
Infusomat® Space
és tartozékok

Használati útmutató

Érvényes a 686L szoftververziókhozHU

Javasoljuk, hogy az osztályon 
használt összes pumpára ugyanazt 
a szoftververziót telepítsék.
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Le-föl nyíl:
KülönbözŒ listák és üzemmódok között lapoz, szám
beállítást változtat 0-9 között, igen-nem kérdésre válaszol.
Jobbra-balra nyíl:
Adatokat választ ki, ill. számbevitel esetén helyi-értéket
vált. A balra nyíllal belép bizonyos funkciókba, mialatt a
pumpa adagol.

Egyedi értéket lenulláz,
visszalép az elŒzŒ
kijelzŒ/menü szintre.
Új terápiát indít.

Infúzió indítása/
leállítása

Csatlakoztatás a Space-
Control-hoz, Vonalkód hoz-
zárendelése leolvasás után.

Megnyit bizonyos funkciókat,
értékeket/ beállításokat/ 
riasztásokat nyugtáz.
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P3 port a késŒbbi opciókhoz

Akkumulátor takarófedél
Akku csere elŒtt mindig bontsa a páciensoldali szereléket, és kapcsolja ki a készüléket!
A fedél eltávolítása: az alatta lévŒ gombot benyomva, a fedél leemelhetŒ. Az akkumulátor hátulján lévŒ zöld, 
záró-mechanikát csúsztassa föl, majd vegye ki és cserélje az akkut. 
Az akkumulátor takaró-fedelének belsŒ oldalán talál egy nyitó eszközt, amely a pumpa-ajtó veszély helyzetben
történŒ kinyitásához szükséges. Az eszköz használatáról bŒvebb információt az 1.4 fejezetben talál.

Bolus
alkalmazását
kezdeményezi

Pumpa
Be/Ki
kapcsolás.

onB

Sárga LED: ElŒ-riasztás, emlékeztetŒ riasztás
Zöld LED: Adagolás
Vörös LED: Készülék riasztás, KezelŒi riasztás
Kék LED: SpaceControl-hoz csatlakoztatva

Pumpa-
ajtó
nyitása.

x

P2-es csatlakozó aljzat táp-adapter, mentŒautó
kábel(12 V), kombi-kábel SpaceStation, PCA 
nyomógomb, nŒvérhívó, szervizcsatlakozó részére.
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Szállítás
Legfeljebb három pumpa (Perfusor® Space
vagy Infusomat® Space) és egy SpaceControl
kapcsolható össze (mentŒautókban és 
helikopterekben csak egy pumpa). 
(MentŒautókban való használat esetén csak
egy pumpát erŒsítsenek fel egy adott Pole
Clamp SP (8713130)  rúdrögzítŒre.)

Készülékek összefogatása
Illessze össze az alsó és a fölsŒ pumpát az
ábra szerint, majd az alsó pumpát csúsztassa
a fölsŒ alá a rögzítŒ-zár kattanásáig. Így a
zöld gombok egy vonalba kerülnek. Szét-
kapcsoláshoz nyomja meg a fentebb lévŒ
pumpa zöld gombját, és egy idŒben húzza
elŒre az alul lévŒ pumpát.

PoleClamp csatlakoztatása
A PoleClamp-et (állvány-rögzítŒt) illessze a
pumpa rovátkájába, és csúsztassa elŒre a
zár kattanásáig. 
Az eltávolításhoz nyomja be a kereten
lévŒ kioldó gombot, majd a fogantyút
lenyomva, húzza hátrafelé a
PoleClamp-et.

Rögzítés állványra
Helyezze a PoleClamp-et a nyitott rögzítŒvel
az oszlopra, és szorosan húzza meg a
záró-csavart. Levételhez oldja a csavart.
A PoleClamp vízszintes rúdon való rögzíté-
séhez nyomja be az emelŒ gombját, majd
forgassa el  a szorítót 90 fokkal, kattanásig.
Ezután a szorítóval rögzítheti a rúdra a Po-
leClamp-et. 
Figyelmeztetés: Ne fordítsa el a Pumpát, ha
már az állványhoz rögzítette!

Nyitó szerkezet
Biztonsági
elzáró JelzŒ- lámpa

Nyomás-
érzékelŒ

Palack-oldali
érzékelŒ

SzerelékvezetŒ
fedél

LevegŒ
érzékelŒ
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A TERMÉKEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK

Symbol A szimbólumok magyarázata

Figyelem – lásd a termékhez tartozó 
dokumentációt.

CF típusú, defibrilláció ellen védett 
részegység.

Class II védelmi szintı készülék.

A 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelŒ
jelzéssel ellátott elektromos és elektronikus
készülékek.

CE-jelzés a 93/42/EGK irányelv szerint.

HŒmérséklet korlátozások

Páratartalom korlátozások

Légköri nyomás korlátozások
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Vegye figyelembe a
kísérŒ
dokumentumokat.
Az infúziós pumpát
csak a megfelelŒen
oktatott,
szakképzett 
személyzet 
használhatja!
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Javasolt felhasználás

Az Infusomat® Space volumetrikus infúziós pumparendszer egy külsŒ, 
hordozható, elektronikus volumetrikus infúziós pumpából, valamint az ajánlott
infúzióadagoló készletekbŒl és pumpatartozékokból áll. A rendszer használata
felnŒttek, gyermekek és újszülöttek számára parenterális és enterális folyadékok
intermittáló vagy folyamatos adagolására javasolt, a beadás módjára vonatkozó
elfogadott klinikai elveknek megfelelŒen. A beadás ezen módjai között szerepel
többek között az intravénás út, az irrigáció/abláció és az enterális út. A rendszer
használható infúziós kezelés részeként alkalmazandó gyógyszerek (például 
kolloidok és krisztalloidok) adagolására, illetve vér és vérkészítmények, teljes 
parenterális táplálásnál (TPN) alkalmazott tápoldatok, lipidek és enterális
folyadékok beadására. Az Infusomat® Space volumetrikus infúziós 
pumparendszert csak kórházakban, otthoni ápolás területén, orvosi rendelŒkben
és betegszállítást végzŒ egységekben dolgozó, gyakorlott szakemberek 
alkalmazhatják. 

A TCI használata a következŒ betegeknél lehetséges:

Egyes paraméterkészletek a paraméterek létrehozásának testre szabásához a
zsírmentes testtömeget (Lean Body Mass) használják. Az LBM-számítás tovább
szıkíti a betegek körét, mivel nem teszi lehetŒvé a TCI alkalmazását túlsúlyos
betegeknél.

A TCI használata a következŒ eljárások esetében lehetséges:

• Propofol: Anesztézia és éber szedálás
• Remifentanil: Anesztézia

Képzett egészségügyi szakembernek kell döntenie a rendszer használatának
módjáról a funkciók és a mıszaki adatok alapján. További részleteket a
használati útmutatóban olvashat.

Üzemeltetés
• Az Infusomat® Space használatával, kezelésével kapcsolatos elsŒ ismertetést 

a B.Braun által megbízott személynek kell megtartania. Kérjük, hogy a
program-frissítésekkel járó változásoknak mindig nézzen utána az aktuális 
használati útmutatóban.

• EllenŒrizze, hogy a készülék felfogatása és rögzítése biztonságos legyen. Ha 
a pumpa saját palack-tartó állványát használja, vízszintes helyre tegye a 
pumpát.  Ne helyezze a pumpa egységet a páciens fölé, illetve olyan 
helyzetbe, ahol a páciens megsérülhet vagy a pumpa leeshet.

Súly [kg]
Maximum

10016
220130
200

Minimum
30

Életkor [év]
Magasság [cm]

w

PÁCIENSBIZTONSÁG
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• Minden bekapcsolás elŒtt ellenŒrizze a készülék épségét, ill. a bekapcsolási 
teszt során a riasztási hang és fény meglétét.

• A páciensre csak a szerelék megfelelŒ behelyezése és a légtelenítés után 
csatlakoztassa a pumpát. Szerelékcserénél elŒször zárja el az összekötŒt, a 
hibás adagolás elkerülése érdekében.

• Válasszon a folyadékbevitelhez és a terápiához illeszkedŒ szereléket / 
katétert.

• A szereléket vezesse törésmentesen.
• Ajánlott az egyszer-használatos eszközöket 96 óra elteltével cserélni.

• Gyógyászati helyiségekben feltételezett az elŒírásoknak megfelelŒ elektromos
hálózat megléte.(úgymint: VDE 0100, VDE 0107 ill. IEC elŒírások). A magyar 
elŒírásokat vegye figyelembe!

• Robbanásveszélyes környezetben ne üzemeltesse a pumpát!

• Hasonlítsa össze a pumpán kijelzett értéket a beadni kívánt értékkel. Csak 
egyezés esetén mıködtesse a pumpát.

• Személyhívó csatlakoztatása esetén ellenŒrizze annak mıködŒképességét is.

• Óvja a pumpát és a hálózati adaptert a nedvességtŒl.

• Ha a pumpa leesett, vagy külsŒ erŒbehatás érte, vizsgáltassa meg a 
szervizzel.

• Mindig ellenŒrizze a pumpán kijelzett adatokat a lehetséges terápiás 
döntések elŒtt.

• Mobil alkalmazás esetén (házi gondozói ápolás, kórházi betegszállítás, stb.) 
mindig gyŒzŒdjön meg a pumpa biztonságos pozícionálásáról és rögzítésérŒl. 
A pozíció megváltoztatása és az erŒs rázkódás az adagolási pontosság 
kismértékı romlását okozhatja és/vagy nem szándékos bolus adagolásához 
vezethet.

• A páciens kiemelt megfigyelése szükséges életmentŒ gyógykezelés esetén.

• A pumpa levegŒ érzékelŒje nem tudja érzékelni a pumpa után, a pumpa és 
a páciens közé beiktatott eszközökön esetleg bejutó levegŒt.

• Létfontosságú gyógyszer adagolásához tartson készenlétben egy tartalék 
pumpát. A terápia dokumentációjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 
terápia a második infúziós pumpa használatával folytatódjon.

• A szoft limittŒl függetlenül, a beállított érték az adott páciens számára 
orvosilag szükséges értékı kell legyen. 

• A dózisráta kalkulációval kapcsolatos értékek változtatása esetén a dózis ráta
értéke változik, az adagolási ráta változatlan marad.

• Amennyiben a dózisráta-számításhoz szükséges értékek (például a testsúly) 
változnak, mindig az áramlási sebesség változik ennek megfelelŒen, 
miközben a dózisráta változatlan marad.
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• MielŒtt alacsony infúziós sebességet (0,1 ml/óra) alkalmazna kritikus 
gyógyszerek esetén, vegye figyelembe az indítási jellemzŒket.

Enterális táplálás

A Infusomat® Space-t enterális táplálásra lehet használni. Ne használjon
enterális folyadékokat intravénás infúzióhoz, mivel ez ártalmas lehet a páciens
számára. Ezért enterális tápláláshoz kizárólag egyszer használatos, címkével
ellátottat használjon.

Transzfúzió
Az Infusomat® Space rendszer vértranszfúzióhoz is használható. Transzfúzióhoz
csak olyan szereléket és kellékeket használjanak, amelyek erre a célra szolgálnak,
és ez a tény a címkéjükön is jelezve van. 

Egyéb feltételek

• Csak olyan nyomásálló (min. 2 bar/1500 mmHg) és kompatibilis szereléket 
valamint egyszer-használatos eszközöket alkalmazzon, amelyek a páciens 
biztonságát nem veszélyeztetik.

• Több infúzió egy kanülre csatlakoztatva egymás áramlási értékeit 
befolyásolhatja! 

• Gyógyszer és szerelék lehetséges összeférhetetlenségére a gyártók használati 
utasítása szerint ügyeljen!

• Csak olyan Luer Lock-os szereléket, fecskendŒt, tartozékokat használjon, 
melyek kompatibilitása ismert.

• A csatlakoztatott analóg és digitális eszközök igazolhatóan feleljenek meg az
EN elŒírásoknak (pl. EN 60950 az adatfeldolgozókra, és EN 60601 az orvosi 
elektromos készülékekre vonatkozó). Aki járulékos készüléket kapcsol a ki- és 
bemenetre, felelŒs a létrehozott rendszerért. A nemzetközi IEC/EN
60601-1-1-1 szabványt kell figyelembe venni.

Biztonsági szabványok

Az Infusomat® Space megfelel az orvosi készülékekre vonatkozó IEC/EN 60601-1
és IEC/EN 60601-2-24 szabványoknak.

• Az EMC elŒírásokat (elektromágneses kompatibilitás) az IEC/EN 60601-1-2 
és IEC/EN 60601-2-24 szerint teljesíti. Ha olyan készülékek közelében kell 
mıködtetni a pumpát, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak, 
(PL. nagyfrekvenciás vágók, tomográfok, mobil telefonok), akkor biztosítsa az 
Infusomat® megfelelŒ távolságát ezektŒl a készülékektŒl.

• Az Infusomat® Space rendszer megfelel az EN 13718 szabvány vonatkozó 
követelményeinek a levegŒben, vízen vagy instabil terepviszonyokon való 
használat tekintetében. Az Infusomat® Space rendszert szállítás alatt 
megfelelŒ tartórendszerre kell rögzíteni SpaceStation rendszer vagy Pole 
Clamp SP rúdrögzítŒ segítségével. A megadott mıködési környezeti 
feltételektŒl eltérŒ, alacsonyabb hŒmérsékleten való tárolás esetén az 
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Infusomat® Space rendszert használat elŒtt legalább egy órán keresztül 
szobahŒmérsékleten kell tartani.

• Mivel az enterális táplálásra szolgáló pumpákra nem vonatkozik külön 
szabvány, az Infusomat® Space rendszer biztonsági funkcióit szintén a fent 
említett szabványok határozzák meg enterális táplálás esetén is.

Biztonsági óvintézkedések a PCA használatához

• Ha a vezérlŒgombot SpaceStation rendszerrel együtt használják, a PCA 
pumpát a legalacsonyabban levŒ SpaceStation legalacsonyabban található 
foglalatába kell helyezni.

• A pumpabeállításokhoz való hozzáférés letiltható a 3. szintı adatzár 
alkalmazásával. A 3. szintı adatzár kódjának különböznie kell az 1. és a 2. 
szintnél alkalmazott kódtól, ha a pumpa használata csak a 
fájdalomcsillapításban jártas szakemberek által engedélyezett.

• A PCA befejezésekor és újrakezdésekor a terápiás adatok visszaállnak az 
alapértelmezett értékekre.

