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Επισκόπηση
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και
συντήρηση του Olympic Vac-Pac®. Τα Vac-Pac μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς
τα αναλώσιμα καλύμματα Vac-Pac. Οι οδηγίες τοποθέτησης του παρόντος εγχειριδίου
προορίζονται για χρήση υπό την άμεση επίβλεψη ιατρού με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συμβάσεις.
Πίνακας 1   Συμβάσεις
Σύμβαση

Περιγραφή
Οι σημειώσεις παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες με σκοπό την αποσαφήνιση
ενός σημείου στο κείμενο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συστάσεις προσοχής υποδεικνύουν καταστάσεις οι οποίες, εφόσον δεν
αποφευχθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν μικρού ή μέτριου βαθμού τραυματισμό
στον ασθενή ή στον χειριστή, ή ζημιά στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύουν καταστάσεις οι οποίες, εφόσον δεν
αποφευχθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στον
ασθενή ή στον χειριστή.

Το Olympic Vac-Pac και η συσκευασία του φέρουν τα παρακάτω σύμβολα.
Πίνακας 2   Σύμβολα

Σύμβολο

Medical Device

Πρότυπο
αναφοράς
-

Τίτλος συμβόλου προτύπου

-

Τίτλος συμβόλου
σύμφωνα με το πρότυπο
αναφοράς

Επεξήγηση

Ένδειξη ιατροτεχνολογικού
προϊόντος

Αυτό το προϊόν είναι
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

21 CFR Τμήμα
801.109(b)(1)

Επισήμανση - Συνταγογραφούμενα
προϊόντα.

Μόνο με ιατρική συνταγή

Δηλώνει ότι το προϊόν έχει
εγκριθεί προς πώληση
από ή κατόπιν εντολής
ιατρού με άδεια άσκησης
επαγγέλματος.

ISO-15223-1,
Σύμβολο 5.4.5
Παράρτημα B

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Δεν κατασκευάζεται από
φυσικό λάτεξ

Υποδεικνύει ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που δεν κατασκευάζεται
από φυσικό λάτεξ.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.1

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Κατασκευαστής

Υποδεικνύει την επωνυμία
και τη διεύθυνση του
κατασκευαστή του
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.2

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Υποδεικνύει τον
εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο στην
Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.3

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Ημερομηνία κατασκευής

Υποδεικνύει την
ημερομηνία κατασκευής
του ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.
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Σύμβολο

2
MR

2

Πρότυπο
αναφοράς

Τίτλος συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλου
σύμφωνα με το πρότυπο
αναφοράς

Επεξήγηση

ISO 15223-1
Σύμβολο
5.1.5

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Κωδικός μονάδας
παραγωγής ή παρτίδας

Υποδεικνύει τον
κωδικό παρτίδας του
κατασκευαστή, ώστε να
μπορεί να ταυτοποιηθεί
η παρτίδα ή η μονάδα
παραγωγής.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.6

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Αριθμός καταλόγου

Υποδεικνύει τον
αριθμό καταλόγου του
κατασκευαστή, ώστε να
μπορεί να ταυτοποιηθεί το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.3

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες
χρήσης

Υποδεικνύει ότι ο χρήστης
πρέπει να συμβουλευτεί
τις οδηγίες χρήσης.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.3.7

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Όριο θερμοκρασίας

Υποδεικνύει τα
όρια θερμοκρασίας
(αποθήκευση) στα
οποία μπορεί να
εκτεθεί με ασφάλεια το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.3.8

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Όριο υγρασίας

Υποδεικνύει τα όρια
υγρασίας (αποθήκευση)
στα οποία μπορεί να
εκτεθεί με ασφάλεια το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.2

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα –
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με
τις ετικέτες, την επισήμανση και τις
πληροφορίες των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων που διατίθενται.

Να μην
επαναχρησιµοποιείται

Υποδεικνύει
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που προορίζεται για μία
χρήση ή για χρήση σε έναν
μόνο ασθενή στη διάρκεια
μιας μεμονωμένης
επέμβασης.

ASTM F2503

Τυποποιημένη πρακτική για τη
σήμανση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και άλλων στοιχείων ως
προς την ασφάλεια σε περιβάλλον
μαγνητικού συντονισμού.

Ασφαλές για χρήση σε
μαγνητικό συντονισμό

Υποδεικνύει
ιατροτεχνολογικό
προϊόν που επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται σε
περιβάλλον απεικόνισης
μαγνητικού συντονισμού.
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Προβλεπόμενη χρήση

Το Olympic Vac-Pac προορίζεται για χρήση κατά τη διάρκεια χειρουργικών
επεμβάσεων και κλινικών πράξεων ως προϊόν τοποθέτησης ασθενών με δυνατότητα
αναρρόφησης.

Προβλεπόμενοι χρήστες και στοχευόμενη ομάδα
ασθενών
Προβλεπόμενοι χρήστες: Εκπαιδευμένοι χειρουργοί.

Ομάδα ασθενών: Ασθενείς χειρουργείου για τους οποίους το μέγεθος και το σχήμα
του Vac-Pac είναι κατάλληλο στην προβλεπόμενη επέμβαση.

Κλινικά οφέλη

Το Vac-Pac προορίζεται για χρήση ως βοήθημα για την τοποθέτηση του ασθενούς
κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και κλινικών πράξεων, καθώς και για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στο χειρουργικό σημείο.

Αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν υπάρχει καμιά γνωστή αντένδειξη ή ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με το
Olympic Vac-Pac.

Περιγραφή Vac-Pac

Το Olympic Vac-Pac τυλίγεται γύρω από τους ασθενείς, διατηρώντας τους με
ασφάλεια στη θέση τους κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης και άλλων
ιατρικών πράξεων. Κάθε Vac-Pac είναι γεμάτο με χιλιάδες μικροσκοπικά πλαστικά
σφαιρίδια. Όταν συνδεθεί στο Vac-Pac ένας αγωγός αναρρόφησης, δημιουργείται
στο εσωτερικό του κενό αέρος, με αποτέλεσμα η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση
να συμπιέζει τα σφαιρίδια μεταξύ τους. Όταν η βαλβίδα είναι κλειστή, το Vac-Pac,
διατηρεί το σκληρό, διαμορφωμένο σχήμα του. Τα Vac-Pac, παίρνοντας το σχήμα
του σώματος του ασθενούς, επιτρέπουν την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του
ασθενούς, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την πιθανότητα τραυματισμού στα σημεία
πίεσης. Μετά την επέμβαση, η βαλβίδα ανοίγει, και καθώς ο αέρας εισέρχεται εκ
νέου, το Vac-Pac γίνεται ξανά μαλακό ώστε να είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί
ξανά.

Εικόνα 1 Olympic Vac-Pac, πριν και μετά την αναρρόφηση  

Πριν την αναρρόφηση, τα μικροσκοπικά
πλαστικά σφαιρίδια που βρίσκονται στο
εσωτερικό του Vac-Pac κινούνται ελεύθερα και
το Vac-Pac είναι μαλακό και διαμορφώσιμο.  

