
 

 
Насос VATARA: Інструкції користувача 

 

 
 

УВАГА: 
• Завжди використовуйте з напругою 110V змінного струму. 

Нiколи не використовуйте з напругою 220V! Підключення 
насоса безпосередньо до більш високої напруги призведе до 

вигорання двигуна. 
• Завжди використовуйте насос VATARA послідовно з 

відсмоктувачем. Будь-яка рідина всередині насоса пошкодить 
двигун. 

• Уникайте відсмоктування більше ніж -5 дюймів Hg (не вище 
цифри -5 на манометрі). до рани пацієнта. Це може 

спричинити баротравму та травму пацієнтові. 
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Інструкція з використання насоса VATARA 
 

1) Підготуйте рану, вставте стерильну губку для рани або марлю і повністю заклейте 
пов’язкою Opsite/Ioban/Tegaderm. 

 

 
(Кухонна губка, опалубка та шкіряна поверхня використовуються лише для 

демонстрації) 
 

2) Підготуйте з'єднувальну трубку для пов'язки: відріжте трубку до потрібної 
довжини, обріжте один кінець під гострим кутом, а інший кінець під невеликим 
кутом. 

  
Гострий кут  Невеликий кут 

 



 

 
У цьому випадку з’єднувальну трубку перев’язувальної частини обрізали приблизно 

до 20 см. 
 

3) Скористайтеся ножицями або скальпелем, щоб вирізати щілину в перев’язувальній 
пов’язці, досить малу, щоб вставити кінець з’єднувальної трубки під гострим кутом. 
 

 
 
4) Виріжте дві невеликі смужки ioban/opsite/tegaderm (приблизно 5x7 см). Зробіть 2-3 

см надріз в одній з тих смужок. 
 

 



 

 
5) Використайте перев’язувальну смужку з надрізом, щоб створити ущільнення під 

трубкою та пов’язкою. Зверху використовуйте іншу смужку. Переконайтеся, що 
з’єднання між трубкою та пов’язкою повністю герметичне. Відрегулюйте при 
потребі. 

 
 
6) Підготуйте трубку для всмоктування: відріжте трубку на довжину приблизно 40 см, 

обріжте один кінець під невеликим кутом, а інший кінець плоский. Вставте 
відрізаний кінець з невеликим кутом у тонкий кінець колінного з'єднувача. 
З’єднання повинне бути дуже щільним. При потребі зміцніть з’єднання скотчем чи 
клейкою стрічкою. 
 

  
З’єднання повинне бути дуже щільним. При потребі зміцніть з’єднання скотчем 

чи клейкою стрічкою. 
 

7) Підключіть насос VATARA (обов'язково використовуйте перетворювач напруги, 
якщо це необхідно - пристрій має 110V). Ви повинні почути що двигун працює, як 
тільки його підключити. 

 
8) Зберіть відсмоктувач, одягнувши верхню частину (кришку) на прозору каністру. 

Верхня частина повинна герметично прилягати для підтримки всмоктування. 



 

 
9) Під’єднайте всмоктувальну з’єднувальну трубку плоским кінцем до золотого 

кольору всмоктувального отвору на насосі VATARA. Кінець з колінним з'єднувачем 
повинен з'єднуватися з відсмоктувачем - використовуйте отвір з позначкою 
«Vacuum» (на кришці). 
 

 
 

10) Поверніть випускний клапан регулятора тиску проти годинникової стрілки, поки 
він не ослабне (це вимикає всмоктування через систему). 

 

 
Зверніть увагу, що випускний клапан відкритий (всмоктування ВИМКНЕНО). 

 



 

11) Використовуйте стандартну всмоктувальну трубку, щоб з'єднати всмоктувальну 
каністру з трубкою з'єднання перев'язки. Це має бути щільне з’єднання, щоб не 
було витоку повітря. 

 

 
Зверніть увагу на всмоктувальну трубку, прикріплену до каністри (кришки) 

(використовуйте отвір «Ortho» або «Patient»). 
 

 
Під’єднайте всмоктувальну трубку до з’єднувальної трубки для пов’язки. 



 

 
12) Увімкніть всмоктування, закривши випускний клапан регулятора тиску. 

Поверніть ручку за годинниковою стрілкою. Якщо досягнуто належної 
герметичності, звук, що виходить від насоса, повинен трохи змінитися. Губка в 
рані здується, а манометр почне показувати негативний тиск. Відрегулюйте тиск 
відповідно до потреби, повертаючи випускний клапан регулятора тиску за 
годинниковою стрілкою (більше всмоктування) або проти годинникової стрілки 
(менше всмоктування). Тиск ніколи не повинен перевищувати -5 дюймів Hg (не 
вище цифри -5 на манометрі). (-125 мм Hg). 

 

 
Зверніть увагу, що випускний клапан повністю закритий (всмоктування 

МАКСИМАЛЬНЕ). 
 

  
Зверніть увагу на регулювання випускного клапана регулятора тиску; тиск на 

манометрі становить -5 дюймів Hg (-5 на манометрі). 
 



 

 
13) Уважно стежте за роботою насоса та накопиченням рідини у всмоктувальному 

контейнері. Замініть всмоктувальні каністри, якщо це необхідно. Завжди 
використовуйте відсмоктувач між VATARA і пацієнтом. НЕ допускайте 
потрапляння рідини у всмоктувальну трубку або VATARA – це призведе до 
поломки насоса. 

 

 
 

14) Змінюйте пов'язку кожні 48-72 години. 