• A vezérlŒgomb használatakor a beteg is engedélyezett felhasználónak számít.
A vezérlŒgombbal csak PCA bolus beadása kezdeményezhetŒ. Ezt a 
gyógyszerlista és a pumpa beállításai elŒre meghatározott értékekre 
korlátozzák.

Biztonsági óvintézkedések a TCI használatához

• A TCI-t kizárólag szakképzett aneszteziológus végezheti, aki ismeri a TCI elvét
és megfelelŒ képzésben részesült a készülék használatával kapcsolatban.

• A TCI B. Braun Space rendszerrel együtt való használata nem csökkenti az 
aneszteziológus felelŒsségét a gyógyszerek adagolásakor. Teljesen tisztában 
kell lennie a gyógyszerrel együtt használt paraméterkészletekre vonatkozóan 
elérhetŒ szakirodalommal, és át kell tekintenie az adagolási sebességre és a 
beadható dózisra vonatkozó határértékek elŒírásait. 

• Noha az anesztetikumok között ismertek a farmakokinetikus és 
farmakodinámiás interakciók, de a plazma- és hatáshelyi koncentráció 
számításakor ezek nem kerülnek beszámításra. A kezelŒ feladata ezeket 
figyelembe venni.

• A kezelŒnek különösen ügyelnie kell arra, hogy a TCI elindítása az elŒre 
kiszámított bólusadag automatikus infundálását eredményezi, amelyet a 
kiválasztott célkoncentráció eléréséhez egy másik infúzió követ.

• Lényeges, hogy a kezelŒ ellenŒrizze, hogy a beteg jellemzŒi és a kiválasztott 
célkoncentráció, valamint az így kapott dózisok megfelelnek-e az adott 
ország alkalmazási elŒírásának.

• A B. Braun ellenŒrizte a matematikai modell végrehajtásának pontosságát, a 
felhasználhatóságot és a pumpa adagolásának pontosságát is.

• TCI alkalmazásakor kötelezŒ a beteg megfelelŒ monitorozása.

PÁCIENSBIZTONSÁG
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• GyŒzŒdjön meg arról, hogy a gyógyszer megfelelŒ hígítását/koncentrációját 
használja, és ellenŒrizze, hogy a pumpánál a megfelelŒ hígítást 
választotta-e ki.

• Soha ne adjon be második infúzióként Propofolt vagy Remifentanilt, amíg a 
TCI-t használja.

• A TCI üzemmódot teljesen ki tudja kapcsolni a TCI véletlenszerı 
használatának elkerülése érdekében.

• Infusomat® Space rendszer használata esetén kezelés közben nem 
változtatható meg a gyógyszer-koncentráció.

PÁCIENSBIZTONSÁG

Biztonsági utasítások az állványszorító használatához

1. Igazítsa a szivattyút az oszlopbilincs
vezetŒsínjeihez.

2. Csúsztassa be teljesen a helyére a 
szivattyút a vezetŒsíneken. 

3. Egy kattanó hangot kell hallania. 

4. EllenŒrizze, hogy a szivattyú 
biztonságosan rögzül-e.

W
A szivattyú most már biztonságosan
rögzül az oszlopbilincsen.

• Ne támaszkodjon a szivattyúra, 
miközben az az oszlopbilincsen 
található. 

• Ne helyezze a szivattyúegységet a 
beteg fölé. 

W
• NE használjon olyan oszlopbilincset,

amelyen károsodási jelek láthatók. 

• NE használjon olyan oszlopbilincset,
amelyrŒl hiányzik a bilincsrács.

Alulnézet| 
Bilincsrácsok
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A kijelzŒ tetején a legutóbbi terápia jelenik
meg. Ha így szeretne adagolni, válassza
az„Igen“-hez tartozó u-t, ha új terápiát
kér, nyomja a „Nem“-hez tartozó d-t .

A  változtatható paraméterek megadásá-
hoz (mint pl. Ráta ml/óra), a l-lal vagy
k -val lehet belépni. A beírás során a
helyi-értékek között l r-lal mozoghat.
Fehér háttérfény jelzi a kiválasztott
helyi értéket. A u vagy d -lal
módosíthatja az értékeket. SegítŒ
szöveget talál a legfelsŒ és legalsó sorban,
hogyan léphet tovább (most pl.: Ráta
nyugtázása k, infúzió indítása  sf , vagy
a Ráta törlése c). 

KijelzŒ állapota Jelentése

Hálózat
megléte

Akku 
töltöttség

Mértékegység

Cél-volumen, vagy IdŒ-határ került 
beállításra
Adagolás jelzŒ, futó nyilak
Ráta állítása kezdeményezhetŒ l

Nyomáshatár és a 
jelenlegi nyomás

Terápiás profil

Az adagolásra jellemzŒ kijelzŒ-állapot: 

Beadott össz-volumen. Alternatívaként a közbensŒ volumen is megjeleníthetŒ.
HátralévŒ idŒ
HátralévŒ Volumen

MENÜ FELÉPÍTÉSE / NAVIGÁCIÓ

MENÜ FELÉPÍTÉSE / NAVIGÁCIÓ

Nyomógombok
o Be/Kikapcsoló gomb 

x Ajtó-nyitó gomb

sf Infúzió Start/Stop gomb

nb Bolus gomb

Minden képernyŒfelvétel példaként szolgál csak, és eltérŒ lehet, ha egy adott
beteghez vagy egyéni kezeléshez kapcsolódik.

C Törlés gomb

K OK gomb 

Q Nyilak (Föl-Le-Jobbra-Balra) 
gombjai 

m Csatlakoztatás gomb
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KijelzŒ állapota Jelentése

MENÜ FELÉPÍTÉSE / NAVIGÁCIÓ

Minden állapotinformáció rendelkezésre
áll a kijelzŒ alsó sorában. A kívánt 
információ a d és u gombokkal
választható ki, és folyamatosan kijelzésre
kerül (pl. gyógyszer hosszú neve, jelenlegi 
rendszernyomás stb.).

Elzáródási nyomáshatár beállítása l vagy
r , és nyugtázása k. A  nyomás
módosításának elvetése: c.

ElŒriasztáskor üzenet jelenik meg a
kijelzŒn:(pl. „Volumen elŒ-riasztás!“),
riasztási hang, és villogó sárga LED
észlelhetŒ.  Nyugtázáshoz nyomjon k-t.

Kezelési riasztások esetén (pl. „Volumen
beadva“), az adagolás leáll, a vörös LED
villog, riasztási hang hallható.
A nyugtázáshoz nyomjon k -t.
A megerŒsítés nem vált ki hangjelzést.

Ha megnyomva tartja a o-t, egy fehér
vonal növekszik 3 sec-on keresztül balról
jobbra, majd a pumpa kikapcsol.
Amíg infúziós szerelék van a pumpában, a
pumpa nem kapcsol ki, csak készenléti
üzemmódra vált.

Megnyomták az nb gombot, miközben
a pumpa infúziót adagolt. 1200 ml/h
sebességı kézi bolusadagolás indítható
a kgomb megnyomásával ( lásd a
kijelzŒ felsŒ részén), vagy Bolus Limit
adható meg  a l gomb 
megnyomásával ( lásd a kijelzŒ alsó
részén).

Ez a felirat akkor jelenik meg, ha l
megnyomásával egy paramétert próbált
megváltoztatni, de az nem lehetséges.
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Speciális
Funkciók

Opciók

Állapot

Légtelenít ?

Indítás
Menü

Szerelék típus
Választás

Legutóbbi 
terápia ?

Használ gyógyszer
szótárat

Használ dózis
ráta kalkulációt ?

FŒ-
Menü

Speciális
Funkciók

Dózis-ráta
Kalkuláció

Gyógyszer
szótár

Állapot
Menü

Vezeték

Akkumulátor
kapacitása

Options
Menu

Okklúziós 
nyomás

FényerŒ

Billentyı
fény

Riasztási
hangerŒ

Adatzár

Dátum

IdŒ

Átváltás a 
folyamatos
módról PCA
módra.

Sebesség

VTBI

IdŒ

Súly

Koncentráció

Dózis

Bolus 
sebesség

Kontraszt

KVO- 
Mode

Dózis módban:
Az áramlási 
sebesség

megjelenítése
nagy léptékben

Nagyított
kijelzés

Nyelv

Köztes
térfogat

Köztes 
mennyiség

Köztes 
idŒ

Összes 
térfogat

Összes 
mennyiség

Összes 
idŒ

Wlan

Verzió

Gyógyszer-
információ

MENÜ FELÉPÍTÉSE / NAVIGÁCIÓ
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1. fejezet

KEZELÉS

KEZELÉS

1.1 Infúzió indítása 

• GyŒzŒdjön meg a pumpa megfelelŒ állapotáról, rögzítettségérŒl. Az infúziós 
palack mindig legyen magasabban, mint a pumpa.

• A hálózathoz csatlakoztatott pumpán a kijelzŒ tájékoztat az akku 
töltöttségérŒl, a hálózathoz való csatlakoztatásról, a legutóbbi terápiáról.

• Kapcsolja be készüléket o. EllenŒrizze a bekapcsolási tesztet: 
„Bekapcs.teszt“, és a szoftver verzió megjelenik;  két hangjelzés , mindhárom 
LED (sárga, zöld/vörös, kék) felvillan egyszer. Információ jelenik meg a 
tápellátásról (akku, vagy hálózat), a beállított nyomás-határról és a szerelék 
típusáról (ha már elŒzŒleg behelyezték). Ezután a levegŒ-riasztás határértékei
jelennek meg. (Egy nagy buborék ill. az összegyılt apró buborékok esetére).

• Nyomjon c-t a terápiás adatok beviteléhez, vagy a x és  u
megnyomásával nyissa a pumpa ajtót, és tegye be  a szereléket.

Figyelem: Csak akkor helyezheti be a szereléket, ha a pumpa bekapcsolt állapotban
van, és a szereléket megvezetŒ elem is a helyére illeszkedik. EllenkezŒ esetben  fenn áll
a szabad folyás veszélye. Zárja a görgŒs elzárót, mielŒtt behelyezi a szereléket. Ez
különösen fontos az alacsony, 10 - 15 °C közötti hŒmérsékleten. Szerelék behelyezés
közben ne hagyja a pumpát felügyelet nélkül.

Figyelem: A különbözŒ célú infúziós szerelékek azonos módon csatlakoztathatók a
pumpához. Az elŒkészítésre és a használatra vonatkozó tudnivalókért tekintse át az
adott szerelék (standard, transzfúziós, fényvédett, enterális táplálásra szolgáló stb.) 
dokumentációjában vagy csomagolásán szereplŒ tudnivalókat. 

A pumpába 4 nyelven lehet betölteni a programot, ezek közül a nyelvek közül
adagolás közben is lehet választani. Az elsŒ bekapcsoláskor kell kiválasztani és
megjelölni ezeket a nyelveket l. Ezután a kiválasztott nyelveket nyugtázni
kell a lista végén lévŒ utolsó menüpont választásával és az k
megnyomásával. Ezt követŒen az éppen kívánt nyelv választható ki t és 
nyugtázandó k. A megjelenŒ kérdésre válaszolva d megnyomásával 
aktivizálhatja a kiválasztott nyelvet.

Jobb oldalról kezdve helyezze be a
szereléket, gyŒzŒdjön meg, hogy 
pontosan a helyére illeszkedik. ElŒször a
bejövŒ oldali nyomásérzékelŒn vezesse
keresztül, majd illessze be a rögzítŒ
füleket.
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• Ügyeljen arra, hogy a vezetékek megfelelŒen illeszkedjenek az érzékelŒkhöz 
(különösen a levegŒérzékelŒnél).

• Zárja a pumpa-ajtót. Ezután válassza ki a behelyezett szerelék típusát t és
nyugtázza l. Nyissa ki a görgŒs elzárót.

Figyelem: Ne erŒltesse a fedél lezárását. – Ha a fedél nehezen zárható le, kérjük 
ellenŒrizze, hogy az intravénás eszköz és a szabad áramlást megakadályozó csúszó 
leszorító (zöld) megfelelŒen van-e beszerelve.

Figyelem: A fedél nyitása elŒtt kérjük, zárja el a görgŒs elzárót,  majd a pumpa ajtó 
nyitása során gyŒzŒdjön meg, hogy az ajtó csak résnyire nyílik ki.  Ha a 
fedél vízszintes irányban nyílik, kérjük ellenŒrízze, hogy a csúszó szorító (zöld) 
megfelelŒen zárja-e az intravénás eszközt és, hogy a fedélkiterjesztŒ kampó nem 
törött-e. Ha a fedélkampó sérült vagy törött, a pumpát vonja ki az alkalmazásból.

Figyelem: Ha a menüben kiválasztott szerelék típusa eltér a pumpába behelyezettŒl,
akkor a nyomásriasztáshoz szükséges idŒ megnövekedhet. A nem megfelelŒ szállítási
sebesség is lehetséges.

• Ha a légtelenítés funkció engedélyezett, a légtelenítéshez nyomjon u -t. 
Ismételje a szerelék teljes légtelenítéséig. k -val leállíthatja a légtelenítést.
A továbblépéshez nyomjon d -t.

Megjegyzés: A légtelenítés idejére a levegŒ- és csepp-riasztások kikapcsolt állapotba
kerülnek.

KövetkezŒ lépésben a szerelék 
megcsavarása nélkül pattintsa helyükre
a fehér rögzítŒ karmokat.
A szereléket gondosan illesszék a pumpa
levegŒérzékelŒ mélyedésébe.

Illessze a szerelék szabadfolyás-gátló, zöld
szorítóját (a képen a piros nyílnál!) a
szabad résbe, nyomja a nyíl által jelzett
irányba az eltávolító mechanizmus
bekattanásáig, ill. amíg a pumpa
szabadfolyás-gátló szerkezete a szereléket
össze nem szorítja. (Ekkor a villogó 
jelzŒfény kialszik).
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• Csatlakoztassa a pácienshez.

• Válaszolja meg az elŒzŒ terápiára vonatkozó kérdést u vagy d (a kérdés
megjelenítése a szervizmenübŒl letiltható). Ha a l-t választja, a pumpa a
fŒmenübe lép. Ha a l-t választja, és cseppérzékelŒ nincs csatlakoztatva, 
elŒször Cél-volument kell megadnia, amely kevesebb kell legyen, mint az 
infúziós tartályban (palackban) lévŒ folyadék, és nyugtázni kell azt k-val.