Με την αναρρόφηση δημιουργείται κενό αέρος
στο εσωτερικό του Vac-Pac και η ατμοσφαιρική
πίεση συμπιέζει τα σφαιρίδια μεταξύ τους, για
να σχηματίσουν μια συμπαγή μάζα. Η μάζα
(διαμορφωμένο σχήμα) διατηρεί τον ασθενή στη
θέση του.  
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Περιγραφή αναλώσιμων καλυμμάτων Vac-Pac

Τα αναλώσιμα καλύμματα Vac-Pac είναι ένα εξάρτημα μιας χρήσης που
χρησιμοποιείται για την προστασία από τη συσσώρευση και τα υπολείμματα
συγκολλητικού υλικού. Δεν κατασκευάζονται από φυσικό λάτεξ.

Εικόνα 2 Αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac  

Εικόνα 3

4

Αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac (μέγεθος 40)  
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Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής
Κατά την τοποθέτηση του ασθενούς σε θέση Trendelenburg ή αντί Trendelenburg, μην
χρησιμοποιείτε το Vac-Pac ως το μοναδικό μέσο στήριξης του ασθενούς. Χρησιμοποιήστε σε
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συνδυασμό με το Vac-Pac άλλες διατάξεις που προσαρτώνται στην τράπεζα για να αυξήσετε την
υποστήριξη του ασθενούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Γενική χρήση:
	
Διαβάστε και εξοικειωθείτε με το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, τον καθαρισμό ή το σέρβις
αυτού του προϊόντος.
	
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ιατρού με άδεια άσκησης
επαγγέλματος.
	
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για βοήθημα τοποθέτησης. Μην το χρησιμοποιείτε ως διάταξη
ακινητοποίησης ή συγκράτησης.
 Αποφεύγετε τη διάτρηση του Vac-Pac με κλιπ πετσετών ή άλλα αιχμηρά εργαλεία.
 Μην χρησιμοποιείτε το Vac-Pac σε περιβάλλον όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια.
	
Τα αναλώσιμα καλύμματα του Vac-Pac είναι προϊόν μίας χρήσης που αφαιρείται και απορρίπτεται
μετά τη χρήση.
 Επιθεωρήστε το προϊόν πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά.
Τοποθέτηση και σταθερότητα ασθενούς:
	
Επιλέξτε ένα Vac-Pac κατάλληλο για την επέμβαση και το μέγεθος του ασθενούς. Το λανθασμένο
μέγεθος μειώνει τη σταθερότητα του ασθενούς.
 Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στο Vac-Pac πριν τον σκεπάσετε με το
χειρουργικό κάλυμμα. Ελέγχετε συχνά τη θέση του ασθενούς και τη σταθερότητα του Vac-Pac κατά
τη διάρκεια της επέμβασης. Για πρόσθετη σταθερότητα, χρησιμοποιήστε στηρίγματα νεφρών ή/και
ιμάντες ασφαλείας.
 Για επαρκές πάχος σφαιριδίων με σκοπό την υποστήριξη του ασθενούς, κατανείμετε ομοιόμορφα
τα σφαιρίδια κατά τη διαμόρφωση του σχήματος του Vac-Pac. Οι πλευρές μεγαλύτερου πάχους
παρέχουν καλύτερη διαμορφωμένη στήριξη.
	
Ισιώστε το κάτω μέρος του Vac-Pac και έπειτα διαμορφώστε τις πλευρές γύρω από τον ασθενή. Το
επίπεδο κάτω μέρος του θα αποτρέψει το τύλιγμα του Vac-Pac.
Δερματικός ερεθισμός:
 Χρησιμοποιείτε το Vac-Pac μόνο σε ακέραιο, υγιές δέρμα.
 Ισιώστε τα σεντόνια, τα επιθέματα γέλης ή τα αναλώσιμα καλύμματα του Vac-Pac που
χρησιμοποιούνται με το Vac-Pac. Οι ζαρωμένες επιφάνειες ενδέχεται να προκαλούν δερματικό
ερεθισμό.
	
Μην αφήνετε το υγρό δέρμα να έρχεται σε επαφή με το Vac-Pac, καθώς αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. Στεγνώστε το δέρμα από τα προεγχειρητικά διαλύματα προτού
χρησιμοποιήσετε το Vac-Pac.
Βαλβίδα:
	
Ποτέ μην κρατάτε το Vac-Pac από τη βαλβίδα του όταν το σηκώνετε ή το τινάζετε, διαφορετικά
ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη βαλβίδα.
 Τοποθετήστε τη βαλβίδα σε προσβάσιμη θέση, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αναρρόφηση ή η
απελευθέρωση πρόσθετου κενού αέρος κατά την επέμβαση, εφόσον απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι η
θέση της βαλβίδας δεν μπορεί να πιεστεί ακούσια, μειώνοντας τη σταθερότητα του Vac-Pac κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
 Κλείστε τη βαλβίδα με το πώμα μετά την εφαρμογή της αναρρόφησης για να αποτρέψετε τη διαρροή
αέρα και διατηρήστε το διαμορφωμένο σχήμα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
 Η συμφόρηση του συνδέσμου 5 σε 1 βαθιά στο εσωτερικό της βαλβίδας ή η χρήση ρύγχους βελόνας
ή άλλου τύπου συνδέσμου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βαλβίδα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον
σύνδεσμο 5 σε 1 που διατίθεται από τη Natus Medical.
 Η βαλβίδα που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιέχει φθαλικό δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP).
Εάν ο χρήστης είναι αλλεργικός ή ευαίσθητος στο DEHP, συνιστάται η χρήση γαντιών κατά τον
χειρισμό της βαλβίδας.
Καθαρισμός και αποθήκευση:
 Τα Vac-Pac και τα αναλώσιμα καλύμματα Vac-Pac δεν αποστέλλονται αποστειρωμένα.
 Καθαρίζετε και απολυμαίνετε πάντα τα Vac-Pac πριν από την πρώτη χρήση.
 Καθαρίζετε πάντα το Vac-Pac μεταξύ των ασθενών για την πρόληψη της επιμόλυνσης.
 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός των Vac-Pac».
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιθεώρηση, βλάβες και διαρροές:
 Πριν και μετά από κάθε χρήση, επιθεωρήστε το Vac-Pac για πιθανή ζημιά ή διαρροές. Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε ένα Vac-Pac που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.
 Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τα Vac-Pac με αυτοκόλλητη ταινία. Χρησιμοποιείτε μόνο επιθέματα
επιδιόρθωσης Olympic.
 Για την πρόληψη σωματικής βλάβης του ασθενούς, ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε ή να
χρησιμοποιήσετε τα Vac-Pac στις ακόλουθες περιπτώσεις: βαλβίδα που παρουσιάζει διαρροή ή
οπές/σκισίματα που υπερβαίνουν τα 2,54 cm (1 ίντσα), βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 5 cm
(2 ίντσες) από τη βαλβίδα ή γύρω από τα άκρα της βαλβίδας ή βρίσκονται σε ραφή.


