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Vacuum-Assisted wound Therapy - Affordable foR All (VATARA)
Лікування ран за допомогою вакууму - доступне для всіх



Подяки

• Дякую доктору Крістіні Деджейн за те, що представила нам Turtle VAC (закривку з

допомогою вакууму), яка була проєктом поточної моделі VATARA, і за те, що
показала її дієвість в Республіці Гаїті: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33857023/

• Як зробити Turtle VAC: https://youtu.be/BRioWrBk_I0

• Дякую доктору Генрі Ндасі (Баптистська лікарня М'ютенджін, Камерун) за поради та відгуки, 
які допомогти створити поточну модель VATARA. Дякую Джонатану та Лінді Гаар з Дарвін

Проджект і Майку Філбі за те, що підтримували розроблення цього прототипу.

• Дякую усьому персоналу ГГОГ та студентам, залученим до розроблення VATARA.

• Особлива подяка всім нашим пацієнтам.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33857023/
https://youtu.be/BRioWrBk_I0


Кінцевий продукт

110В 
(змінний струм)

З'єднувач
всмоктувальної трубки

Регулятор тиску

Манометр



Потрібні деталі

• Помпа Tetra Whisper AP300 Aquarium Air Pump – Amazon – $75
• Шлангова ялинка 3/16”для охоплювального з'єднувача 1/4 NPT
3/16” hose barb to 1/4 NPT Male Coupler – Amazon – $8.50 за 4
• Регулятор повітряного потоку Aquarium Air Flow Control Regulator – Amazon – $6 for 

10
• Герметик Clear Dynaflex 230 Premium Indoor/Outdoor Sealant – Amazon – $57 за 12
• Епоксидний клей Loctite Epoxy Instant Mix – Amazon – $12 за 2
• Вакуумний манометр Vacuum Gauge 2” dial 1/8 NPT – McMaster-Carr – $15
• Прозора м'яка трубка ПВХ Clear soft PVC tubing 3/16” ID, 5/16” OD – McMaster-Carr –

$13 за 50ft

• Приблизна вартість 1 VATARA = $104

https://www.amazon.com/gp/product/B0002563QI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00%3Fie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com/gp/product/B07P6X4493/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00%3Fie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com/gp/product/B095KBXC18/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01%3Fie=UTF8&th=1
https://www.amazon.com/gp/product/B002YCD6GC/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title%3Fie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com/gp/product/B00S88LYQK/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title%3Fie=UTF8&th=1
https://www.mcmaster.com/3935K62
https://www.mcmaster.com/5233K53


Інструменти та витратні
матеріали
• Викрутки Phillips і пласкі
• Регульований гайковий ключ
• Плоскогубці
• Гострий ніж або ножиці
• Стандартний пістолет для ущільнення
(для герметика)
• Гумові рукавички (для ущільнення)
• Силова дриль
• Свердла:

• 1/8” (пілотний)
• 1/4” – клапан регулятора тиску
• 3/8” – манометр
• 1/2” – з'єднувач всмоктувальної трубки

1/8” 1/4” 3/8” 1/2"



Свердла

Епоксидний клей
і герметик

Помпа Tetra

Манометр

~8” сегмент трубки з ПВХ Регулятор повітряного потоку

Шлангова
ялинка до з'єднувача
NPT



1) Розберіть помпу

a) Переверність помпу догори
дриґом.

b) Вийміть усі 6 ґвинтів з основи
помпи. Збережіть ґвинти на
потім.



1) Розберіть помпу

c) Викруткою вийміть з основи пластикову діафрагму.
d) Вийміть фільтр і викиньте.



1) Розберіть помпу

e) Переверніть помпу
(правим боком догори) 
та зніміть верхню кришку
f) Зніміть прямокутний
гумовий ущільнювач
g) Зніміть помпу з 
нижньої кришки

Верхня кришка (вигляд знизу)

Прямокутний
гумовий

ущільнювач

Нижня кришка

Помпа

Гвинти (6)



2) Просвердліть отвори у верхній кришці
a) Позначте місця для отворів – одне в центрі і по

одному з кожного боку на відстані 1.75 дюймів одне
від одного.

b) Використовуйте свердло 1/8”, щоб зробити отвори в 
кожному місці.

c) Збільште пілотні отвори, використовуючи відповідні
свердла, щоб зробити отвори для манометра, 
регулятора тиску та з'єднувача всмоктувальної
трубки.

Порада: Зніміть етикетку “Whisper AP 300” до
свердління отворів і здеріть клей (адгезив).

Порада: Покладіть кришку на дерев'яну дошку, 
щоб уникнути заглиблення дриля у робочу поверхню. 
Свердла швидко хапають і заглиблюються, особливо
свердло ½”. Не свердліть на повній швидкості і 
застосовуйте м'який тиск.

Пілотні отвори розміром 1/8”, просведлені на відстані
~1.75 дюймів один від одного

Просвердліть
до 1/4”
Клапан

регулятора
тиску

Просвердліть
до 3/8”

Манометр

Просвердліть
до 1/2”

З'єднувач
всмоктувальної

трубки



3) Вставте додатки у верхню кришку

a) Зріжте кінчик трубки ПВХ під
кутом 60 градусів, аби
вставити її в центральний
отвір.
i. Плоскогубцями втягуйте трубку

із внутрішнього боку верхньої
кришки, а пласкою викруткою
впихайте трубку ззовні.

ii. Ножицями чи гострим
ножем розріжте трубку із
внутрішнього боку кришки, 
залишаючи кінчик
для епоксидного клею.