Megjegyzés: 1 ml/óra alatti dózisrátánál nem mindig érzékelhetŒ a görgŒs záróelem 
lezárt állapota (a rendszer fizikai korlátai miatt).

Infúziós ráta megadása:

• A FŒ-menüben állva, nyomjon l -t, és állítsa be a rátát  q.

• Indítsa el a bevitelt sf. A kijelzŒn futó nyilak, és a fölötte lévŒ zöld LED jelzik
az adagolást.

Megjegyzés: Az infúzió adagolása bármikor felfüggeszthetŒ a sf
megnyomásával.  A pumpa bármikor kikapcsolható a o gomb megnyomásával
és 3 másodpercig való lenyomva tartásával (kivéve ha a 2. szintı adatzár be van
kapcsolva, vagy infúziós szerelék maradt a pumpában).

1.2 Beállítás a Ráta, a beadandó volumen (Cél Vol.) és 
az IdŒ különbözŒ kombinációinak megadásával 

Az Infusomat® Space lehetŒséget ad arra, hogy a Ráta beállíthatóságán túl, volumen- és
idŒ limitet adjon meg. Amikor ezen paraméterek közül kettŒt megad, a harmadikat a
pumpa kiszámolja. Ha a beadandó volumen (Cél Vol.), vagy az IdŒ kiválasztásra kerül,
akkor ezt a paramétert a pumpa elérendŒ célként kezeli. Ezt jelzi is a készülék a FŒ-
menüben, a kijelölt paraméter elŒtt megjelenŒ nyíllal.  A pumpával való infúzió közben
ez a célszimbólum látható a mozgó nyilak mellett a futtatási kijelzŒn (ez a szimbólum
nem látható a TCI használatakor). A FŒ-menüben nyíllal célként megjelölt paraméter
akkor sem változik, ha idŒközben megváltoztatja az adagolási rátát. Ebben az esetben
a célként meg nem jelölt másik paraméter igazodik az új rátához.
Az infúzió indítása után a maradék célvolumen, és a hátralévŒ adagolási idŒ
megjelenik az állapot menüben, és az adagolási képernyŒn is (csökkenŒ értékek).

1.) Adja meg a volument (Cél-Vol.) és az IdŒt : A Ráta  automatikusan 
kiszámításra, és a képernyŒ alján megjelenítésre kerül.
A cél: a volumen lesz.

• Válassza ki a Cél Vol.-t t és lépjen be l.

• Állítsa be a Cél Vol. értékét q és nyugtázza k.

• Válassza ki az IdŒ-t t és lépjen be l.

• Állítsa be az idŒ értéket q és nyugtázza k.

EllenŒrizze a számított rátát.

Hasonlóképpen járjon el a következŒ pontok esetén is (2. ill. 3.)

1. fejezet

KEZELÉS
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2.) Infúzió adagolása volumen limittel
Adja meg a Rátát és a volument(Cél Vol.): Az infúziós idŒ kerül kiszámításra,
és megjelenítésre a kijelzŒ alján.
Cél: a volumen 

3.) Infúzió adagolása idŒ limittel 
Adja meg a Rátát és az IdŒt: Az infúzió volumene kerül kiszámításra, és 
megjelenítésre a kijelzŒ alján.
Cél: az IdŒ

A bolus egysége mindig függ a kiválasztott dózistól. Ha például a kiválasztott dózis
mg/kg/h, akkor a bolus  mg/kg-ban kerül megadásra. Ha a dózis a páciens súlyától
függetlenül kerül megadásra pl. (mg/h), akkor a  bolus egysége a (mg) lesz.

A már beírt cél-volumen és idŒ értékének megváltoztatása (a változtatáskor
már mindhárom paraméter -ráta, volumen, idŒ- rendelkezik elfogadott értékkel):

a) A célt jelölŒ szimbólum (kis nyíl) a Cél Vol. elŒtt áll, ekkor:
• A Cél Vol. változtatása:=> IdŒt is változtatja. Eredeti és új cél: a Cél Vol. 
• Az IdŒ változtatása: => Rátát is változtatja. Eredeti és új cél: a Cél Vol.

b) A „cél-szimbólum“ az IdŒ elŒtt áll, ekkor:
• Az IdŒ változtatása: => Cél Vol-t is változtatja. Eredeti és új cél: az IdŒ.
• A Cél-Vol. változtatása:=> IdŒt is változtatja. Az új cél a Cél Vol. lesz.

1.3 Bolus alkalmazása

Háromféleképpen adhat bolust:
1.) Kézi Bolus: Nyomja meg a nb-t. Majd nyomja meg, és tartsa lenyomva az 

k-t. Ameddig lenyomva tartja a billentyıt, a pumpa adagol. A beadott 
bolus-volumen kijelzésre kerül. 
A bolus maximális idŒtartalma 10 másodperc lehet.
Hangjelzés figyelmeztet ennek a határértéknek az elérésére.

2.) Bolus beadás volumen elŒválasztással: Nyomja meg a nb majd a l
gombot, és adja meg a bolus  dózis limitet q. Nyugtázáshoz és a bolus 
indításához nyomjon nb. A szervizprogram beállításától függŒen ad 
hangjelzést a pumpa a bolus volumen beadását követŒen.

3.) Bolus beadása ráta számítással: Nyomja meg a nb-t. Nyomjon l-t és adja
meg a bolus dózist q. Nyugtázza k gombbal. Állítsa be azt az idŒt q
amennyi alatt a bolust be kívánja adni. A számított bolus ráta megjelenik a 
kijelzŒ tetején. Nyomja meg a nb-t a nyugtázáshoz és az infúzió indításához. 

Az nb gomb megnyomása után a bolus egysége kiválasztható a d 
segítségével. A kiválasztott egység tárolódik, és a rendszer késŒbb ezt kínálja fel
alapértelmezésként. Ezáltal dózis módban is lehetséges bolus beadása ml-ben
megadva.

1. fejezet
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A szerviz programból a maximális, és a leggyakrabban használni kívánt, standard
bolus ráta is beállítható. Új terápia indításakor a pumpa a standard értékekkel
fog adagolni, még abban az esetben is, ha az elŒzŒ terápiában ezt kézzel
megváltoztatták.

Megjegyzés: Ha a nb megnyomása után nem ad meg bolus limitet, a pumpa
automatikusan visszakapcsol az adagolási képernyŒre.

Megjegyzés: A beadott volumen nagysága összegzŒdik a volumen elŒválasztással
indított bolus adás során.

Ha légteleníteni akar a pumpa leállított helyzetében, nyomja meg a nb-t.  A
légtelenítés indításához a megjelenŒ kérdésre válassza a u-t. Leállíthatja a
folyamatot az k vagy bármely más gomb megnyomásával.

Figyelem: Ügyeljen a túladagolás veszélyére! Alaphelyzetben a bolus ráta 1200 ml/h,
így 1ml infúzió 3 másodperc alatt beadásra kerül. A bolus infúziót az k
megnyomásával bármikor leállíthatja. Kis  bolus volumennél a pumpa indítási 
karakterisztikája és az infúziós rendszer tırése miatt az alul-dozírozás lehetŒsége fenn
áll. A légtelenítés elŒtt bontsa  a páciens szerelékét.

1.4 Szerelék csere és új terápia indítása

Megjegyzés: A téves adagolás elkerülése érdekében szerelék cserénél mindig
bontsa a páciens-oldali csatlakozást. Szerelék csere alatt ne hagyja Œrizetlenül a
készüléket. Rendszeresen ellenŒrizze és tisztítsa a biztonsági elzárót.

• Állítsa le az adagolást sf megnyomásával. A zöld adagolás-jelzŒ LED kialszik.
Zárja a görgŒs elzárót, és bontsa a páciens oldali csatlakozót.

• Nyomjon x és nyissa a pumpa ajtót u. Nyomja le teljesen a zöld
nyitó-kart, amíg a helyére nem kattan, majd távolítsa el a régi szereléket, és 
helyezze be az újat. 

Megjegyzés: Ha egy ismeretlen ok miatt nem sikerülne kinyitni a pumpa-ajtót, az
akkumulátor-tartó fedelének belsejében talál egy nyitó eszközt. Ennek segítségével
távolítsa el a fedelet a pumpa vész-nyitójáról, majd helyezze a nyílásba és forgassa az
óramutató járásának irányába, a pumpa-ajtó kinyílásáig.

• Zárja a pumpa-ajtót, nyugtázza a szerelék típusát k és nyissa a
görgŒs-elzárót.

• Ha szükséges légtelenítsen u , majd lépjen tovább d.

• Csatlakoztassa a pácienshez, majd ellenŒrizze a beállított paramétereket t.

• Indítsa az infúziót sf.

Megjegyzés: Új terápiát a pumpa leállítása után indíthat. Nyomjon C -t mindaddig,
amíg a pumpa a FŒ-, Állapot- vagy Opciók Menüben van, majd folytassa a leírtak
szerint.
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1.5 Infúzió vége

• sf megnyomásával állítsa le az adagolást. A zöld LED kialszik. Bontsa a 
páciens csatlakozót.

• Nyomjon x-t. A megjelenŒ kérdésre válaszoljon u.

• A pumpa ajtó kinyitása után teljesen nyomja le a zöld színı kioldó kart, amíg 
az a helyére nem kattan. Távolítsa el a szereléket, és zárja a pumpa ajtót.

• Kikapcsoláshoz nyomja meg a o-t 3 másodpercig.

Megjegyzés: A beállításokat a kikapcsolódó pumpa folyamatosan elmenti.

1.6 Készenléti állapot (Standby Üzemmód)

Hosszabb megszakítás esetén is lehetŒség van a beállított értékek megŒrzésére.

• Állítsa le az adagolást sf. Nyomja meg a o gombot (kevesebb, mint
3 sec-ig).

• Ha megjelenik a „Készenlétbe kapcsol?“ kérdés, nyugtázza u.

• A pumpa most készenléti üzemmódban van.

=> Amíg a pumpa készenléti módban van, a kijelzŒje a gyógyszert és az ehhez a
módhoz tartozó hátralévŒ idŒt mutatja. A hátralev� idŒ a l gomb 
megnyomásával változtatható.
A készenléti módból a c gomb megnyomásával léphet ki.

Amíg be van helyezve egy kellék, a pumpa nem kapcsol ki, csak készenléti üzemmódra
vált, és ez történik abban az esetben is, ha a o gombot 3 másodpercnél hosszabb
ideig megnyomja.

1. fejezet

PROGRESSZÍV HASZNÁLAT
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KEZELÉS

PROGRESSZÍV HASZNÁLAT

2.1 Állapotlekérdezés adagolás alatt

Lépjen vissza az adagolási képernyŒbŒl a FŒ-menübe, adagolás alatt megnyomva a
c -t. A menüpontok között a  t -lal navigálva ellenŒrizheti a paramétereket. Az
Állapot és Opciók Menü paramétereinek ellenŒrzéséhez válassza ki ezen menü 
pontokat a FŒ-menübŒl („Állapot“ vagy „Opciók“), majd lépjen be l, és ellenŒrizheti a
paramétereket t.

2.2 A Ráta, Cél-volumen és IdŒ változtatása adagolás
közben, az Állapot Menü adatainak törlése

• A pumpa adagolása közben a FŒ Menübe jutáshoz nyomjon c -t.
Válassza ki a Ráta / Cél.Vol / IdŒ -t  t , és nyomjon  l -t az adott paraméter
megnyitásához.

• Adja meg az új értéket q, és nyugtázza k.

Állapot Menü adatainak törlése:

A közbensŒ volumen és -idŒ értékeit a pumpa adagoló, vagy leállított állapotában is
törölheti. 

• Válassza ki az „Állapot“ feliratot a FŒ-menüben t , majd nyomjon l-t. 

• Jelölje ki a közb.vol-t (ml), vagy a közb.idŒt (h:min) t és lépjen be l. 

• umegnyomásával nullázza a közbensŒ paraméterek értékét.

Mindkét összegzett paraméter (idŒ ill. volumen) elŒtt megjelenik az „össz.” felirat, ill.
utána a megfelelŒ egység. Az összegzett paramétereket egy új terápia indításával lehet
lenullázni. Ehhez állítsa le az adagolást, ekkor a kijelzŒn a FŒ-menü jelenik meg:
Nyomjon c, válaszoljon a feltett kérdésre u , majd törölje az értéket u.

A behelyezett szerelék típusa a „Szerelék “menü pontban jelenik meg, és csak az 
infúzió-indítás kezdetén lehet kijelölni. A nyugtázás után már nem módosítható. A
gyógyszer infó a gyógyszer- és a gyógyszer-szótár nevébŒl, és létrehozásuk dátumából
áll. Ha automatikus, vagy manuális visszaállás történik a másodlagos infúzióról az 
elsŒdlegesre, akkor „PGY Váltás „felirat jelenik meg. Az akkumulátor kapacitás aktuális
értéke az „Akku-kapacitás” menüpontban jelenítŒdik meg, órában és percben kifejezve.
Az aktuális program-változat számát a „Verzió “menüpontban találja. A csŒben lévŒ
nyomás leolvasható az ÁllapotmenübŒl is mmHg vagy Bar mértékegységgel a szerviz
beállításoknál.
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3.1 Adagolási egységek és az adagolási sebesség 
kiszámítása (áttekintés)

A következŒ táblázat a grammban, illetve a nemzetközi egységben (NE – IU)
megadott adagolási egységeket, valamint a pumpán használatos átalakítási
módszerüket mutatja be:

A felhasználó ezenkívül a következŒ adagolási egységek közül választhat:

• Táplálás: kcal, mEq, mmol
• kg
• Felszín-mértékegységek: m2

A pumpa a Dubois-féle képlettel számítja ki a testfelszínt (DuBois D, 
DuBois EF. A formula. Arch Intern Med 1916; 17: 863):
testfelszín (m2) = 0.007184 x testsúly (kg)0.425 x testmagasság (cm)0.725

EllenŒrizze a kiszámított testfelszín értékének valószerıségét az infúzió 
elindítása elŒtt, valamint akkor is, ha a testfelszíntŒl függŒ adagolási sebességet
vonalkód alapján állítja be. Az adagolási sebesség kiszámításakor a sebesség
ml/h mértékegységben határozható meg a megadott adagolási paraméterek
alapján.