Για να διασφαλίσετε ότι το Vac-Pac είναι στη βέλτιστη κατάσταση και για να ελαχιστοποιήσετε
ενδεχόμενα προβλήματα και επιδιορθώσεις, αντικαθιστάτε τα Vac-Pac που έχουν επιδιορθωθεί
περισσότερες από μία φορά ή έχουν υποστεί ζημιά που δεν επιδέχεται επιδιόρθωση.

Χρήση των Vac-Pac
Απαιτούμενα είδη:
 Vac-Pac



Σύνδεσμος 5 σε 1
Σωλήνωση αναρρόφησης

	Πηγή

κενού αέρος (π.χ., τακτική αναρρόφηση τοιχωμάτων, αντλία αναρρόφησης,
χειροκίνητη αντλία κενού αέρος)

Προαιρετικά είδη:
 Αναλώσιμα καλύμματα Vac-Pac


Πρόσθετα στηρίγματα (π.χ. στηρίγματα νεφρού, ιμάντες ασφαλείας)



Επιθέματα (π.χ. οθόνια από λείο ύφασμα, επιθέματα γέλης, κύλινδροι μασχάλης)

Εικόνα 4

Σύνδεσμος 5 σε 1 του Olympic Vac-Pac  

6,99 cm

2,75 ίντσες

1,27 cm
0,5 ίντσες

1,59 cm

0,625 ίντσες
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Έλεγχος του Vac-Pac
Για να βεβαιωθείτε ότι το Vac-Pac είναι έτοιμο προς χρήση:
1	Αφαιρέστε το πώμα της βαλβίδας και συμπιέστε τις πλευρές της βαλβίδας για να
απελευθερώσετε το κενό αέρος ώστε να μαλακώσει το Vac-Pac.

Εικόνα 5

Μαλάκωμα του Vac-Pac  
Για να μαλακώσει το Vac-Pac:
1. Αφαιρέστε το πώμα της βαλβίδας.
2. Συμπιέστε τις πλευρές της βαλβίδας.  

2 Εισαγάγετε το ένα άκρο του συνδέσμου 5 σε 1 μέσα στη βαλβίδα του Vac-Pac και έπειτα
εισαγάγετε το άλλο άκρο του συνδέσμου σε σωλήνα αναρρόφησης με πηγή κενού αέρος
(βλ. Εικόνα 6).
3 Εφαρμόστε με ήπια αναρρόφηση μέχρι το Vac-Pac να γίνει σκληρό.
Εικόνα 6

Εφαρμογή αναρρόφησης για να σκληρύνει το Vac-Pac  

Εισαγάγετε προσεκτικά τον αγωγό αναρρόφησης
με τον σύνδεσμο 5 σε 1 εντός της βαλβίδας και,
έπειτα, εφαρμόστε αναρρόφηση.  

Μετά την αναρρόφηση, αφαιρέστε τον αγωγό
αναρρόφησης και τον σύνδεσμο και έπειτα κλείστε τη
βαλβίδα για να μείνει το προϊόν σκληρό.  

4

 ποσυνδέστε τον σύνδεσμο 5 σε 1 και τον αγωγό αναρρόφησης και έπειτα κλείστε τη
Α
βαλβίδα με το πώμα.

5

 εβαιωθείτε ότι το Vac-Pac παραμένει σκληρό. Σε περίπτωση που το Vac-Pac δεν
Β
παραμείνει σταθερό, επικοινωνήστε με τη Natus Medical ή τον διανομέα του Olympic
Vac-Pac στην περιοχή σας για βοήθεια.

6

Αφαιρέστε το πώμα και συμπιέστε τη βαλβίδα για να μαλακώσει το Vac-Pac.

Προετοιμασία για επέμβαση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα Vac-Pac δεν κατασκευάζονται από φυσικό λάτεξ.

Για να προετοιμάσετε το Vac-Pac για μια επέμβαση:
	
Αυτό

ΠΡΟΣΟΧΗ

το προϊόν δεν αποστέλλεται αποστειρωμένο. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε πάντα το προϊόν πριν
από την πρώτη χρήση.



Μην χρησιμοποιείτε το Vac-Pac σε περιβάλλον όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια.



 πιλέξτε ένα Vac-Pac κατάλληλο για την επέμβαση και το μέγεθος του ασθενούς. Το λανθασμένο
Ε
μέγεθος μειώνει τη σταθερότητα του ασθενούς.



Πριν και μετά από κάθε χρήση, επιθεωρήστε το Vac-Pac για πιθανή ζημιά ή διαρροές. Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε ένα Vac-Pac που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.



Χρησιμοποιείτε το Vac-Pac μόνο σε ακέραιο, υγιές δέρμα.



Τοποθετήστε τη βαλβίδα σε προσβάσιμη θέση, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αναρρόφηση ή η
απελευθέρωση πρόσθετου κενού αέρος κατά την επέμβαση, εφόσον απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι η
θέση της βαλβίδας δεν μπορεί να πιεστεί ακούσια, μειώνοντας τη σταθερότητα του Vac-Pac κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.  
OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης
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Χρήση των Vac-Pac

1 Α
 φαιρέστε το πώμα της βαλβίδας, έπειτα συμπιέστε τις ανασηκωμένες περιοχές και στις
δύο πλευρές της βαλβίδας για να απελευθερώσετε το κενό αέρος και να επιτρέψετε την
είσοδο αέρα στο Vac-Pac. Το Vac-Pac μαλακώνει καθώς εισέρχεται αέρας.
2 Εάν χρησιμοποιείτε αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες,
Εφαρμογή αναλώσιμων καλυμμάτων Vac-Pac.
3 Τοποθετήστε το Vac-Pac σε μια τράπεζα και εξομαλύνετε τα σφαιρίδια του Vac-Pac.
4	Με τη χρήση του συνδέσμου 5 σε 1 για το Vac-Pac, συνδέστε τη βαλβίδα του Vac-Pac με
αγωγό αναρρόφησης που διαθέτει πηγή κενού αέρος. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα βρίσκεται
σε προσβάσιμη θέση. Ενδέχεται να χρειαστεί η εκ νέου σύνδεση της αναρρόφησης κατά τη
διάρκεια της επέμβασης.
5	Τοποθετήστε τον ασθενή στο μαλακό Vac-Pac όπως ενδείκνυται και έπειτα διαμορφώστε το
Vac-Pac γύρω από το σώμα ή/και τα άκρα του ασθενούς. Συνήθως απαιτούνται δύο άτομα
για να διαμορφώσουν το Vac-Pac γύρω από τον ασθενή.
Εικόνα 7

Τοποθέτηση του ασθενούς σε ένα μαλακό Vac-Pac  

Τοποθετήστε τον ασθενή σε ένα μαλακό Vac-Pac.  

Διαμορφώστε το μαλακό Vac-Pac γύρω από τον ασθενή.  

6 Ε
 φαρμόστε ήπια αναρρόφηση διατηρώντας σταθερά το Vac-Pac γύρω από τον ασθενή.
Το Vac-Pac γίνεται σκληρό σε δευτερόλεπτα.





