomende alarmen bij V.A.C.® Therapy en V.A.C. VERAFLO™ Therapy opheffen* 

In deze verkorte handleiding wordt uitgelegd hoe u veelvoorkomende alarmen bij V.A.C.® Therapy en V.A.C. VERAFLO™ Therapy bij het gebruik van het 
V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System kunt opheffen. 
Voor een algemeen overzicht van probleemoplossingen bij alarmen met betrekking tot PREVENA™ Therapy en ABTHERA™ Therapy kunt u uw plaatselijke 
vertegenwoordiger vragen om een exemplaar van de algemene handleiding voor het oplossen van problemen bij alarmen met betrekking tot het V.A.C.ULTA™ 4 
Therapy System. (Deze verkorte handleiding is bestemd voor gebruik door zorgaanbieders en dient samen met de gebruikershandleiding bij het V.A.C.ULTA™ 4 
Therapy System en de veiligheidsinformatie bij het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System te worden gebruikt.*)



Wanneer de V.A.C.VERAFLO™ Therapy-instelling is geselecteerd:

Alarmen Actie/oplossing Tips voor gebruikers

V.A.C. VERAFLO™ Therapy 
-blokkeringsalarm

1.  Controleer of alle vier de slangklemmen open staan en of de slangen
niet zijn geknikt, geplooid of geblokkeerd.

2.  Zorg ervoor dat de V.A.C. VERALINK™ Cassette goed is geplaatst
en vergrendeld.

3.  Controleer als het alarm aanhoudt of de positie van de patiënt of 
compressiemiddelen (indien van toepassing) de doorstroming van de
vloeistof niet verstoren. 

Als de instillatievloeistof een dikke consistentie heeft, dient één of alle van de volgende 
onderdelen te worden vervangen: 
• V.A.C. VERALINK™ Cassette
• V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad
• Vloeistofzak/fles

V.A.C. VERAFLO™ Therapy 
-drukafwijkingsalarm

1.  Controleer of alle vier de slangklemmen open staan en of de slangen
niet zijn geknikt, geplooid of geblokkeerd.

2.  Zorg ervoor dat de V.A.C. VERALINK™ Cassette goed is geplaatst
en vergrendeld.

3.  Controleer als het alarm aanhoudt of de positie van de patiënt of 
compressiemiddelen (indien van toepassing) de doorstroming van de
vloeistof niet verstoren.

• Raadpleeg de bovenstaande tips voor gebruikers.
•  Controleer of er een gat van ten minste 2,5 cm

in de folie is geknipt.

Alarm: V.A.C. VERALINK™  
Cassette niet goed bevestigd

1. Verwijder de V.A.C. VERALINK™ Cassette uit de unit.
2. Controleer of er vuil in het aansluitpunt van de cassette zit.
3.  Zorg ervoor dat draaiaansluiting van de cassette goed in de sleuf van

de unit is geplaatst.
4.  Bevestig de cassette opnieuw en zorg ervoor dat deze juist is

geplaatst en vergrendeld.
5. Installeer een nieuwe cassette indien het alarm aanhoudt.

Een klikgeluid geeft aan dat de cassette op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Alarm: Fill Assist inactief

1. Selecteer Resetten om terug te gaan naar het Startscherm.
2. Selecteer Therapie-instellingen op het Startscherm.
3. Configureer de therapie opnieuw.
4. Controleer of de Fill Assist-slider is ingesteld op AAN.

Verschijnt als de Start-knop van Fill Assist niet is ingedrukt of indien het Fill Assist-volume 
niet is geaccepteerd binnen 15 minuten.

Alarm: Vloeistofzak/fles leeg

1. Verwijder de lege zak/fles.
2.  Plaats een nieuwe zak/fles met topische vloeistof en bevestig deze

aan de ophanghaak van de vloeistofhouder.
3. Selecteer Logboek om de vervanging van de zak/fles in te voeren.
4. Selecteer Resetten om terug te gaan naar het Startscherm.
5. Controleer in de statusbalk of de therapie op AAN staat ingesteld.

Verwijder de V.A.C. VERALINK™ Cassette en controleer de instillatieslang op luchtbellen 
als de vloeistofzak/fles vol is en het alarm aanhoudt. Schud de V.A.C. VERALINK™ 
Cassette voorzichtig en plaats deze opnieuw.

Zorg ervoor dat het blauwe ventiel van de slangpin open staat als u een niet-opvouwbare 
fles gebruikt en sluit het blauwe ventiel indien u een opvouwbare zak/fles gebruikt.

*Dit systeem heeft meer alarmen en functies dan hier worden beschreven. Lees en volg altijd de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en de belangrijke veiligheidsinformatie die met de V.A.C.ULTA™ 4 Therapy Unit en disposables worden geleverd. Neem bij 
medische vragen contact op met de behandelend arts. Voor een algemeen overzicht van probleemoplossingen bij alarmen met betrekking tot PREVENA™ Therapy en ABTHERA™ Therapy kunt u uw plaatselijke vertegenwoordiger vragen om een 
exemplaar van de algemene handleiding voor het oplossen van problemen bij alarmen met betrekking tot het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System. Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een 
zorgverlener of met 3M.

Neem voor technische ondersteuning of aanvullende informatie contact op met GD Medical +32(0)2 808 58 80. 
Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een zorgverlener of met 3M.
Belangrijke opmerking: Het veiligheidsinformatieblad en de gebruikershandleiding van het V.A.C.ULTA™ 4 Therapy System op acelity.com bevatten indicaties, contra-
indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en neem de gebruiksaanwijzing door voorafgaand aan 
gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.
©Copyright 2020 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik niet toegestaan. PRA-PM-BE-00028 (07/20) 