Paraméterek beállítása:

1. Koncentráció, mint a hatóanyag mennyisége per volumen.
- Aktív összetevŒ mennyisége
- Volumen ml-ben.

2. Ahol szükséges: Páciens súly kg-ban vagy font-ban (lbs), illetve m2, vagy 
gramm.

3. Dózis elŒírása:
- idŒhöz kapcsolódó- úgymint hatóanyag mennyiség / min, h vagy 24h.
- idŒhöz és a páciens súlyához kapcsolódó - úgymint a hatóanyag 

mennyiség / (testsúly)kg / min, h vagy 24 h a testfelszíntŒl (BSA) 
függŒen.

4. Ahol szükséges: Cél volumen ml-ben.

3.2 Dózis-ráta Kalkuláció (Használat)

a Válassza ki a dózis-ráta kalkulációt l.

a Válassza ki a hatóanyag mértékegységét T és nyugtázza l.

Adagolási ráta [ml/h] = x Páciens súly (opcionális)
Dózis

Koncentráció [ ]

Gramm 106 ng 103 µg 1 mg 10-3 g

NE (IU) 103 mIU 1 IU 10-3 kIU 10-6 MIU
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a Adja meg a koncentrációt a hatóanyag mennyiség és a volumen 
megadásával. Ehhez adja meg az értékeket q és nyugtázza k.

a Ha nem szükséges megadni a páciens súlyát, nyomjon d-t.
A t gombbal válassza a „testsúly” vagy a „felszín” lehetŒséget, és a 
választás megerŒsítéséhez nyomja meg az k gombot.

a Adja meg a beteg testsúlyát a q gombbal, és erŒsítse meg az adatot az 
k gombbal. 

a Válassza ki a dózis elŒírást t, és nyugtázza l.

a Adja meg a dózist q, és nyugtázza k. A ráta automatikusan 
kiszámításra és megjelenítésre kerül a kijelzŒ alsó sorában.

a Ha szükséges, adjon meg Cél volument q és nyugtázza k. Az idŒ 
automatikusan kiszámításra, és a képernyŒ alján megjelenítésre kerül.

a EllenŒrizze a számított ráta, és ha szükséges, a kiigazított értékek reális 
voltát t, mielŒtt elindítja az infúziót sf.

A koncentráció és a dózis  a FŒ-menüben a rátához, célvolumenhez és idŒhöz
hasonlóan a késŒbbiekben is megváltoztatható. (lásd 2.2). A dózismódosítások
más paraméterekre kifejtett hatása a kijelzŒ alján jelenik meg.

Az összegzett és közbensŒ, beadott hatóanyag értékek az”  Állapot Menü”-bŒl
kérdezhetŒek le. EllenŒrizni és törölni ezeket  ugyanúgy lehet, mint a többi összegzett
és közbensŒ értéket. 

A dózis-ráta kalkuláció kikapcsolása a pumpa leállított állapotában lehetséges. A „FŒ
Menü”-ben állva nyomjon c-t, majd d-t.

Figyelem: A beteg testsúlyának vagy testmagasságának megváltoztatása 
módosítja az áramlási sebességet is.

3.3 Gyógyszer szótár

30 kategóriába sorolva legfeljebb 1200 gyógyszernév tárolható, beleértve a 
terápiás adatokat, az információkat és a gyógyszerenként legfeljebb 10 
koncentrációt. Ezek a gyógyszerek tovább csoportosíthatók 50 ápolási területre
és 16 betegprofilba. A pumpába való betöltés mıvelete külön számítógépes 
programmal (Space Upload Manager feltöltéskezelŒ és HiBaSeD) hajtható végre.

Megjegyzés: A gyógyszer szótár az Indítás- és a Speciális funkciók menüponton
keresztül indítható. A felhasználónak a terápia indítása elŒtt meg kell gyŒzŒdnie,
hogy a pumpában lévŒ gyógyszer szótár megfelelŒ a páciens célcsoportjának. 
Az ápolási területet és a létrehozás dátumát (lásd a fejlécet) ellenŒrizni kell a
pumpán.

Megjegyzés: A vonalkódos keresés a gyógyszerkönyvtárakban csak egy ápolási
terület és egy beteg alapján lehetséges.

A gyógyszer szótár különbözŒ módokon illeszthetŒ a terápiába. Ez a pumpa 
leállított, ill. adagolási állapotában is elvégezhetŒ. EgyrészrŒl, a terápiás 
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adatokat magában foglaló gyógyszernév  átvihetŒ a gyógyszer szótárból.
MásrészrŒl, ha ráta, célvolumen és/vagy idŒ már meghatározásra került a
FŒmenüben, a gyógyszernév és a már meghatározott adatokhoz igazított értékek
töltŒdnek le. Ha a dózisráta számítása már elkezdŒdött, a gyógyszer nevének
késŒbbi hozzárendelése akkor is lehetséges marad.

Gyógyszer és a megfelelŒ paraméterek betöltése a fŒmenübŒl:

• Lépjen a Speciális funkciók menübe, és nyomja meg a l gombot.

• Nyissa meg a gyógyszerkönyvtárat a l gomb megnyomásával.

• Görgesse végig a listát a t gombbal, és válassza ki az ápolási területet a l
gombbal. Ha a pumpán már beállította az ápolási területet, ez a lépés 
kihagyható a következŒ alkalommal.

• Az ápolási terület megváltoztatásához görgesse végig a listát, amíg meg 
nem jelenik a Change Care Area (Ápolási terület módosítása) elem. Az 
ápolási terület megváltoztatásához nyomja meg az k gombot.

• Görgesse végig a listát a t gombbal, és válassza ki a betegprofilt a 
lgombbal.
Ha nincs beállított profil, ez a lépés kimarad.

• Görgesse végig a listát a t gombbal, és a lgombbal válasszon a 
betırendes listáról (minden gyógyszer) vagy egy kategóriából.

• Ha egy gyógyszerhez különbözŒ terápiák tartoznak, válassza ki a terápia 
típusát a t gombbal, és a választás megerŒsítéséhez nyomja meg a l 
gombot.

• ErŒsítse meg a megjelenített gyógyszer-információkat a l gombbal.

• EllenŒrizze, hogy a gyógyszer adagolási menüben található rövid neve 
azonos-e a választott gyógyszer nevével. EllenŒrizze a paramétert a 
adagolási menüben  a t gombbal, és indítsa el az infúziót a sf gombbal.

Megjegyzés: A kezelési terület és a betegprofil nem változtatható meg a
terápiákon belül (Piggyback üzemmódban sem).

KezdŒ bolus:

A kezdŒ bolust a gyógyszerlista-kezelŒben kell beállítani.

• Használja a gyógyszerkönyvtárat a Használati útmutatónak megfelelŒen.

• Válassza ki a kívánt gyógyszert a t gombbal, és nyomja meg a l gombot.
A kezdŒ bolus elindítása elŒtt megjelenik a bolus beállításait tartalmazó 
menü, amelyben módosíthatja a bolust a q gombbal.

• EllenŒrizze a paramétert, és indítsa el az infúziót a sf gombbal.

Megjegyzés: Az ápolási terület és a betegprofil nem változtatható meg a
terápiákon belül.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
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Hard Limitek (nem átléphetŒ határértékek):

Ha a ráta/dózis/bolus volumen és bolus ráta meghaladja a gyógyszerszótárban
megadott értéket (hard limit), a gyógyszer nem kerül elfogadásra, hibaüzenet
jelenik meg, és a pumpa visszalép a gyógyszer választáshoz. Ha a gyógyszer-
választási kísérlet  adagolás közben történt, a pumpa folytatni fogja az 
adagolást. 

Szoft Limitek (módosítható határértékek):

A gyógyszer paraméterekhez a Drug List Editor-ban soft limitek rendelhetŒek.
Ezek a határok átléphetŒek, meghaladhatóak. A szoft limittel kapcsolatosan az
alábbi szimbólumok jelenhetnek meg:

Az infúzió a szoft limit minimuma és maximuma közötti 
tartományban van =

Az infúzió a szoft limit maximumával egyezik meg =

Az infúzió a szoft limit minimumával egyezik meg =

Átlépték a szoft limit felsŒ határát =

Átlépték a szoft limit alsó határát =

Nincs meghatározva szoft limit =

Csak a gyógyszerneve érhetŒ el =
(ha a gyógyszerszótárból csupán a gyógyszer nevét lehet kiválasztani)

A gyógyszer szótárban megadott határértékeknek egyezniük kell a pumpára és a
szerelékre vonatkozó határértékekkel.

Megjegyzés: Az erŒs szerek adagolásának nyomon követése elŒírás. 

Megjegyzés: Ha a gyógyszerkönyvtárból választ ki egy gyógyszert, és a pumpa a
kiszámított dózisráta alatti adagolási sebességgel dolgozik, a kezdeti értékek
felülíródnak a gyógyszerkönyvtár értékeivel, ha kiválasztja ezeket.

Távoli gyógyszerkönyvtár frissítése a feltöltéskezelŒbŒl (Space Online Suite)

A fájlikon 2 másodpercenként felvillan. Frissítés érhetŒ el.

A gyógyszerkönyvtár feltöltése akkor kezdŒdik el, amikor a pumpa Passzív 
üzemmódra vált.

Megjegyzés: A feltöltést a c gomb megnyomásával szakíthatja meg.

Amennyiben használni szeretné a távoli gyógyszerkönyvtár frissítésének
funkcióját, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.

3. fejezet
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3.4 Beteg által vezérelt fájdalomcsillapítás (PCA)

PCA esetén olyan gyógyszerlistára van szükség, amely legalább egy olyan 
gyógyszert tartalmaz, amely aktiválja a PCA profilt. Ez meghatározza a hatékony
és biztonságos kezelés feltételeit. 

Kapcsolja be a pumpát az o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés
befejezŒdik. A beállításoktól függŒen a rendszer vagy egy gyógyszer
kiválasztását ajánlja fel közvetlenül, vagy pedig a pumpa megjelenik a
fŒmenüben.

A t gomb megnyomásával válassza ki a fŒmenü „Speciális funkciók” parancsát,
és erŒsítse meg választását az l gombbal. 

Válassza ki a gyógyszerlistát, a kategóriát és a kívánt gyógyszert a q gombbal.

A kezelés most elkezdhetŒ az sf gomb megnyomásával, ha már minden 
szükséges értéket megadott.

Az elŒre meghatározott beállításoktól függŒen a kezelés egy kezdeti bolussal és
alaprátával is indulhat.

MielŒtt a beteget magára hagyná, a pumpát 3. szintı adatzárral le kell zárnia a
q gomb megnyomásával („Opciók” menü). Ez fokozottan szükséges akkor, ha
elképzelhetŒ a beállításokhoz való illetéktelen hozzáférés.

A kódot a q gombbal lehet megadni és a k gombbal megerŒsíteni.

Ebben az állapotban a beteg számára engedélyezett bolusok igénylése. A kezelés
állapotától függŒen ezek az igények vagy teljesülnek, vagy elutasítódnak. A 
szerelék cseréje is lehetséges az 1. és a 2. szintı adatzárhoz tartozó kód 
használatával. A PCA beállításainak módosítása vagy más kezelések azonban
csak akkor lehetségesek, ha a 3. szintı adatzár kódját is megadják.

A kezelés állapota ellenŒrizhetŒ az „Állapot” menüben.

A kiválasztás után a pumpa
további gyógyszer-információkat
kínál fel, amelyeket megerŒsíthet
az l gomb megnyomásával.

Válassza ki a PCA profilt a t
gombbal. A gyógyszerlistán tárolt
kezelési beállítások * megjelennek. 

A pumpa kijelzŒje az ábrához
hasonló képet mutat.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

* A bolustérfogat annak az egyszeri gyógyszerbolusnak a térfogata, amelyet a beteg igényelhet. A FelsŒ
határ az a gyógyszermennyiség vagy -térfogat, amelyet a beteg bizonyos idŒn belül összességében
igényelhet. A kizárási idŒ az az idŒtartam, amelynek el kell telnie két bolus között.
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Lépjen be a fŒmenübe a c gomb megnyomásával, és a q gomb 
megnyomásával válassza ki az „Állapot” lehetŒséget.

Az igényelt bolusok hangjelzéses megerŒsítése bekapcsolható és beállítható a 3.
szintı adatzárnál a t gomb megnyomásával.

Ha csatlakoztatva van a bolusigényt jelzŒ vezérlŒgomb, a kezelés szimbóluma a
következŒhöz hasonlóan néz ki: .  

Amennyiben nincs csatlakoztatva a bolusigényt jelzŒ vezérlŒgomb, a kezelés
szimbóluma a következŒhöz hasonlóan néz ki: 

A bolusigényt jelzŒ vezérlŒgomb a pumpa hátlapján levŒ P2 csatlakozóhoz 
csatlakoztatható. 

Tanács: LehetŒség van elindítani egy kezelést folyamatos módban, majd késŒbb
átváltani PCA módra (ha a gyógyszer egyaránt engedélyezett folyamatos és PCA
módú felhasználásra is).

SpacePCA táblázat

Ha a r-t megnyomjuk a RUN képernyőn, a SpacePCA táblázat jelenik meg.

A csík egy időtengelyt jelöl, a tengely felett található pontok jelölik a beadott
bolus mennyiségét, a tengely alatt találhatóak pedig a be nem adagolt bolus
mennyiségét.

A táblázat felbontása 15 perces és 15 percenként legfeljebb 5 pontot jelenít
meg. Amennyiben ezen időszakban a beadott, illetve a be nem adagolt bolus 
5-nél több, akkor az utolsó pont félkövérré változik.

A PCA paraméterek módosításai a táblázat alsó részén nyíl alakú jelekként 
jelennek meg.

Az A/D arány a beadott és az
igényelt bolusok százalékos
arányát jelzi, ezáltal képet ad a
kezelés hatékonyságáról.
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3.5 Célvezérelt infúzió  (TCI)

Bevezetés

Célvezérelt infúzió (Target Controlled Infusion, TCI) során a kezelŒ inkább a 
gyógyszernek az emberi testben (cél) elérni kívánt koncentrációját határozza
meg, nem pedig az infúzió sebességét. Az ezen koncentráció eléréséhez és 
fenntartásához szükséges ráták és sebességek a három rekeszes 
farmakokinetikus modellen alapuló algoritmust felhasználva kerülnek
kiszámításra a pumpán. 