Κατά την εξομάλυνση των σφαιριδίων, ισιώστε την περιοχή όπου θα ξαπλώσει ο ασθενής και
εξομαλύνετε τα σφαιρίδια που προεξέχουν στις εξωτερικές περιοχές, οι οποίες θα διαμορφωθούν με
βάση το σώμα του ασθενούς. Οι πλευρές μεγαλύτερου πάχους παρέχουν μεγαλύτερη αντοχή και στήριξη
του ασθενούς, ενώ ένα επίπεδο κάτω μέρος εμποδίζει τα Vac-Pac να τυλιχτούν.



Εάν το χειρουργικό σημείο απαιτεί μεγαλύτερη έκθεση κοντά σε μια γωνία του Vac-Pac, πιέστε τα
σφαιρίδια ώστε να μετακινηθούν από τη γωνία και διπλώστε το υλικό πριν εφαρμόσετε αναρρόφηση.



Κατά την προετοιμασία ενός ασθενούς στο Vac-Pac, τοποθετήστε προσωρινά ένα επίθεμα
προετοιμασίας μεταξύ του ασθενούς και του Vac-Pac. Η υγρασία μεταξύ του ασθενούς και του Vac-Pac
ενδέχεται να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό (βλ. ενότητα Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής,
παραπάνω). Επίσης, τα διαλύματα με βάση το ιώδιο ενδέχεται να αφήσουν μόνιμο λεκέ στο Vac-Pac.
Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, αφαιρέστε το επίθεμα.



Όταν το σχήμα του Vac-Pac διαμορφώνεται γύρω από έναν ασθενή, η επιφάνεια θα έχει αντίστροφες
ζάρες που απορροφούνται προς τα μέσα με την πίεση του κενού αέρος. Αυτές οι αντίστροφες ζάρες δεν
προκαλούν ερεθισμό του δέρματος.



Τα Vac-Pac είναι ακτινοπερατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες υπολογιστικής
τομογραφίας (CT) και ακτινογραφίας. Ενδέχεται να υπάρχουν μερικές ζάρες του Vac-Pac, οι οποίες
αναγνωρίζονται εύκολα στην ακτινογραφία.
Τα Vac-Pac είναι ασφαλή για χρήση σε μαγνητικό συντονισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Εικόνα 8

Αύξηση της σκληρότητας του διαμορφωμένου Vac-Pac
Εφαρμόστε αναρρόφηση μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή σκληρότητα.  

Διαμορφωμένο, σκληρό Vac-Pac με αγωγό
αναρρόφησης και με καλυμμένη βαλβίδα.  

7 Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή σκληρότητα, κάντε ένα από τα εξής:
Α
 ποσυνδέστε τον σύνδεσμο 5 σε 1 και τον αγωγό αναρρόφησης, έπειτα κλείστε τη
βαλβίδα με το πώμα ή
 Διατηρήστε τον αγωγό αναρρόφησης συνδεδεμένο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
8 Ελέγξτε για σωστή ευθυγράμμιση του ασθενούς. Εφαρμόστε πρόσθετα επιθέματα, όπου
απαιτούνται.
9	Ανακινήστε απαλά τον ασθενή για να επιβεβαιώσετε τη σταθερότητα. Για πρόσθετη

σταθερότητα, χρησιμοποιήστε στηρίγματα νεφρών ή/και ιμάντες ασφαλείας.

Εικόνα 9

Χρησιμοποιήστε στηρίγματα νεφρών για πρόσθετη σταθερότητα  
Τα στηρίγματα νεφρών ή/και οι ιμάντες ασφαλείας
παρέχουν πρόσθετη σταθερότητα.  

Εικόνα 10 Χρησιμοποιήστε ένα επίθεμα προετοιμασίας για την προστασία του Vac-Pac

Κατά την προετοιμασία ενός ασθενούς
στο Vac-Pac, τοποθετήστε προσωρινά
ένα επίθεμα προετοιμασίας μεταξύ του
ασθενούς και του Vac-Pac.
Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας,
αφαιρέστε το επίθεμα.

10 Ελέγχετε τη θέση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Σε περίπτωση που
απαιτείται επανατοποθέτηση του ασθενούς, αποσυνδέστε τον αγωγό αναρρόφησης και
συμπιέστε τη βαλβίδα για να μαλακώσει το Vac-Pac και έπειτα επαναλάβετε τα παραπάνω
βήματα 5 και 7.
11 Ελέγχετε τη σταθερότητα του Vac-Pac κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εάν το Vac-Pac
μαλακώσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης, επανασυνδέστε τον αγωγό αναρρόφησης και
διατηρήστε σε λειτουργία την πηγή κενού αέρος καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.
12	Μετά την επέμβαση, αποσυνδέστε την αναρρόφηση, αφαιρέστε το πώμα και συμπιέστε τη
βαλβίδα ώστε να μαλακώσει το Vac-Pac. Αφού απομακρυνθεί ο ασθενής, καθαρίστε το Vac-Pac.
OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης
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Χειρουργικές εφαρμογές
Ακολουθούν οι κοινές θέσεις του ασθενούς με τις οποίες χρησιμοποιούνται οι χειρουργικές
διατάξεις τοποθέτησης Vac-Pac. Το καταλληλότερο μέγεθος εξαρτάται από το ύψος και το
βάρος του ασθενούς καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις τοποθέτησης. Εάν χρησιμοποιείτε
αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac, επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος και εφαρμόστε το στο Vac-Pac.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακολουθούν απλοποιημένες οδηγίες για κάθε θέση. Για τις πλήρεις οδηγίες και συστάσεις προσοχής
βλ. ενότητες Χρήση των Vac-Pac και Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής.

Πλάγια θέση
–Ή–
Μέγεθος 30

–Ή–
Μέγεθος 31  

Μέγεθος 32  

Ιδανική για:
• Γενική χειρουργική
• Ορθοπεδική
• Πλαστική χειρουργική  
• Θωρακοχειρουργική
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
ενότητα Χρήση των Vac-Pac.
Τοποθετήστε το μέρος σχήματος U ώστε να είναι
στραμμένο προς το κεφάλι ή τα πόδια.
Εξομαλύνετε τα σφαιρίδια του Vac-Pac. Το κέντρο
πρέπει να είναι επίπεδο με επιπλέον σφαιρίδια
απλωμένα στις πλευρές που κρέμονται από την
τράπεζα.
Διατηρήστε τη βαλβίδα προσβάσιμη.  

Τοποθετήστε τον ασθενή στο μαλακό Vac-Pac.
Εάν το μέρος σχήματος U είναι στραμμένο προς
το κεφάλι, πρέπει να είναι τοποθετημένο κάτω
από τη μασχάλη. Διπλώστε κάτω από τις γωνίες
του Vac-Pac εάν χρειάζεται.  

Διαμορφώστε το μαλακό Vac-Pac γύρω από τον ασθενή
και διατηρήστε το στη θέση του κατά την εφαρμογή
αναρρόφησης.
Ελέγξτε τη σταθερότητα του ασθενούς. Χρησιμοποιήστε
στηρίγματα, εάν χρειάζεται.
Ελέγξτε για σημεία πίεσης. Εφαρμόστε επιθέματα γέλης,
εάν χρειάζεται.