3) Вставте додатки у верхню кришку

b) Вкрутіть манометр у 
відповідний отвір. Він повинен
зберігати пряме положення.

c) Вкрутіть з'єднувач
всмоктувальної трубки у 
відповідний отвір. Аби він
зберігав пряме положення, 
скористайтеся дрилем на
початку, а потім - регульованим
ключем. 

d) Обидва мають бути заглиблені
достатньо, щоб із внутрішнього
та зовнішнього боків можна
було застосувати
епоксидний клей.



4) Запечатайте додатки верхньої кришки

a) Запечатайте епоксидним клеєм кінчики додатків. 
i. Для досягнення найкращого результату запечатайте верх, зачекайте, 

доки клей висохне, потім запечатайте нижній бік.



4) Запечатайте додатки верхньої кришки

b) Прикріпіть регулятор
повітряного потоку до кінчика
трубки ПВХ. Це буде регулятор
тиску.

i. Нанесіть епоксидний клей на
регулятор повітряного потоку.

ii. Покрутіть регулятор, 
вставляючи його у трубку, щоб
рівномірно розподілити
епоксидний клей.

iii. Переконайтеся в тому, 
що його втиснуто до упору.



5) Запечатайте вхідні отвори нижньої
кришки

a) Запечатайте епоксидним клеєм
невеликі вхідні отвори в 
нижній кришці.
i. Для досягнення найкращого

результату застосуйте клейку стрічку
на внутрішній поверхні та
запечатайте отвори зовні.

b) Запечатайте краї гумових "ніжок".



5) Запечатайте вхідні отвори нижньої
кришки
c) Щойно епоксидний клей висохне
зовні, переверніть нижню кришку та
зачечатайте всі отвори зсередини.

i. Зніміть клейку стрічку з отворів і 
нанесіть епоксидний клей на той
бік, який раніше був заклеєний
стрічкою.

d) Заповніть
епоксидним клеєм отвори з іншого
боку гумових "ніжок".



6) Знову зберіть помпу

a) Нанесіть епоксидний клей на
внутрішній бік прорізів для
випускних отворів та кабелю
живлення.



6) Знову зберіть помпу

b) Встановіть помпу всередину
нижньої кришки.

i. Зверніть особливу увагу на прорізи
для трубки
та кабелю живлення. Переконайте
ся в тому, що трубку та
кабель втиснуто до упору. 



6) Знову зберіть помпу

c) Запечатайте епоксидним клеєм краї випускної трубки (але не сам випускний
отвір!) та краї кабелю живлення. Дайте епоксидному клею висохнути.

Click to add text



6) Знову зберіть помпу

Запечатані епоксидним клеєм краї випускного отвору (ліворуч) та кабелю живлення (праворуч) зблизька. Не так, 
щоб усі компоненти були повністю вставлені, а краї - на одному рівні.



6) Знову зберіть помпу

d) Нанесіть герметик по краю
нижньої кришки. 
Нанесіть достатньо велику
кількість, щоб запечатати всі
прогалини.
e) Рясно нанесіть герметик на
отвори для гвинтів.
f) Знову вкладіть
прямокутний гумовий
ущільнювач. Пальцем у 
рукавичці переконайтеся в тому, 
що ущільнювач добре
розташований у нижній кришці.



6) Знову зберіть помпу

g) Нанесіть герметик по краю верхньої кришки. Нанесіть
щедро, щоб запечатати всі прогалини.



6) Знову зберіть помпу

h) Поки герметик вологий, замініть
верхню кришку. Встановіть кришку
так, щоб отвори гвинтів збігалися. 
Для цього розташуйте
нижню кришку так, щоб випускні
отвори були якнайближче до вас, а 
електричний кабель – з іншого
боку. На верхній кришці ліворуч
повинен бути манометр, а 
праворуч - з'єднувач
всмоктувальної трубки.
i) Переверніть і поверніть назад усі
6 гвинтів, щільно їх закрутивши.



7) Запечатайте помпу востаннє
a) За допомогою палички або пальцем у рукавичці нанесіть герметик на всі

краї, включаючи краї отворів гвинтів, випускних отворів і кабелю
живлення. Будьте обережні, щоб не закупорити випускні отвори.

b) Залиште висихати щонайменше на добу.



8) Перевірте роботу помпи

a) Коли герметик висохне, обов’язково перевірте роботу помпи, перш ніж
використовувати її.

b) Підключіть кабель живлення - помпа повинна увімкнутися.
c) Поверніть клапан регулятора тиску за годинниковою стрілкою, 

щоб запечатати його.
d) Покладіть палець на з'єднувач всмоктувальної трубки, щоб закупорити його.
e) Манометр повинен показувати приблизно -10 дюймів ртутного стовпа (-250 

мм ртутного стовпа).
f) Закупоривши з'єднувач всмоктувальної трубки, поверніть клапан регулятора

тиску проти годинникової стрілки, щоб знизити тиск всмоктування до -5 
дюймів ртутного стовпа (-125 мм ртутного стовпа).



Додаткова інформація

Ви можете звернутися до нас за посиланнями:

• harvardglobalortho@gmail.com

• https://ortho.hms.harvard.edu/harvard-global-orthopaedics-

collaborative

• https://ortho.hms.harvard.edu/vatara

http://gmail.com
https://ortho.hms.harvard.edu/harvard-global-orthopaedics-collaborative
https://ortho.hms.harvard.edu/vatara