A farmakokinetikus modell (PK-modell) egy olyan matematikai modell, amely
egy bólus vagy változó idŒtartamú folyamatos infúzió beadását követŒen elŒre
jelzi az emberi testben várható gyógyszer-koncentrációt (pl. a plazmaszintet). A 
PK-modell kifejlesztésében betegekbŒl vagy önkéntesekbŒl álló populáció 
plazmaszint-értékeinek mérése és az annak megfelelŒ statisztikai elemzés
segített. A PK-modell legtöbbször 2 vagy 3 rekeszes modell, amely feltünteti a
rekeszek térfogatát, a rekeszek közötti kicserélŒdés sebességét és a gyógyszer
eliminációjának vagy metabolizmusának sebességét.

A PK-modell paraméterezhetŒ különbözŒ gyógyszerekkel való használathoz,
amíg az megfelelŒ az adott gyógyszerhez. A farmakokinetikus modell és 
paramétereinek sematikus ábrázolását mutatja a következŒ ábra:

Bemenet

Clearance

V1
Központi 
rekesz

V3
Perifériás 
rekesz

lassan kiegyenlítődő

V2
Perifériás 
rekesz

gyorsan kiegyenlítődő
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A TCI alkalmazása B. Braun Space rendszerrel két gyógyszer esetén lehetséges:
Propofol és Remifentanil. Propofol esetén a felhasználó két paraméterkészlet
közül választhat. Az ezen gyógyszerekhez használt paraméterkészletek (nem
mindegyik paraméterkészlet tesz lehetŒvé hatáshelyi célzást):

A B. Braun Space rendszer kétfajta TCI üzemmódot kínál:

• Plazmakoncentrációt célzó TCI

Ebben az üzemmódban a kezelŒ kiválasztja a gyógyszer kívánt 
koncentrációját a vérplazmában, a rendszer pedig az infúziós ráta 
kiszámítására a PK-modellt használja a kívánt koncentráció mielŒbbi elérése 
érdekében (ha a felhasználó nem adott meg egyéb korlátozásokat).

• Hatáshelyi koncentrációt célzó TCI

Ebben az üzemmódban a kezelŒ kiválasztja a gyógyszer kívánt 
koncentrációját a gyógyszerhatás helyén, a rendszer pedig az infúziós ráta 
kiszámítására a PK-modellt használja a kívánt koncentráció mielŒbbi elérése 
érdekében (hacsak a felhasználó nem adott meg egyéb korlátozásokat). 
Ebben az üzemmódban a plazmabeli koncentráció kissé magasabbra 
emelkedik.

A hatáshelyi célzás esetén kapcsolat szükséges a farmakokinetika és a 
farmakodinámia között. Mivel a hatáshelyi rekesznél nincs térfogat, a k1e
rátaállandót figyelmen kívül lehet hagyni, és a ke0 rátaállandó számít a
hatáshelyi TCI végzéséhez szükséges paraméternek. Az ilyen módon módosított
farmakokinetikai modell sematikus ábrázolása látható a következŒ oldalon.

Bemenet

Clearance

V1
Központi 
rekesz

V3
Perifériás 
rekesz

lassan kiegyenlítődő

V2
Perifériás 
rekesz

gyorsan kiegyenlítődő

Hatáshelyi 
rekesz

3. fejezet
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Gyógyszerlista

Az elŒre telepített gyógyszerlista a következŒ értékeket biztosítja:

Gyógyszer/
Paraméter
V1 [Liter]

Propofol Remifentanil

k12 [perc-1] 0,112

0,119

k13 [perc-1] 0,0419

k21 [perc-1] 0,055

k31 [perc-1] 0,0033

ke0 [perc-1] 0,26
Irodalom Marsh et al., Br. J.

Anaesthesia, Vol.
67, 1991, 41-48

Hatáshelyi célzás Nem

k10 [perc-1]

0,228 * Súly

0,302 - 0,0056 * (Kor - 53)

0,443 + 0,0107 * (Súly - 77)
- 0,0159 * (LBM - 59) +
0,0062 * (Súly - 177)

0,196

[1,29 - 0,024 * (Kor - 53)] / 
[18,9 - 0,391 * (Kor - 53)

0,0035

0,456
Schnider et al., 
Anesthesiology, Vol. 88,
1998, 1170-1182 Schnider
et al., Anesthesiology, Vol.
90, 1999, 1502-1516
Igen

4,27

[2,05 - 0,0301 * (Kor - 40)] / 
[5,1 – 0,0201 * (Kor - 40) +
0,072 * (LBM - 55)]

[2,6 - 0,0162 * (Kor - 40) +
0,0191 * (LBM - 55)] / [5,1 –
0,0201 * (Kor - 40) + 0,072 *
(LBM - 55)]

[0,076 - 0,00113 * (Kor - 40)] / 
[5,1 – 0,0201 * (Kor - 40) +
0,072 * (LBM - 55)]
[2,05 - 0,0301 * (Kor - 40)] / 
[9,82 – 0,0811 * (Kor - 40) +
0,108 * (LBM - 55)]
0,01402 - 0,0002085 * 
(Kor -40)
0,595 - 0,007 * (Kor - 40)
Minto et al., Anesthesiology,
Vol. 86, 1997, 10-33

Igen

5,1 - 0,0201 * (Kor - 40) +
0,072 * (LBM - 55)

ElérhetŒ koncentrációk
Propofol Remifentanil

Alapértelmezett max. ráta 1.200 ml/h
TCIProp

Abszolút max. ráta Pumpa maximuma
Plazma alapért. határ 400 %
Plazma abszolút alsó határ 100 %
Plazma relatív felsŒ határ 450 %
Alapértelmezett célérték 0.0 µg/ml
Relatív max. célérték 8.0 µg/ml

Rövid név

5 mg/ml 
10 mg/ml
20 mg/ml

1.200 ml/h
TCIRemi

Pumpa maximuma
400 %
100 %
450 %
0.0 ng/ml
8.0 ng/ml

Abszolút max. célérték 15.0 µg/ml 20.0 ng/ml
Alapértelmezett csökkentési
koncentr.

1.0 µg/ml 1.0 ng/ml

Alapértelmezett 
paraméterkészlet

Marsh Minto

20 µg/ml
50 µg/ml

3. fejezet

SPECIÁLIS FUNKCIÓK



30

Fontos megjegyzések: : KiegészítŒ gyógyszerlista telepítése elŒtt lépjen kapcsolatba a
helyi B. Braun képviselŒvel

A pumpa beállítása

TCI esetén olyan gyógyszerlistára van szükség, amely legalább egy olyan gyógyszert 
tartalmaz, amely aktiválja a TCI profilt. A gyógyszerlista ebben a verzióban elŒre 
meghatározott. Ez meghatározza a hatékony és biztonságos kezelés feltételeit. 

Kapcsolja be a pumpát az o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés befejezŒdik. 
Illessze be az egyszer használatos eszközt és használja a gyógyszerkönyvtárat a Hasz-
nálati útmutatóban leírtaknak megfelelŒen.

Gyógyszer kiválasztása

Válassza ki a gyógyszerlistát, a kategóriát (a TCI gyógyszereket a „TCI” kategóriából kell
kiválasztani) és a kívánt gyógyszert a  q segítségével.

Ezek a lépések csak akkor szükségesek, ha az adott gyógyszernél különbözŒ
lehetŒségek léteznek.

A betegadatok bevitele

A paraméterkészlettŒl függŒen a következŒ adatok közül egy vagy több lehet 
szükséges:

• Súly
• Magasság
• Nem
• Kor

Ebben a példában: Propofol.

KövetkezŒ lépésként válassza ki az
adagolni kívánt gyógyszer 
megfelelŒ hígítását 
(koncentrációját) és a paraméter-
készletet (modell), valamint az
üzemmódot (hatáshelyi célzás vagy
plazmakoncentráció-célzás).

A betegadatok szerkesztéséhez 
használja a  q gombot. Példa.

3. fejezet
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3. fejezet

A megjelenŒ szerkesztŒablakban elŒször a „0” beállítás látható, hogy jól látható legyen,
hogy érték szerkesztése zajlik (kivétel: a nem induló beállítása: „male” (férfi)).

A hatáshelyi célzás használatakor a súly behatárolt lehet az LBM-számítások 
megkötései miatt. 
Fontos megjegyzések:

• Ügyeljen arra, hogy az adott betegnek megfelelŒ adatokat adja meg.
• Amint elindult a TCI, a betegadatok már nem módosíthatók!

A cél szerkesztése és a TCI elindítása

A cél beállítására szolgáló szerkesztŒablak a gyógyszerlistából származó alapértékekkel
jelenik meg. 

ErŒsítse meg a célt az k gombbal. A TCI ekkor elindítható a sf gombbal.

A TCI elindulása után a képernyŒ a következŒre vált: 

A felsŒ sorban látható egy ikon, amely a paraméterkészletet és az üzemmódot jelzi, a
következŒ jelentésekkel:

• „TCI Ma P”: TCI Marsh plazmakoncentráció-célzás
• „TCI Sc P”: TCI Schnider plazmakoncentráció-célzás
• „TCI Sc E”: TCI Schnider hatáshelyi célzás
• „TCI Mi P”: TCI Minto plazmakoncentráció-célzás
• „TCI Mi E”: TCI Minto hatáshelyi célzás

Az alsó sorban láthatóak az állapotparaméterek, mint pl. az áramlási ráta, a Cp/Ce, az
infundált térfogat, stb. A kívánt paramétert a  t gombbal lehet kiválasztani. Javasolt a
Cp/Ce kiválasztása.

Ennek a paraméternek a 
szerkesztése a „DoseGuard™” 
dózishiba-csökkentŒ rendszer 
irányításával történik, a 
gyógyszerlistában meghatározott
határértékeknek megfelelŒen.

Gyógyszer rövid neve

Cél és egység

Aktuális plazma- és hatáshelyi koncentráció

Üzemmód-kijelzŒ

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
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Abban az esetben, ha módosítani szükséges a célt, a szerkesztéshez nyomja meg a l
gombot.

Hasznos tudnivalók a pumpa futása közben

A görbe a Cp idŒbeli alakulását, a terület pedig a Ce idŒbeli alakulását ábrázolja. Az
idŒablak 20 percet mutat (15 perc elŒtte, 5 perc utána).

A C gombbal bezárhatja a további részletek ablakát.

A TCI befejezése

A TCI-kezelés befejezésére (azaz az anesztézia vagy a szedálás leállítására) 
kétféle lehetŒség van:

• Állítsa a célt 0-ra.
• Állítsa le a pumpát.

Javasoljuk a pumpa egyszerı leállítását a sf gombbal.

Az R gomb megnyomásakor a pumpáról további információkat kaphat – ebben
az esetben a információk a következŒképpen módosultak: 

A kezelés befejezése után két lehetŒsége van:

a) A pumpa ismét használható TCI-kezelésre egy másik betegnél, ugyanazzal a 
gyógyszerrel. 
Ebben az esetben állítsa le a korábbi terápiát, és használjon új egyszer 
használatos eszközöket.

b) A pumpa maradhat az adott betegnél folyamatos üzemmódban (TCI nélkül).

Az r gomb megnyomásával 
további tudnivalókat kérhet le.

Az r gomb másodszori 
megnyomásakor egy grafikus 
áttekintŒ ablak nyílik meg.

Az r gomb ismételt 
megnyomásával megjeleníthetŒ
az ábra.

Mindkét esetben a „korábbi” 
TCI-kezelést be kell fejezni a  c
gombbal, és ki kell választani az
Igen lehetŒséget ezen a képernyŒn
a u gomb megnyomásával.  

3. fejezet
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3.6 Vonalkód-kezelés

A L szoftververzió támogatja a vonalkódok kezelését, de alapbeállításként ez a funkció
nincs aktiválva. Amennyiben használni szeretné a vonalkód-kezelési funkciót, lépjen
kapcsolatba a helyi viszonteladóval.

3.7 Piggyback funkció

A  piggyback üzemmód lehetŒvé teszi, hogy az elsŒdleges (primary) infúziót 
ideiglenesen megszakítva beadásra kerüljön egy piggyback (másodlagos ) infúzió. A
piggyback szerelék a pumpa fölött egy Y elágazással csatlakozik az elsŒdleges 
szerelékhez. A másodlagos infúziót kb. 20 cm-el magasabbra kell helyezni az 
elsŒdlegesnél. Mindkét szereléket teljesen légteleníteni kell. A következŒ oldali ábrának
megfelelŒen egy visszafolyás gátló szelepet kell beiktatni.
A piggyback funkció indításának elŒfeltétele, hogy a pumpa leállításra kerüljön.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az elsŒdleges és a másodlagos infúzió 
célvolumenének (VTBI) meg kell felelnie a tartály méretének. A Piggyback (másodlagos)
infúzió csak a Folyamatos és a Dózis idŒzítése üzemmódban adagolható.

• A rátát megadhatja manuálisan, dózis-ráta kalkulációval, vagy a gyógyszer 
szótár segítségével. Addig nem lehetséges a másodlagos infúzió elkezdése, 
amíg az elsŒdleges adatai (ráta, cél volumen) nincsenek megadva.

• Válassza ki a  „Piggyback” -et a  Speciális Funkciók menübŒl, és nyugtázza 
l.

• A visszaállás a másodlagosról az elsŒdleges infúzióra  („PIGY” helyett „PRIM”)
lehet manuális, vagy automatikus. Ennek megfelelŒen kell választani a 
feltett kérdésre a u vagy d nyilakkal.

• A másodlagos infúzió rátája és cél volumene is megadható dózis-ráta 
kalkulációval, gyógyszer szótárral, vagy manuálisan q.

• Indítsa a másodlagos infúziót sf. A készülék a  piggyback volument a 
megadott  piggyback rátával szállítja.

Az adagolási képernyŒ fejlécén megjelenŒ szimbólum mutatja („PRIM” vagy „PIGY”),
hogy elsŒdleges, vagy másodlagos infúzió adagolása történik éppen.

A  piggyback volumen beadása után a pumpa automatikusan visszaáll az elsŒdleges
infúzióra, ha ez volt beállítva. Ha az elsŒdleges infúzió cél volumene beadásra került, a
pumpa vénafenntartó rátával adagol tovább, majd leáll és riaszt. Ha manuális 
visszaváltás volt kiválasztva, akkor a másodlagos infúzió beadása után a pumpa leáll,

Az a) esetben nyomja meg a  u
gombot a menüben; a b) esetben 
nyomja meg a  d gombot.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
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vagy KVO rátával adagol, és a felhasználónak kell visszaváltania a FŒ menübŒl 
“Visszavált PGY 1-re”, majd indítania az elsŒdleges adagolást sf.

Megjegyzés: A célvolumennél (VTBI) figyelembe kell venni a KVO (vénatartás) 
térfogatát is.