Ελέγξτε τη σταθερότητα του ασθενούς
κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Πιέστε τα σφαιρίδια
και διπλώστε τη
γωνία από κάτω για
μεγαλύτερη έκθεση
του ασθενούς, όπως
απαιτείται.
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Για πιο μεγαλόσωμους ασθενείς
χρησιμοποιήστε Vac-Pac Μέγεθος 32.  

Για πρόσθετη σταθερότητα, χρησιμοποιήστε
στηρίγματα νεφρών (φαίνονται στην εικόνα) ή
ιμάντες ασφαλείας.  
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Πλάγια νεφρική θέση
–Ή–
Μέγεθος 30

Μέγεθος 35

Ιδανική για:
• Νεφρολογία
• Ορθοπεδική
• Πλαστική χειρουργική
• Θωρακοχειρουργική
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα Χρήση
των Vac-Pac.
Μέγεθος 35: Τοποθετήστε το στενό άκρο ώστε να είναι
στραμμένο προς τα πόδια και τα πτερύγια Τ γύρω από τον
θώρακα. Εξομαλύνετε τα σφαιρίδια του Vac-Pac. Διατηρήστε
τη βαλβίδα προσβάσιμη. Τοποθετήστε τον ασθενή στο μαλακό
Vac-Pac. Ρυθμίστε την αρθρωτή τράπεζα.

Διαμορφώστε το μαλακό Vac-Pac γύρω από τον ασθενή και
διατηρήστε το στη θέση του κατά την εφαρμογή αναρρόφησης.
Για πρόσθετη σταθερότητα, χρησιμοποιήστε στηρίγματα νεφρών
(φαίνονται στην εικόνα) ή ιμάντες ασφαλείας.

Εάν είναι απαραίτητη η επαναπροσαρμογή του ασθενούς κατά
τη διάρκεια της επέμβασης, αφαιρέστε το πώμα και συμπιέστε
τη βαλβίδα για να μαλακώσει το Vac-Pac, επανατοποθετήστε
τον ασθενή και έπειτα επανασυνδέστε τον αγωγό αναρρόφησης
για την εκ νέου εφαρμογή αναρρόφησης στο Vac-Pac.

Ύπτια θέση
Μέγεθος 40  

Ιδανική για:
• Ενσυνείδητη καταστολή
• Γενική χειρουργική
• Πλαστική χειρουργική  
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
ενότητα Χρήση των Vac-Pac.
Εξομαλύνετε ομοιόμορφα τα σφαιρίδια.
Διατηρήστε τις δύο βαλβίδες προσβάσιμες.
Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια θέση στο μαλακό
Vac-Pac.
Τοποθετήστε τα χέρια του ασθενούς στα πλάγια,
με ελεύθερη πρόσβαση για τα σημεία ενδοφλέβιας
έγχυσης, όπως απαιτείται.
Διαμορφώστε το μαλακό Vac-Pac γύρω από
τον ασθενή και διατηρήστε το στη θέση του κατά
την εφαρμογή αναρρόφησης στις δύο βαλβίδες
ταυτόχρονα.  

OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης

11

Χειρουργικές εφαρμογές  

Θέση ποδιών σε στάση βατράχου
–Ή–

–Ή–
Μέγεθος 30

Μέγεθος 31  

Μέγεθος 35  

Ιδανική για:
• Ουρολογία
• Γυναικολογία
• Πλαστική χειρουργική  

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα Χρήση των Vac-Pac.
Μέγεθος 35: Τοποθετήστε το στενό άκρο έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς το
κεφάλι και τα πτερύγια σχήματος Τ έτσι ώστε να είναι στραμμένα προς τα πόδια.
Μέγεθος 30/31: Τοποθετήστε το μέρος σχήματος U κάτω από τους γλουτούς του
ασθενούς.
Εξομαλύνετε τα σφαιρίδια του Vac-Pac.
Διατηρήστε τη βαλβίδα προσβάσιμη.
Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια θέση στο μαλακό
Vac-Pac, με τους γοφούς στο κέντρο του στενού άκρου.
Τοποθετήστε τα πόδια του ασθενή σε στάση βατράχου και έπειτα διαμορφώστε
το μαλακό Vac-Pac γύρω από τα πόδια, τους αστραγάλους, τους μηρούς και τους
γοφούς. Κρατήστε το Vac-Pac στη θέση του κατά την εφαρμογή αναρρόφησης.  

Θέση ανύψωσης γονάτου
Ιδανική για:
• Ορθοπεδική  

–Ή–
Μέγεθος 35  

Μέγεθος 30  

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα Χρήση των
Vac-Pac.
Εξομαλύνετε τα σφαιρίδια του Vac-Pac.
Διατηρήστε τη βαλβίδα προσβάσιμη.
Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια θέση και στερεώστε το μαλακό
Vac-Pac κάτω από το χειρουργούμενο πόδι.
Τυλίξτε το μαλακό Vac-Pac γύρω από το πόδι, τον αστράγαλο, τον
μηρό και τον γοφό. Κρατήστε το Vac-Pac στη θέση του κατά την
εφαρμογή αναρρόφησης.  

Θωρακική θέση
–Ή–
Μέγεθος 35  

–Ή–
Μέγεθος 30

Ιδανική για:
• Θωρακοχειρουργική

–Ή–
Μέγεθος 31  

Μέγεθος 32
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα Χρήση
των Vac-Pac.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ, βλ.
ενότητα Πλάγια θέση

Μέγεθος 35: Τοποθετήστε το στενό άκρο έτσι ώστε να είναι
στραμμένο προς το κεφάλι και τα πτερύγια Τ γύρω από τους
γοφούς.
Εξομαλύνετε τα σφαιρίδια του Vac-Pac.
Διατηρήστε τη βαλβίδα προσβάσιμη.
Τοποθετήστε τον ασθενή σε πλάγια θέση στο μαλακό Vac-Pac.
Διαμορφώστε το μαλακό Vac-Pac γύρω από τους γοφούς του
ασθενούς και διατηρήστε το στη θέση του κατά την εφαρμογή
αναρρόφησης.  
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Χειρουργικές εφαρμογές  

Θέση θυρεοειδούς/αυχένα
Ιδανική για:
• Αναισθησιολογία
• Ωτορινολαρυγγολογική χειρουργική  

Μέγεθος 23  

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα
Χρήση των Vac-Pac.
Τοποθετήστε τη βαλβίδα στην κεφαλή της τράπεζας.
Εξομαλύνετε ομοιόμορφα τα σφαιρίδια.
Διατηρήστε τη βαλβίδα προσβάσιμη.
Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια θέση στο μαλακό  
Vac-Pac, με το πλατύ άκρο κάτω από τους ώμους/το
πάνω μέρος της πλάτης του ασθενούς και το στενό άκρο
ευθυγραμμισμένο με την κορυφή του κεφαλιού.
Καθώς ένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού υποστηρίζει
το κεφάλι και τον αυχένα, ένα δεύτερο μέλος του νοσηλευτικού
προσωπικού πιάνει το Vac-Pac σε σημείο κάτω από το ανώτερο
τρίτο του, ανασηκώνοντας το προϊόν στη θέση του θυρεοειδούς
για να δημιουργήσει ένα στήριγμα σχήματος V κάτω από το
κεφάλι και τον αυχένα.      
Κρατήστε το προϊόν στη θέση του κατά την εφαρμογή
αναρρόφησης.  