Megjegyzés: A pumpa leállított helyzetében bármikor lehetŒség van a FŒ menübŒl 
manuálisan átkapcsolni az elsŒdleges és másodlagos infúziók között. Javasolt, hogy az
éppen nem aktív szerelék görgŒs elzárója zárva legyen.

A váltakozó infúziós Piggyback terápia több alkalommal is megismételhetŒ a
másodlagos gyógyszer megváltoztatásával vagy újbóli beállításával.

• A Speciális funkciók menüben válassza a Set new Piggyback (Új másodlagos infúzió 
beállítása) elemet, és erŒsítse meg választását a l gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A legutóbbi másodlagos érték adatainak visszaállítása a célvolument
(VTBI) is visszaállítja. 

ElsŒdleges infúzió pl. 1000 ml-es
térfogatú zsákkal és 25 ml/óra
adagolási sebességgel.

Infusomat® Space vezeték
szerelék, Piggyback típusú,
cikkszám: 8250710SP

Másodlagos infúzió pl.
100 ml-es térfogatú
zsákkal és 10 ml/óra
adagolási sebességgel.

Intrafix® Primeline,
cikkszám:  4062877

CsepegtetŒkamra1
„Neutrapur” csŒ2
Visszacsapószelep3
Leszorító csat4
Tı nélküli Y-szelep5
GörgŒs záróelem6
Space infúziós pumpa7
Betegcsatlakozó8
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3.8 Fokozatos növelés és csökkentés üzemmód 
(Ramp and Taper Mode)

Fokozatos növelés és csökkentés üzemmódban az infúzió fokozatosan növelt, illetve
csökkentett sebességgel adagolható. A pumpa automatikusan számítja ki a szükséges
sebességnövelést és -csökkentést a teljes térfogatnak, az idŒnek és a növelési/csökken-
tési idŒnek megfelelŒen. Az üzemmód 3 fázisból áll.

• Fokozatos növelési fázis: A pumpa sebessége lineárisan növekszik az 
elŒre beállított sebesség (plató, állandó sebesség) eléréséig elŒre 
meghatározott idŒ alatt (növelési idŒ).

• Folyamatos fázis: Az infúzió adagolása az állandó sebességgel, 
folyamatosan történik.

• Fokozatos csökkentési fázis: A pumpa sebessége lineárisan csökken a 
folyamatos fázis után a KVO (Vénatartás) üzemmód sebességének 
eléréséig, illetve a pumpa leállásáig elŒre meghatározott idŒ alatt 
(csökkentési idŒ).

Példa:

A Ramp and Taper (Fokozatos növelés és csökkentés) funkciót kizárólag 
szakképzett felhasználó használhatja, aki ismeri ezen funkció mıködési elvét, és
megfelelŒ képzésben részesült a készülék használatával kapcsolatban. 

Megjegyzés: A Fokozatos növelés és csökkentés funkció aktív állapotát mindig
egy jellegzetes szimbólum jelzi a kijelzŒn  ( / / ).

Megjegyzés: A Bolus funkció nem érhetŒ el a Fokozatos növelés és csökkentés
üzemmódban.

A profilparaméterek beállítása: A terápia elindítható közvetlenül a 
gyógyszerkönyvtárból vagy a fŒmenü Speciális funkciók menüjébŒl.

3. fejezet
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A Fokozatos növelés és csökkentés funkció elindítása a gyógyszerkönyvtárból:

Megjegyzés: A Fokozatos növelés és csökkentés funkció beállításait elŒzŒleg meg
kell adni a gyógyszerlista-kezelŒben, és fel kell tölteni azokat a pumpába.

• Kapcsolja be a pumpát a o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés 
befejezŒdik. 

• Helyezze be az egyszer használatos eszközt, és használja a 
gyógyszerkönyvtárat a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelŒen.

• Válassza ki a kívánt gyógyszert a t gombbal, és nyomja meg a l gombot.

A pumpa megjeleníti az elérhetŒ terápiás profilok listáját.

• Válassza ki a Ramp and Taper Mode (Fokozatos növelés és csökkentés 
üzemmód) beállítást a t gombbal, és nyomja meg a l gombot. 
A kijelzŒn megjelennek a Fokozatos növelés és csökkentés üzemmód terápiás 
beállításai. 

• Az értékek megváltoztatásához nyomja meg a l gombot, majd erŒsítse meg
a módosításokat az k gombbal.

A pumpa ezután a sf gomb megnyomásával indítható el.

A Fokozatos növelés és csökkentés mód elindítása a Speciális funkciók
menübŒl: 

• Kapcsolja be a pumpát a o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés 
befejezŒdik. 

• Helyezze be az egyszer használatos eszközt. 

• Lépjen a Speciális funkciók menübe, és válassza a Ramp and Taper (Fokozatos
növelés és csökkentés) elemet. 

• A paraméterek megadásához nyomja meg a l gombot, majd erŒsítse meg 
az adatokat az k gombbal.

• A kívánt paraméterek megadása után a pumpa a sf gomb megnyomásával 
indítható el.

A terápia állapotát a pumpa kijelzŒjének felsŒ részén látható Fokozatos növelés
és csökkentés üzemmód ikon jelzi.

A képernyŒn a következŒ adatok jelennek meg:

Fokozatos növelési fázis
A pumpa ekkor lineárisan
növeli a sebességet az elŒre
megadott idŒ alatt az állandó
sebesség eléréséig, majd 
automatikusan a folyamatos
fázisra vált.
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Folyamatos fázis

Fokozatos csökkentési fázis

Megjegyzés: Az infúzió elindítása után csak a sebesség, az idŒ és a célvolumen (VTBI)
változtatható meg a folyamatos fázisban.

Az állandó sebesség módosításakor (növelés/csökkentés) a készülék újraszámítja
a terápiát. Az állandó sebesség növelésekor, illetve csökkentésekor a fokozatos
növelési fázis, a folyamatos fázis és a fokozatos csökkentési fázis térfogata is
növekszik, illetve csökken. A folyamatos fázis rövidebb, illetve hosszabb lesz,
hogy a célvolumen (VTBI) beadása befejezŒdjön a fokozatos csökkentési fázis
végéig.

A fokozatos növelés, illetve csökkentés idŒtartamának módosításakor a készülék
újraszámítja a terápiát. Az állandó fázis rövidebb, illetve hosszabb lesz, hogy a
célvolumen (VTBI) beadása befejezŒdjön a fokozatos csökkentési fázis végéig.

A célvolumen (VTBI) növelésével, illetve csökkentésével a folyamatos fázis 
rövidebb, illetve hosszabb lesz, hogy az újonnan megadott célvolumen beadása
befejezŒdjön a fokozatos csökkentési fázis végéig.

Megjegyzés: Fokozatos növelés és csökkentés üzemmódban a gyógyszerek adagolása
bármikor leállítható és újraindítható a sf gomb megnyomásával. Ekkor a Fokozatos
növelés és csökkentés mód mıködése azonnal leáll (fokozatos csökkentési fázis nélkül),
illetve újraindul (új fokozatos növelési fázis nélkül). Ennek nincs semmilyen hatása a
terápia beállításaira.

Azonnali fokozatos csökkentés

Az Immediate Taper Down (Azonnali fokozatos csökkentés) funkció választásával a 
terápia azonnali fokozatos csökkentéssel fejezhetŒ be az eredetileg megadott teljes
célvolumen (VTBI) beadásának befejezŒdése elŒtt.

• Nyomja meg a C gombot a folyamatos fázisban.

• A t gombbal lépjen a Speciális funkciók menübe, és nyomja meg a l 
gombot.

• Válassza ki az Immediate Taper Down (Azonnali fokozatos csökkentés) 
funkciót, és erŒsítse meg választását a l gombbal.

A pumpa folyamatosan 
adagolja az infúziót elŒre
megadott ideig, majd 
automatikusan a fokozatos
csökkentési fázisra vált.

A pumpa lineárisan csökkenti a
sebességet az elŒre 
meghatározott idŒ alatt a KVO
(Vénatartás) üzemmód 
sebességének eléréséig.
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• Módosítsa a csökkentési idŒt a t gomb használatával, és a megerŒsítéshez 
nyomja meg az k gombot. 
A pumpa automatikusan átvált a fokozatos csökkentési fázisra, és lineárisan 
csökkenti a sebességet.

3.9 Program üzemmód

A Program üzemmód a szabványostól eltérŒ adagolási mintázatot igénylŒ
infúziókhoz használható. A felhasználó beállíthatja a mintázatot kiadó 
intervallumok sorozatát (legfeljebb 12 intervallumot) meghatározott paraméterek
(sebesség, idŒ, térfogat) megadásával.

A pumpa automatikusan végrehajtja egymás után az összes beállított 
intervallumot.

Példa:

A Program üzemmódot kizárólag szakképzett felhasználó veheti igénybe, aki ismeri
ezen funkció mıködési elvét, és megfelelŒ képzésben részesült a készülék 
használatával kapcsolatban.

Megjegyzés: Az aktív Program üzemmódot annak ikonja jelzi a kijelzŒn  ( ).

Megjegyzés: A Bolus funkció nem érhetŒ el a Program üzemmódban.

A profilparaméterek beállítása: A terápia elindítható közvetlenül a 
gyógyszerkönyvtárból vagy a fŒmenü Speciális funkciók menüjébŒl.

A Program funkció elindítása a gyógyszerkönyvtárból:

Megjegyzés: A Program funkció beállításait elŒzŒleg meg kell adni a 
gyógyszerlista-kezelŒben, és fel kell tölteni azokat a pumpába.

• Kapcsolja be a pumpát a o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés 
befejezŒdik. 

• Helyezze be az egyszer használatos eszközt, és használja a 
gyógyszerkönyvtárat a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelŒen.
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• Válassza ki a kívánt gyógyszert a t gombbal, és nyomja meg a l gombot.

• Válassza ki a Program üzemmódot a l gombbal.

A következŒ képernyŒn a felhasználónak meg kell erŒsítenie a terápia 
lépéseinek számát az k gomb megnyomásával.

A kijelzŒn megjelennek az infúzió lépéseinek beállításai. A Drug List Editor 
gyógyszerlista-szerkesztŒ használatával korábban megadott beállításokat meg
kell erŒsíteni a r gombbal.

• Az értékek megváltoztatásához nyomja meg a l gombot, majd erŒsítse 
meg a módosításokat az k gombbal.

• Állítsa be a célvolument (VTBI) a q gombbal.

A pumpa ezután a sf gomb megnyomásával indítható el.

A Program funkció elindítása a Speciális funkció menübŒl:
• Kapcsolja be a pumpát a o o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés 

befejezŒdik. 

• Helyezze be az egyszer használatos eszközt.

• Lépjen a Speciális funkciók menübe, és válassza a Program Mode (Program 
üzemmód) elemet. 

• A paraméterek megadásához nyomja meg a l gombot, majd erŒsítse meg 
az adatokat az k gombbal. 

• Állítsa be a célvolument (VTBI) a q gombbal. 

A kívánt paraméterek megadása után a pumpa a sf gomb megnyomásával
indítható el.

A kijelzŒ felsŒ részén megjelenik a Program üzemmód ikonja.
A képernyŒn a következŒ adatok jelennek meg:

Az infúzió adagolása közben csak a célvolumen (VTBI) változtatható meg.

• A Program üzemmód következŒ intervallumait a fŒmenüben ellenŒrizheti a 
C gomb megnyomásával.

LehetŒség van arra, hogy töröljön egy lépést (intervallumot) a futó terápiából. A
beprogramozott sorozat következŒ lépései megmaradnak.

A pumpa adagolni kezdi az
infúziót az aktuális lépéshez
tartozó elŒre meghatározott
sebességgel és elŒre 
meghatározott idŒ alatt.
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• A C gomb megnyomásával lépjen a fŒmenübe.

• Görgesse végig a fŒmenüt a t gombbal, és válassza ki a Current step 
(Aktuális lépés) elemet a l gombbal.

• A következŒ intervallumok ellenŒrzéséhez nyomja meg a C gombot.

• Válassza ki a Program Parameters (Program paraméterei) elemet a l
gombbal.

• A r gombbal haladjon végig az összes intervallumon.

Megjegyzés: A Program üzemmódban a gyógyszerek adagolása bármikor 
leállítható és újraindítható a sf gomb megnyomásával. Ennek nincs semmilyen
hatása a terápia beállításaira.

A ciklusok számát a célvolumen (VTBI) határozza meg. Ügyeljen arra, hogy a
célvolument az egyes ciklusok térfogatainak megfelelŒ arányúra állítsa be.
ElŒfordulhat, hogy az intervallumok megváltoztatása után a célvolument is
módosítani kell.

Az aktuális intervallumot a fŒmenüben ellenŒrizheti. A beállított paraméterek a
fŒmenü Program Parameters (Program paraméterei) menüjében tekinthetŒk meg.

3.10 Szakaszos üzemmód

Az Intermittent Mode (Szakaszos üzemmód) 2 fázisból áll. Ezek a fázisok ismétlŒdnek
egymás után.

• Bolus fázis: A beállított bolus van érvényben.
• Sebesség fázis: A terápia idŒszaka, amelyben a megadott sebesség van 

érvényben.
Példa:
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A Szakaszos üzemmódot kizárólag szakképzett felhasználó veheti igénybe, aki ismeri
ezen funkció mıködési elvét, és megfelelŒ képzésben részesült a készülék 
használatával kapcsolatban.

Megjegyzés: Az aktív Multi Dose Mode (Többdózisos üzemmód) funkciót annak ikonja
jelzi a kijelzŒn ( ).

Megjegyzés: A Normál bolus funkció nem érhetŒ el a Szakaszos üzemmódban.

Szakaszos bolus esetén a bolus funkció (szerviz módban megadott) alapbeállításai 
vannak érvényben. A nyomás szintje automatikusan a maximális értékre van beállítva.

A profilparaméterek beállítása: A terápia elindítható közvetlenül a 
gyógyszerkönyvtárból vagy a fŒmenü Speciális funkciók menüjébŒl.

Az Intermittent Mode (Szakaszos üzemmód) funkció elindítása a 
gyógyszerkönyvtárból: 

Megjegyzés: A Szakaszos üzemmód beállításait elŒzŒleg meg kell adni a 
gyógyszerlista-kezelŒben, és fel kell tölteni azokat a pumpába.

• Kapcsolja be a pumpát a o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés 
befejezŒdik. 

• Helyezze be az egyszer használatos eszközt, és használja a 
gyógyszerkönyvtárat a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelŒen.

• Válassza ki a kívánt gyógyszert a t gombbal, és nyomja meg a l gombot.

A pumpa megjeleníti az elérhetŒ terápiás profilok listáját.

• Válassza a Szakaszos üzemmódot a t gombbal, és nyomja meg a l 
gombot. A kijelzŒn megjelennek a Szakaszos üzemmód terápiás beállításai.

• A paraméterek megváltoztatásához nyomja meg a l gombot, majd 
erŒsítse meg a módosításokat az k gombbal.

Megjegyzés: A bolus sebességének kiszámítása a szerkeszthetŒ paraméterek
alapján történik. A felhasználónak ellenŒriznie kell ezeket a paramétereket az
infúzió elindítása elŒtt.

A pumpa ezután a sf gomb megnyomásával indítható el.

A Szakaszos üzemmód elindítása a Speciális funkciók menübŒl: 
• Kapcsolja be a pumpát a sf gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés 

befejezŒdik.

• Helyezze be az egyszer használatos eszközt. 

• Lépjen a Speciális funkciók menübe, és válassza az Intermittent Mode 
(Szakaszos üzemmód) elemet. 

• A paraméterek megadásához nyomja meg a l gombot, majd erŒsítse meg 
az adatokat az k gombbal. 
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A kívánt paraméterek megadása után a pumpa a sf gomb megnyomásával
indítható el.

A kijelzŒ felsŒ részén megjelenik a Szakaszos üzemmód ikonja.

A bolus fázisban a következŒ adatok jelennek meg a képernyŒn:

A bolus fázis után a pumpa a sebesség fázisra vált, és a következŒ adatok 
jelennek meg a képernyŒn:

Megjegyzés: A bolus infúzió csak a sf gomb megnyomásával szakítható meg az
Intermittent Bolus (Szakaszos bolus) terápia során.
Megjegyzés: A Szakaszos üzemmódban a gyógyszerek adagolása bármikor 
leállítható és újraindítható a sf gomb megnyomásával. 
Az infúzió elindítása után a bolustérfogat, a mennyiség, a célvolumen (VTBI),
valamint az idŒintervallum változtatható meg.

• Nyomja meg a C gombot.

• Görgesse végig a paraméterlistát a t gombbal, és válassza ki a módosítandó
paramétert a l gombbal.

• Adja meg az új értéket, és nyomja meg az k gombot. 
A pumpa folytatja az infúzió adagolását.

A bolus megváltoztatása az infúzió elindítása után:

Ha a felhasználó módosítja a bolust, megváltozik a terápia lefolyása.

• Nyomja meg a C gombot.

• A t gombbal lépjen a Bolus menübe, és nyomja meg a l gombot.

• A bolus megváltoztatásához nyomja meg a t t gombot, majd erŒsítse meg a
módosításokat az k gombbal. 
A pumpa automatikusan újraszámítja a terápia egyéb beállításait.

Az idŒintervallum megváltoztatása az infúzió elindítása után:

Ha a felhasználó módosítja az idŒintervallumot, megváltozik a terápia lefolyása.

• Nyomja meg a C gombot.

A pumpa ekkor beadja az 
elŒbeállított bolust.

A pumpa ekkor az elŒre 
meghatározott sebességgel
kezd adagolni.
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• A t gombbal lépjen az Interval (Intervallum) menübe, és nyomja meg a l
gombot.

• Az intervallum megváltoztatásához nyomja meg a t gombot, majd erŒsítse 
meg a módosításokat az k gombbal. 
A pumpa automatikusan újraszámítja a terápia egyéb beállításait.

3.11 Dózis idŒzítése

A Dose Over Time (Dózis idŒzítése) funkció használatával beállítható a kívánt antibi-
otikum-dózis adott idŒben való beadása. A Dózis idŒzítése funkció egy különálló
terápia, amely nem használható együtt más terápiával (a Piggyback kivételével). Ezt a
funkciót csak a gyógyszerlista-kezelŒben lehet aktiválni. Normál infúzióhoz és/vagy
Piggyback terápiához használható.

A Dózis idŒzítése funkció aktív állapotát mindig egy jellegzetes szimbólum jelzi
a kijelzŒn ( ). Ha a Dózis idŒzítése mellett a Piggyback terápia is aktív, a két
terápia kombinált szimbóluma jelenik meg ( ).

Megjegyzés: A Dózis idŒzítése funkciót kizárólag szakképzett felhasználó veheti
igénybe, aki ismeri ezen funkció mıködési elvét, és megfelelŒ képzésben
részesült a készülék használatával kapcsolatban.

Az infúzió sebessége nem változtatható meg a Dózis idŒzítése funkció 
használata esetén. Ez a paraméter a teljes dózistól és az infúzió idŒbeállításától
függ. Az infúzió idŒtartamát és a beadni kívánt teljes dózist közvetlenül a 
gyógyszer kiválasztása után kell megadni.

Ha a gyógyszerkönyvtárban tartoznak alapértékek ezekhez a paraméterekhez,
ezek az alapértékek lesznek az elŒre beállított értékek.

Ha infúzió közben módosításra van szükség, az adagolás az idŒtartam megvál-
toztatásával szabályozható. A pumpa a teljes dózis hátralevŒ mennyisége és a
hátralevŒ idŒ alapján számítja ki az új sebességet. A teljes dózis, az idŒ és a
célvolumen (VTBI) a fŒmenüben változtatható meg (akár adagolás közben is). Az
egyéb paraméterek – adagolási sebesség (dózisráta), alapsebesség (bázisráta),
koncentráció, beteg testsúlya és testmagassága – nem módosíthatók.

Megjegyzés: A KVO (Vénatartás) és a Bolus funkció nem érhetŒ el a Dózis
idŒzítése üzemmódban. 

Megjegyzés: A Dózis idŒzítése funkció használata esetén mindig meg kell adni
az adagolási egységet (például: mg vagy mg/testsúlykilogramm).

A Dózis idŒzítése funkció használata elŒtt lépjen kapcsolatba a B. Braun helyi
képviselŒjével.

A Dózis idŒzítése funkció elindítása a gyógyszerkönyvtárból:

Megjegyzés: A Dózis idŒzítése funkció beállításait elŒzŒleg meg kell adni a 
gyógyszerlista-kezelŒben, és fel kell tölteni azokat a pumpába.
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• Kapcsolja be a pumpát a o gombbal, és várjon, amíg az önellenŒrzés 
befejezŒdik.

• Helyezze be az egyszer használatos eszközt, és használja a 
gyógyszerkönyvtárat a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelŒen

• Válasszon gyógyszert a t gombbal, és nyomja meg a l gombot.

A pumpa megjeleníti az elérhetŒ terápiás profilok listáját. Válassza ki a Dose over Time
(Dózis idŒzítése) elemet a t gombbal, és nyomja meg a l gombot.

Megjelenik a teljes dózis szerkesztŒje, ha a Dózis idŒzítése terápiát használó
gyógyszert választ a gyógyszerkönyvtárból, és a könyvtárban nincs megadva a
teljes dózis alapértéke. A szerkesztŒ akkor is megjelenik, ha a fŒmenüben 
szerkeszti a teljes dózist.

Megjelenik az idŒtartam szerkesztŒje, ha a Dózis idŒzítése terápiát használó
gyógyszert választ a gyógyszerkönyvtárból, és a könyvtárban nincs megadva az
idŒtartam alapértéke. A szerkesztŒ akkor is megjelenik, ha a fŒmenüben 
szerkeszti az idŒtartamot.

A készülék automatikusan kiszámítja a célvolumen (VTBI) értékét, és megjeleníti
a következŒ képernyŒt:

Ha szükséges, adja meg a teljes
dózist, és erŒsítse meg az értéket
az k gombbal.

Ha szükséges, adja meg az
idŒtartamot, és erŒsítse meg
az értéket az kgombbal.

A kiszámított sebesség
helyességének ellenŒrzéséhez 
nyomja meg a t gombot.
Indítsa el a Dózis idŒzítése
funkciót a sf gomb 
megnyomásával.

Run (Adagolás) menü: A terápia
szabályozásához az idŒérték 
használható. Ezért a hátralevŒ idŒ
nagy számjegyekkel jelenik meg
az adagolási menüben. A bal alsó
sarokban található paraméter
görgethetŒ. A pumpa felügyelet
nélkül hagyása elŒtt állítsa be a
sebességet.
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Megjegyzés: Az adagolási menüben bármikor megnyomhatja a C gombot, ha a
pumpa mıködése közben ellenŒrizni és szerkeszteni szeretné az értékeket a
fŒmenüben.
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OPCIÓK

Ez a menü az adagolás alatt, és annak szünetében is egyaránt hozzáférhetŒ.
Egy menüpont változtatásához válassza az „Opciók“-at a FŒ-menüben, és nyomjon
l-t. Itt válassza ki a kívánt funkciót t, majd az alábbiak szerint járjon el.

4.1 Elzáródási nyomás

Minél magasabb a beállított nyomás-szint, annál magasabb a riasztást kiváltó nyomás
értéke is.

• Lépjen be az Opciók Menübe l.

• Válasszon a kilenc nyomásszint közül (1=alacsony; 9=magas szint) l vagy r
megnyomásával, majd nyugtázza k.

4.2 Adatzár

Az adatzár funkció a készülék jogosulatlan használata ellen nyújt védelmet. 
Egy négyjegyı kód (alapbeállításban „9119”) – amely a szervizprogram 
segítségével változtatható meg – aktiválja ezt a funkciót az 1. és a 2. szinten.
Három biztonsági szint létezik.

1 szint:
Az értékek módosítása, ill. a bolus alkalmazása nem lehetséges, de szerelék
(fecskendŒ) csere végre hajtható. A menüpontok elérhetŒek, és az állapot adatok
ellenŒrizhetŒek. Adagolás indítása, megszakítása lehetséges, a pumpa kikapcsolható. 

2 szint:
Fentieken túl, ezen a szinten az adatzár riasztás elkerüléséhez a pumpa 
leállítását követŒen 20 sec-en belül meg kell adni a helyes kódot. További
változás, hogy a szerelék (fecskendŒ) cseréje és a pumpa kikapcsolása csak a kód
megadását követŒen lehetséges.

3 szint:
Ez a szint engedélyezi a pumpa elindítását és leállítását, illetve kikapcsolását. Az
ehhez a szinthez tartozó kód eltérŒ lehet minden egyes gyógyszernél, és a 
gyógyszerlistán van meghatározva. A fecskendŒ (szerelék) cseréje azonban a
többi szinthez megadott kódokkal is lehetséges. Az 1., a 2. és a 3. szint közötti
különbségeket áttekintheti a következŒ táblázatban:
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A funkció aktiválása:

• Nyissa meg az adat zárat az  Opciók Menü-ben l.

• Az 1., a 2. és a 3. szint között (ha aktiválva van) az l és az r gomb 
megnyomásával válthat, választását pedig a k gombbal erŒsítheti meg.

• Adja meg a kódot q és nyomjon k-t az adatzár aktiválásához.

A y-al jelölt, védett értékek változtatása, ill. a bolus funkció használata csak a
kód megadását követŒen lehetséges. A FŒ-, Állapot-, Speciális funkciók és Opciók
menüben eltöltött 20 sec után az adatzár ismét aktiválódik. Ha kétszer is rossz
kódot adnak meg, a pumpa visszakapcsol az elŒzŒ menüpontra. Ha ismételten
rossz kódot adnak meg, egymás után kétszer , akkor a pumpa riasztási hangot
ad, villog rajta a sárga LED  és bekapcsolja a nŒvérhívót. Ha célmennyiség került
beadásra, mialatt az adatzár aktív volt, új adagolás indítása csak a kód
megadását követŒen lehetséges. 

A funkció kikapcsolásához válassza a “Ki” menüpontot az adatzárban, nyomja
meg az k-t, adja meg a kódot, majd nyugtázza k.

4.3 Bolus Ráta

• Nyissa ki a Bolus Rátát az Opciók Menüben l.

• Változtassa a Bolus Ráta értékét q, majd nyugtázza k.

Megjegyzés: A Bolus Rátát a terápiás elvárásnak megfelelŒen állítsa be. Kerülje el a
túladagolást! Pl. ha a Bolus Ráta 1200 ml/h, akkor már 1 másodperc alatt 0,33 ml
infúzió kerül beadásra.

Esemény
A fecskendŒ cseréje

1. szint 2. szint 3. szint

Paraméter-változtatás  

 

Infúzió leállítása   
Pumpa kikapcsolása/ 
készenlétbe kapcsolása

  

PCA bolus pumpa alapú bolusgombbal

=  lehetséges  |  = nem lehetséges   |  = adatzár-riasztás követi

 
Testre szabható képernyŒ  
Hangjelzés az igényelt bolusról  
Elutasított PCA bolusok kijelzése  

Infúzió kezdete

  1./2. szintı
kóddal

4. fejezet
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4.4 KVO-üzemmód

Miután a pumpa a cél-mennyiséget (volumen, vagy idŒ) elérte, tovább adagolhat az
elŒre kiválasztott KVO-rátával.(Lásd mıszaki adatok). A vénafenntartó funkció (KVO-
mód) idŒtartama a szerviz menüben beállítható.

• Lépjen be a  KVO-módba az Opciók menüben l

• A KVO engedélyezéséhez a megjelenŒ (Igen/Nem) kérdésre válassza a u -t.

4.5 Kontraszt/FényerŒ/ Billentyı fény 

A kontrasztot, a fényerŒt és a billentyızet fényt is önállóan, a fény-viszonyoknak
megfelelŒen lehet szabályozni.

• Belépni a fenti funkciókba az Opciók MenübŒl, l megnyomásával tud.

• A kontraszt és fényerŒsség esetén l vagy r gombbal 9 szint közül választhat, 
majd nyugtázza k.

4.6 Riasztási hangerŒ 

9 hangerŒ-szint közül választhat.
• Lépjen be a funkcióba az Opciók MenübŒl lmegnyomásával. 

• Válassza ki a kívánt szintet l vagy r , és nyugtázza k.

4.7 Dátum / IdŒ

• Nyissa meg a dátum/idŒt az Opciók menüben l .

• Módosítsa a dátumot és az idŒt q , majd nyugtázza k.

4.8 Kinagyítás (Makro üzemmód)

Kinagyítás-módban az infúzió adagolása során az infúziós ráta számértékei felnagyítva
jelennek meg a kijelzŒn.

• Lépjen be a funkcióba az Opciók MenübŒl lmegnyomásával. 