Θέση προσώπου/οφθαλμολογική θέση
Ιδανική για:  

Μέγεθος 11  

• Οφθαλμοχειρουργική
• Πλαστική χειρουργική
• Ωτορινολαρυγγολογική χειρουργική
• Οδοντοχειρουργική  
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα Χρήση των
Vac-Pac.
Εξομαλύνετε ομοιόμορφα τα σφαιρίδια.
Εξομαλύνετε τα σφαιρίδια που προεξέχουν προς τις πλευρές που
κρέμονται από την τράπεζα.
Διατηρήστε τη βαλβίδα προσβάσιμη.
Τοποθετήστε τον ασθενή στο μαλακό Vac-Pac.
Διαμορφώστε το μαλακό Vac-Pac γύρω από τον ασθενή και
διατηρήστε το στη θέση του κατά την εφαρμογή αναρρόφησης.  

OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης
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Καθαρισμός των Vac-Pac

Καθαρισμός των Vac-Pac
Απαιτούμενα είδη:



Καθαρή πετσέτα ή πανί
Σπρέι CaviCideTM ή πανί Super Sani-Cloth®

Για να καθαρίσετε το Vac-Pac:


ΠΡΟΣΟΧΗ







Καθαρίζετε το Vac-Pac μεταξύ των ασθενών για την πρόληψη της επιμόλυνσης.
 ι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ζημιά στο Vac-Pac. Ποτέ μην τοποθετείτε τα Vac-Pac σε
Ο
αυτόκαυστο με ατμό.  
Κλείνετε πάντα τη βαλβίδα με το πώμα πριν από τον καθαρισμό ώστε να μην εισρεύσουν
υγρά στο Vac-Pac.
Μην χρησιμοποιείτε αρωματικούς υδρογονάνθρακες (π.χ. ακετόνη), καθώς αυτοί οι
παράγοντες προκαλούν ζημιά στο Vac-Pac.  



 φαιρείτε και απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac μετά από
Α
κάθε χρήση σε ασθενή.



Κλείστε τη βαλβίδα με το πώμα ώστε να μην εισρεύσει υγρό στο Vac-Pac.

	Σκουπίστε

την εξωτερική επιφάνεια του Vac-Pac με ένα πανί νοτισμένο με σπρέι
CaviCideTM ή με ένα πανί Super Sani-Cloth® για να αφαιρέσετε τους εμφανείς ρύπους.
Χρησιμοποιήστε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι νοτισμένο με νερό της βρύσης.
Σκουπίστε το προϊόν. Σκουπίστε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει
χνούδι και αφήστε το να στεγνώσει με τον αέρα.

Για να απολυμάνετε το Vac-Pac:


Πριν την απολύμανση του Vac-Pac, πρέπει να προηγείται σχολαστικός καθαρισμός.

	Για

να απολυμάνετε το προϊόν, εφαρμόστε σπρέι CaviCideTM και βεβαιωθείτε ότι το
προϊόν παραμένει εμφανώς βρεγμένο για 3 λεπτά. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν
θα παραμείνει εμφανώς βρεγμένο για χρόνο επαφής 3 λεπτών, μπορείτε να εφαρμόσετε
επιπλέον ποσότητα απολυμαντικού.

	Με

τη χρήση ενός πανιού που δεν αφήνει χνούδι, νοτισμένου με αποστειρωμένο νερό,
σκουπίστε το Vac-Pac για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα απολυμαντικού. Σκουπίστε
το Vac-Pac χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι και αφήστε το να
στεγνώσει με τον αέρα.
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 ια την απολύμανση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα πανί Super Sani-Cloth®,
Γ
φροντίζοντας το προϊόν να παραμείνει εμφανώς βρεγμένο για 3 λεπτά. Για να
διασφαλίσετε ότι το προϊόν θα παραμείνει εμφανώς βρεγμένο για χρόνο επαφής
3 λεπτών, μπορείτε να εφαρμόσετε επιπλέον ποσότητα απολυμαντικού.



 ε τη χρήση ενός πανιού που δεν αφήνει χνούδι, νοτισμένου με αποστειρωμένο νερό,
Μ
σκουπίστε το Vac-Pac για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα απολυμαντικού. Σκουπίστε
το Vac-Pac χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι και αφήστε το να
στεγνώσει με τον αέρα.

OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης  

Αποθήκευση των Vac-Pac  

Αποθήκευση των Vac-Pac
Απαιτούμενα είδη:
 Σύνδεσμος 5 σε 1
 Σωλήνωση αναρρόφησης
	Πηγή κενού αέρος (π.χ., τακτική αναρρόφηση τοιχωμάτων, αντλία αναρρόφησης,
χειροκίνητη αντλία κενού αέρος)
Εικόνα 11 Πριν την αποθήκευση, εφαρμόστε αναρρόφηση στο Vac-Pac μέχρι να γίνει σκληρό  
Αναρροφήστε τον αέρα από το Vac-Pac πριν
την αποθήκευση.  

Για να προετοιμάσετε το Vac-Pac για αποθήκευση:

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αναρροφήστε τον αέρα και κλείστε τη βαλβίδα με το πώμα πριν αποθηκεύσετε το Vac-Pac.
Εάν το Vac-Pac μαλακώσει εντός 24 ωρών, υπάρχει πιθανότητα διαρροής. Επιδιορθώστε το
Vac-Pac πριν από τη χρήση.  

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων αποθήκευσης, τα Vac-Pac μπορεί να χάσουν
σε κάποιο βαθμό τη σκληρότητά τους λόγω μικρής διαρροής αέρα που ενδεχομένως να μην
επηρεάσει την κανονική χρήση τους.

1 Καθαρίστε το Vac-Pac.
2	Συμπιέστε τη βαλβίδα για να μαλακώσει το Vac-Pac και έπειτα εξομαλύνετε τα

σφαιρίδια σε ένα ομοιόμορφο επίπεδο.

3	Εφαρμόστε αναρρόφηση μέχρι το Vac-Pac να γίνει σκληρό και τα σφαιρίδια να

γίνουν συμπαγή.

4	Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο 5 σε 1 και τον αγωγό αναρρόφησης και έπειτα

κλείστε τη βαλβίδα με το πώμα.

5	Αποθηκεύστε το Vac-Pac. Βεβαιωθείτε ότι το Vac-Pac εξακολουθεί να είναι

σκληρό μετά από 24 ώρες. Εάν έχει μαλακώσει, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή
(βλ. ενότητα Επιδιόρθωση των Vac-Pac).

OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης
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Επιδιόρθωση των Vac-Pac  

Επιδιόρθωση των Vac-Pac
Με την εκτεταμένη χρήση ή την ακατάλληλη φροντίδα, τα Vac-Pac ενδέχεται
να παρουσιάσουν διαρροές από τρυπήματα στην επιφάνεια, σκισίματα στις
ραφές ή φθορά στη βαλβίδα. Οι μικρές οπές συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα το
Vac-Pac να χάσει κάποιον βαθμό σκληρότητας με την πάροδο του χρόνου, ενώ
οι μεγαλύτερος οπές έχουν ως αποτέλεσμα το Vac-Pac να μαλακώσει αμέσως
μόλις αφαιρεθεί ο αγωγός αναρρόφησης.
Απαιτούμενα είδη:

Σύνδεσμος 5 σε 1
Σωλήνωση αναρρόφησης
	Πηγή κενού αέρος (π.χ., τακτική αναρρόφηση τοιχωμάτων, αντλία αναρρόφησης,
χειροκίνητη αντλία κενού αέρος)
 Κιτ επιδιόρθωσης Olympic Vac-Pac με τη ρακλέτα εφαρμογής ετικετών (βλ. πληροφορίες
παραγγελίας)
 Δύο καθαρές πετσέτες ή πανιά
 Ισοπροπυλική αλκοόλη ή τερεβινθέλαιο (νέφτι)
 Σκληρή επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα βιβλίο



Για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαρροή:

1 Ε
 φαρμόστε αναρρόφηση μέχρι το Vac-Pac να γίνει σκληρό, αποσυνδέστε τον σύνδεσμο
5 σε 1 και τον αγωγό αναρρόφησης και κλείστε τη βαλβίδα με το πώμα.
2	Περιμένετε 24 ώρες και έπειτα πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο του Vac-Pac. Εάν έχει
μαλακώσει, υπάρχει πιθανότητα διαρροής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν υπάρχει ορατή οπή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να την επιδιορθώσετε.
Διαφορετικά, καλέστε το τμήμα του Vac-Pac για να συζητήσετε το ενδεχόμενο αλλαγής.  

Για να επιδιορθώσετε μια ορατή διαρροή:
 Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τα Vac-Pac με αυτοκόλλητη ταινία. Χρησιμοποιείτε μόνο επιθέματα
επιδιόρθωσης Olympic.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του Vac-Pac και για την πρόληψη τραυματισμού του

ασθενούς, ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τα Vac-Pac στις ακόλουθες
περιπτώσεις: βαλβίδα που παρουσιάζει διαρροή ή οπές/σκισίματα που υπερβαίνουν τα 2,54 cm
(1 ίντσα), βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 5 cm (2 ίντσες) από τη βαλβίδα ή γύρω από τα άκρα
της βαλβίδας ή βρίσκονται σε ραφή.
 Για να διασφαλίσετε ότι το Vac-Pac είναι στη βέλτιστη κατάσταση και για να ελαχιστοποιήσετε
ενδεχόμενα προβλήματα και επιδιορθώσεις, αντικαθιστάτε τα Vac-Pac που έχετε για περισσότερο από
δύο έτη και χρησιμοποιούνται αρκετές φορές την εβδομάδα, έχουν επιδιορθωθεί περισσότερες από μία
φορά ή έχουν υποστεί ζημιά που δεν επιδέχεται επιδιόρθωση.

Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή συγκόλληση του επιθέματος επιδιόρθωσης:
Εφαρμόστε το επίθεμα επιδιόρθωσης στο Vac-Pac σε περιβάλλον με θερμοκρασία δωματίου (δηλ.,
18–29 °C / 65–85 °F).
 Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες του Vac-Pac και του επιθέματος επιδιόρθωσης είναι καθαρές και στεγνές.
	
Χρησιμοποιήστε μια σταθερή πηγή κενού αέρος για να διατηρήσετε το Vac-Pac σταθερό κατά την
εφαρμογή του επιθέματος.
 Βεβαιωθείτε ότι το Vac-Pac και το επίθεμα επιδιόρθωσης εφάπτονται πλήρως, χωρίς να υπάρχουν
φυσαλίδες αέρα ανάμεσά τους.


1

 ρησιμοποιήστε ένα πανί νοτισμένο με ισοπροπυλική αλκοόλη ή τερεβινθέλαιο.
Χ
Καθαρίστε μια επιφάνεια 2t5,8 cm² (4-in.²) γύρω από τη διαρροή και έπειτα στεγνώστε
σχολαστικά την επιφάνεια.

2	Τοποθετήστε το Vac-Pac σε μια επίπεδη επιφάνεια και εξομαλύνετε ομοιόμορφα τα
σφαιρίδια του Vac-Pac.
3
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 ρησιμοποιήστε μια σκληρή επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα βιβλίο, για να κάνετε ακόμα
Χ
πιο επίπεδο το τμήμα που θα επιδιορθωθεί με το επίθεμα. Στη συνέχεια, με το βιβλίο στη
θέση του, εφαρμόστε αναρρόφηση και διατηρήστε την πηγή αναρρόφησης συνδεδεμένη.
OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης  

Εφαρμογή αναλώσιμων καλυμμάτων Vac-Pac  

4 Αφαιρέστε το βιβλίο και έπειτα αφαιρέστε την ενίσχυση από το επίθεμα επιδιόρθωσης και
τοποθετήστε το επίθεμα πάνω από το κέντρο της διαρροής. Στη συνέχεια, ξεκινώντας από
το ένα άκρο, ισιώστε το επίθεμα πάνω από το σημείο της διαρροής στο Vac-Pac, πιέζοντας
προς τα έξω όλες τις φυσαλίδες αέρα.
5

 ε τη χρήση της ρακλέτας για την εφαρμογή ετικετών, ισιώστε το επίθεμα επιδιόρθωσης
Μ
προς τα άκρα μέχρι το επίθεμα να εναρμονιστεί με την υφή της ελαφρά εξογκωμένης
επιφάνειας του Vac-Pac. Το επίθεμα επιδιόρθωσης δεν είναι κολλώδες στην αφή.

6	Μόλις το επίθεμα τοποθετηθεί στη θέση του, αποσυνδέσετε τον αγωγό αναρρόφησης και
κλείστε τη βαλβίδα με το πώμα, αφήνοντας το Vac-Pac σκληρό.
7

 φήστε το Vac-Pac σε αυτή την κατάσταση για τουλάχιστον 24 ώρες, για να σταθεροποιηθεί
Α
το επίθεμα. Εάν η εφαρμογή του επιθέματος είναι επιτυχής, το Vac-Pac θα διατηρήσει
τη σκληρότητα και το σχήμα του. Σε περίπτωση που το Vac-Pac δεν επιδιορθώνεται,
επικοινωνήστε με τη Natus Medical ή τον διανομέα του Vac-Pac στην περιοχή σας.

Εικόνα 12 Εφαρμογή επιθέματος επιδιόρθωσης στο Vac-Pac  

Βήμα 4 – Τοποθετήστε το επίθεμα  

Βήμα 5 – Ισιώστε το επίθεμα  

Εφαρμογή αναλώσιμων καλυμμάτων Vac-Pac
Εάν χρησιμοποιείτε αναλώσιμα καλύμματα Vac-Pac, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα νέο
κάλυμμα για κάθε ασθενή.

Για να εφαρμόσετε ένα αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac:
1 Τ
 οποθετήστε το Vac-Pac και το αναλώσιμο κάλυμμα του Vac-Pac σε μια επίπεδη
επιφάνεια όπως φαίνεται στην Εικόνα 13.
Εικόνα 13 Τοποθέτηση του Vac-Pac και του αναλώσιμου καλύμματος Vac-Pac  
Αναλώσιμο κάλυμμα
Vac-Pac  

2

Vac-Pac  

 ισαγάγετε και τις δύο πλευρές του Vac-Pac στο αναλώσιμο κάλυμμα του Vac-Pac όπως
Ε
φαίνεται στην Εικόνα 14.

Εικόνα 14 Εισαγωγή του Vac-Pac στο αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac  

Αναλώσιμο κάλυμμα
Vac-Pac  

OLYMPIC VAC-PAC Εγχειρίδιο χρήσης

Vac-Pac  
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Εφαρμογή αναλώσιμων καλυμμάτων Vac-Pac  

3	Ισιώστε το Vac-Pac και το αναλώσιμο κάλυμμα του Vac-Pac με τη βαλβίδα να

προεξέχει από το άνοιγμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 16.

Εικόνα 15 Εξομάλυνση του Vac-Pac και του αναλώσιμου καλύμματος Vac-Pac
Βαλβίδα που
προεξέχει από το
άνοιγμα  

Στην Εικόνα 16 φαίνεται η εφαρμογή του αναλώσιμου καλύμματος Vac-Pac σε ένα
Vac-Pac.
Εικόνα 16 Το Vac-Pac με το αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac  
Εσωτερικό Vac-Pac
Αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac

Αναλώσιμο κάλυμμα Vac-Pac  
Βαλβίδα Vac-Pac  
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Προδιαγραφές


Εξωτερική επιφάνεια: Μεμβράνη χλωριούχου
πολυβινυλίου (PVC) 20 mil



Βαλβίδα: Λευκό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)



Εσωτερικά σφαιρίδια: Διογκωμένο πολυστυρένιο
(Styrofoam), 0,023–0,047 mm



Αναλώσιμα καλύμματα: Μη υφασμένο
πολυπροπυλένιο με επένδυση από πολυαιθυλένιο

Σημείωση: Τα Vac-Pac δεν κατασκευάζονται από φυσικό
λάτεξ.

18–29 °C
10%–95%
 Αποστολή/Αποθήκευση: -40–70 °C
10%–100%


301350-T509

65–85 °F
70–106 kPa
-40–158 °F
50–106 kPa

Εγγύηση
Εγγύηση ενός έτους για όλα τα κατασκευαστικά
ελαττώματα.



ISO 10993-1:2018 Βιολογική αξιολόγηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Μέρος 1: Αξιολόγηση
και δοκιμή στο πλαίσιο διαδικασίας διαχείρισης
κινδύνου



ASTM D4169-16 Τυποποιημένη πρακτική για δοκιμή
απόδοσης εμπορευματοκιβωτίων και συστημάτων
μεταφοράς για κραδασμούς

Περιλαμβάνει επίθεμα επιδιόρθωσης, βύσμα και σύνδεσμο 5 σε 1

Κιτ επιδιόρθωσης .................................

Λειτουργία:

Πρότυπα συμμόρφωσης

Μέρη επιδιόρθωσης
Κιτ επιδιόρθωσης ...............................

Περιβαλλοντικά στοιχεία

301350-K509

Περιλαμβάνει ρακλέτα εφαρμογής ετικετών, επίθεμα επιδιόρθωσης,
βύσμα και σύνδεσμο 5 σε 1.

Μόνο επίθεμα...........................................

301350-509

Σύνδεσμος 5 σε 1.......................................

100197-01

Απόρριψη προϊόντος

Ανταλλακτικό βύσμα βαλβίδας...............

300932-503

Η επιφάνεια του Vac-Pac και οι βαλβίδες
κατασκευάζονται από PVC. Τα εσωτερικά σφαιρίδια
κατασκευάζονται από πολυστυρένιο. Τηρείτε τις διατάξεις
και τους κανονισμούς απόρριψης της περιοχής σας.

Επιδιορθώσεις
Τα Vac-Pac με τρυπήματα ενδέχεται να χρειαστούν
επιδιόρθωση με επίθεμα. Επιδιορθώστε ένα
Vac-Pac με επίθεμα μόνο μια φορά. Ανατρέξτε στα
κιτ επιδιόρθωσης που αναφέρονται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη
Natus Medical ή τον διανομέα της Olympic Vac-Pac στην
περιοχή σας.
Για ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του παρόντος εγγράφου,
ανατρέξτε στον ιστότοπο της Natus.
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Προδιαγραφές

Πίνακας 3 Μεγέθη και διαστάσεις Vac-Pac  
Διαστάσεις*

Μέγεθος

Μετρικό σύστημα

Σχήμα

Αγγλοσαξονικό
σύστημα

11

51611

40,6 × 30,5 cm

16 × 12 ίντσες

Μικρό U

23

51623

45,7 × 50,8 cm

18 × 20 ίντσες

Μικρό U σε πλευρά 18 ιντσών, μικρό

30

51630

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5 ίντσες

Μικρό U σε πλευρά 28,7 ιντσών, μεσαίο

31

51631

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5 ίντσες

Μικρό U σε πλευρά 38,7 ιντσών, μεγάλο

32

51632

118,6 × 90,2 cm

46,7 × 35,5 ίντσες

Μικρό U σε πλευρά 46,7 ιντσών, πολύ μεγάλο

35

51635

87,6 × 71,1 cm

34,5 × 28 ίντσες

Σχήμα T / πτερύγια

40

51640

76,2 × 193,1 cm

30 × 76 ίντσες

Μεγάλο ορθογώνιο

*Μετρήσεις (πλάτος x μήκος) συμπιεσμένου Vac-Pac. Το βάθος εξαρτάται από την τοποθέτηση και τη
συμπίεση των σφαιριδίων.

Μέγεθος 11  

Μέγεθος 30

Μέγεθος 23  

Μέγεθος 31  

Μέγεθος 35  

Μέγεθος 32  

Μέγεθος 40  

Πίνακας 4 Μεγέθη και διαστάσεις αναλώσιμων καλυμμάτων Vac-Pac  
Μέγεθος

Διαστάσεις

(Ποσότητα)

Μετρικό σύστημα

Σχήμα

Αγγλοσαξονικό
σύστημα

30

VPC30 (30/κιβώτιο)

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5 ίντσες Μικρό U σε πλευρά 28,7 ιντσών, μεσαίο

31

VPC31 (30/κιβώτιο)

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5 ίντσες Μικρό U σε πλευρά 38,7 ιντσών, μεγάλο

32

VPC32 (30/κιβώτιο)

118,6 × 90,2 cm

46,7 × 35,5 ίντσες Μικρό U σε πλευρά 46,7 ιντσών, πολύ μεγάλο

40

VPC40 (15/κιβώτιο)

76,2 × 193,1 cm

30 × 76 ίντσες

Μεγάλο ορθογώνιο

Σημείωση: Τα αναλώσιμα καλύμματα Vac-Pac δεν είναι διαθέσιμα στα μεγέθη 11, 23 και 35.
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