• Válaszoljon az Igen/Nem kérdésre u a kinagyítás aktiválása érdekében.

Gyors átkapcsolás kinagyított módba: az adagolás alatt nyomja le, és tartsa lenyomva
a r-t a felnagyított számérték megjelenéséig.
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4.9 Nyelv

Ez a funkció lehetŒvé teszi a pumpa nyelvezetének cseréjét.

• Lépjen be a nyelv funkcióba az Opciós menüben l. 

• Válassza ki a kívánt nyelvet t, majd nyomjon l.

• Nyugtázza az Igen/Nem kérdést u.

4.10 Palack oldali elzáródási nyomás

A készülék rendelkezik palack oldali nyomásérzékelŒvel, ennek segítségével észlelni
tudja, ha elzáródás ( pl. zárt görgŒs elzáró, megcsavarodott szerelék) lép fel az infúziós
tartály és a pumpa közötti szakaszon. Minél magasabb a beállított nyomás szint, annál
kisebb nyomásváltozás elegendŒ a palack oldali nyomás riasztás létrehozásához.

• Belépés a palack oldali nyomás állításához az Opciók menüben lmegnyomásával.

• Választás a kilenc nyomás szint közül (1=legalacsonyabb; 9=legmagasabb) l vagy
r segítségével, majd nyugtázza k.

4. fejezet
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Minden egyes Infusomat® Space önálló riasztási rendszerrel ellátott. Riasztás esetén
hang- és fényjelzést ad, ill. bekapcsolja a személyhívót.

5.1 Készülék riasztások

A pumpa készülék riasztás esetén azonnal leáll. A kikapcsoláshoz tartsa megnyomva a
O gombot. Pár másodperc után kapcsolja be ismét. Ha a készülék riasztás ismételten
jelentkezik, zárja a görgŒs szorítót, vegye le a szereléket a páciensrŒl, nyissa ki a pumpa
ajtaját, és vegye ki a szereléket. Értesítse a márkaszervizt.

5.2 ElŒ-és Kezelési riasztások

ElŒ-riasztások:
Az elŒ-riasztás néhány perccel (ez az idŒ szervizprogramból állítható) a kezelési riasz-
tást megelŒzve kapcsolódik be. Az elŒ-riasztás alatt a pumpa hangjelzést ad, a sárga
LED villog, a személyhívó aktiválódik (ez utóbbi opcionális). A kijelzett üzenet a riasztás
okától függŒen változik. A hangjelzés és a személyhívó az k- val lekapcsolható, a ki-
jelzŒ és a  LED elŒ-riasztásban marad a kezelési riasztás bekapcsolódásáig.
Az elŒ-riasztás nem állítja le az adagolást.

Riasztás
típusa

Készülék
riasztás

van villog villog Készülék-
riasztás,
riasztás száma
(lásd szerviz
program)

igen ONyomja meg, és kö-
vesse a kijelzŒ 
utasításait.

Kezelési
riasztás

van villog sötét Lásd a
riasztásnál
leírtakat

igen

ElŒ-
riasztás

van sötét villog Lásd a
riasztásnál
leírtakat

Szervizprog-
ramból en-
gedélyezhe-
tŒ ill. kikapc-
solható

k elhallgattatja a
riasztást, lekapcsolja a
személyhívót. A vizuális
riasztás folyamatban
marad.

Emlékez-
tetŒ
riasztás

van sötét villog Lásd a
riasztásnál
leírtakat

igen kmegnyomásával
elhallgattatja a
riasztást, lekapcsolja a
személyhívót. A figyel-
meztetŒ szöveg eltınik.

Útmutató
javaslatok

nem sötét sötét Lásd a riasztás-
nál leírtakat

nem Az útmutató szöveg, 
nyugtázás nélkül is eltınik.

Riasztási
hang

Optikai jelzés
Sárga LED Szöveg

Személyhívó Tennivalók

kmegnyomásával
nyugtázza a riasztási
hangot, szöveget, és a
személyhívót. A vörös
LED tovább világít az in-
fúzió újra indításáig.

Vörös LED

5. fejezet
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Hiba üzenet ElŒ-riasztás oka

„Volumen elŒriasztás“ A beállított cél-volument hamarosan beadja a 
pumpa.

„IdŒzítés lejár“ A beállított adagolási idŒ a vége felé jár.

„Akku lemerülŒben“ Az akkumulátor már majdnem lemerült.

„KVO-mód aktív“ A cél-mennyiség beadásra került, a pumpa KVO-
módban adagol.

„Kommunikációs hiba” A  pumpa olyan rendszerben található, amelyben 
legalább egy készülék nem kompatibilis, vagy 
hibás. Ezen készülék használata a rendszerben 
nem engedélyezett. A rendszert ellenŒriztetni kell 
a szerviz technikussal.

A kijelzŒn egy stopper visszafelé számolva mutatja a KVO-módból hátralévŒ idŒt(ez
szervizprogramban 3-30  perc között állítható). Ennek letelte után a pumpa, kezelési
riasztást ad.

A „volumen elŒriasztás“ (Cél-volumen megadása) és az „IdŒzítés lejár!“ (Adagolási-idŒ
beírása) a szervizprogramból engedélyezhetŒ, vagy letiltható.

Kezelési riasztások:
Kezelési riasztás során-ha elŒzŒleg még nem állt le,- a pumpa leállítja az adagolást. Ri-
asztási hangot ad, a vörös LED villog, a személyhívó aktiválódik. A kijelzŒn megjelenik a
„Riasztás“ felirat, és a kiváltó ok. A hangjelzést és a személyhívót az K-val
lekapcsolhatja. Ezután hárítsa el a riasztást kiváltó okot. 

Hiba-üzenet Riasztás oka, és megszüntetése

„Volumen beadva“  A pumpa beadta a kívánt mennyiséget. Folytassa a 
terápiát, vagy válasszon újat.

„Beállított idŒ letelt!“ Letelt a beprogramozott idŒtartam. Folytassa a 
terápiát, vagy válasszon újat.

„Akku lemerült“ Az akkumulátor lemerült. Csatlakoztassa a pumpát a 
hálózathoz, vagy cseréljen akku-egységet. Ezt
elmulasztva a pumpa 3 percen keresztül riaszt, majd 
kikapcsol.

„Nyomás-riasztás“ Elzáródás lépett föl a rendszerben,  a nyomás 
meghaladta a beállított értéket.
A pumpa automatikusan nyomáscsökkentést végez.
EllenŒrizze a szerelék hurok- és törés-mentességét, és 
a kanült! Ha szükséges, növelje a nyomáshatárt.

„KVO funkció lejárt“ A KVO- idŒzítése lejárt. Folytassa a terápiát, vagy 
kezdjen újat.

„Nyitott akkumulátor tartó“ Az akku-egység takaró fedele nincs jól lezárva.
MegfelelŒ behelyezéskor hallatszik egy kattanás.

5. fejezet
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„A Készenléti idŒ lejárt“ A beállított „Készenléti idŒ“ (Standby) lejárt. 
Folytassa az elŒzŒleg beállított terápiát.

„Nincs betéve akkumulátor!“ A pumpa nem használható akku-egység nélkül!
Kapcsolja ki a  pumpát, és az“ Infusomat® Space
Áttekintés“-ben foglaltak szerint tegye be az
akku-egységet.

„Motor elakadt“ A léptetŒ motor a rendszerben fellépett túlterhelés 
miatt leállt. Bontsa a páciens csatlakozót, és helyezze 
be újra a szereléket.

„Kalibráció szükséges“ A pumpa kalibrációs adatai megváltoztak (pl.update). 
Kalibrálja a pumpát a szervizprogram segítségével.

„A cseppérzékelŒvel megszakadt
a kapcsolat“ EllenŒrizze, hogy a cseppérzékelŒt megfelelŒen 

helyezték-e a cseppkamrára. Ha szükséges, cseréljen 
cseppérzékelŒt, vagy adjon meg cél-volument / idŒt, 
és folytassa a terápiát.

„Palack, görgŒs elzáró rendben?“ A palack-oldali érzékelŒ riasztást jelez.
EllenŒrizze, hogy a szerelék, csavarodás- és törés 
mentes-e, ill. a görgŒs elzáró nyitott  állapotban 
van-e. Ha  cseppérzékelŒt csatlakoztatnak a pumpá-
hoz, az kikapcsolja a palack-oldali érzékelŒt.

„Túl nagy légbuborék /
Túl sok apró buborék“ LevegŒ került a rendszerbe. EllenŒrizze a szereléket 

az apró légbuborékok végett is. Ha szükséges, bontsa 
a páciens oldali csatlakozást és légtelenítse a
szereléket.

„Nincs csepp“ A cseppérzékelŒ nem érzékel cseppet. A palack
kiürült, görgŒs elzáró zárva, cseppérzékelŒ nincs fel-
helyezve, szerelék elzáródás, vagy a cseppkamra
bepárásodása okozza. Ez utóbbit rázogatással
eltávolíthatja.

„Túl kevés csepp“ A cseppek száma kevesebb a beállított rátához 
tartozó cseppszámnál. EllenŒrizze a cseppkamra
levegŒztetŒjét ill. a görgŒs elzáró nyitott állapotát, és 
a szerelék törésmentességét.

„Túl sok csepp“ A cseppek száma több a beállított rátához tartozó 
értéknél. EllenŒrizze a szerelék sérülésmentességét és 
megfelelŒ behelyezését.

„Szabad folyás“ A cseppkamra teljesen megtelt folyadékkal, vagy
szivárgás van a rendszerben. EllenŒrizze a
cseppkamrát és a szereléket.

RIASZTÁSOK

5. fejezet
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„Alaphelyzet visszaállítása“ A terápia és a pumpa beállításai törlŒdtek. Azokat 
újra meg kell adni.

„A terápia adatai törlŒdtek“ A terápia adatai nem állíthatóak vissza. Újra meg kell 
azokat adni.

„Adatzár” A kód megadása nélkül próbálták leállítani, vagy 
kikapcsolni a pumpát.

A riasztás nyugtázásával a vörös LED kialszik.

Adja meg a helyes kódot a terápia folytatása, vagy a pumpa kikapcsolása végett.

Figyelmeztetés: Ha egy villáskulcs jelenik meg a kijelzŒn, és/vagy a sárga,
vörös és kék LED villog, a pumpa szerviz módban van, és nem szabad pacienshez 
kapcsolni. Ilyenkor ellenŒriztetni kell a pumpát a szerviz technikussal. 

5.3 EmlékeztetŒ riasztás 

EmlékeztetŒ riasztás csak két esetben kapcsolódik be:
1. Leállították a pumpa adagolását(vagy még nem indították el), de a szerelék a 

pumpában van, nem kezdeményeztek adatmódosítást, és két percen belül nem
indították újra az adagolást. A pumpa riasztási hangot ad, a sárga LED villog, a 
személyhívó aktiválódik.

a) A kijelzŒn az „EmlékeztetŒ riasztás!“ felirat jelenik meg.

b) A kijelzŒn a „Félbemaradt beállítás!“ felirat jelenik meg. 

Nyugtázza a riasztást K-val, és folytassa a terápia, vagy az Indítás-menü 
beállítását.

2. Elkezdtek egy adatmódosítást, de nem fejezték be, és nem nyugtázták. Ez benn 
lévŒ szerelék nélkül is elképzelhetŒ.
A pumpa riasztási hangot ad, a kijelzŒn a „Nem nyugtázott érték!“ felirat jelenik 
meg, a sárga LED villog, a személyhívó aktiválódik.
Nyugtázza a riasztást K-val, és folytassa a terápia beállítását.

5.4 Útmutató javaslatok

Ha nem megfelelő bejegyzéseket ad meg, a kijelzőn megfelelő tanácsok 
jelennek meg (pl. „Bolus sebesség tartományon kívül”; „Sikertelen letöltés”;  
„A paraméter nem módosítható”). Nyugtázás nélkül is, néhány másodperc után
önmaguktól eltınnek a kijelzŒrŒl.
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Az Infusomat® Space-t a legújabb típusú NiMH akkumulátorral látták el, amely
újonnan, 100 ml/h beállításnál 4 órás folyamatos mıködést biztosít. Az akku optimális
kezelése érdekében a készülék túl-töltés és mély-kisütés ellen védett. A tápfeszültségre
csatlakoztatott pumpa, tölti az akku-egységet. A hálózati feszültség megszınésekor,
vagy tápegység-hiba esetén a pumpa az akkumulátorra kapcsol át.

Megjegyzés: A pumpa hosszabb idejı tárolását megelŒzŒen (> 0,5 hónap) az akkumu-
látort teljesen fel kell tölteni, majd kivenni a pumpából. MielŒtt akkumulátort cserél,
mindig bontsa a pumpa páciens oldali csatlakozását, és kapcsolja ki a készüléket. 

Az akku töltöttségét egy trend display jelzi:(alacsony, közepes, magas). Részletesebb
információt (hátralévŒ mıködési idŒ órában és percben) az Infusomat® Space Állapot
Menüjében, az“ Akku-kapacitás“ alatt talál.

Fontos információ az akkumulátor-önteszthez:

Ha hálózati üzemben villog az akku-szimbólum, akkor vagy töltetlen, vagy elhasználó-
dott az akku. Ilyen esetben lehetŒleg hagyja a hálózathoz csatlakoztatva a pumpát. Ha
mégis szükséges a hálózattól függetlenül használni, gyŒzŒdjön meg, hogy a kijelzett
akku idŒ elegendŒ-e a tervezett feladat végrehajtásához. Amennyiben az akku-jel
folyamatosan (több mint 1 órát) villog, technikussal ellenŒriztesse, szükség esetén
cseréltesse az akku-egységet.

Tanácsok az akkumulátor optimális használatához:
Az akkumulátor élettartama függ:

• környezeti hŒmérséklettŒl
• változó terheléstŒl(pl. gyakori bolus adás).

Az akkumulátor optimális élettartama csak akkor érhetŒ el, ha idŒnként teljesen
kisütik. Ezt a célt szolgálja az akku-karbantartás funkció. Ezt javasolt havonta
egyszer elvégezni a készülékeken.

Célszerı figyelni a következŒkre is: 
• Ha lehetséges, az akkut csak a teljes kisütés után töltse fel.
• Amennyiben gyakorta tölti úgy az akkut, hogy az nincs teljesen kisütve, úgy 
az veszít a tároló-kapacitásából. Ezt a hibát a fentebb említett módszerrel, ill. 
akku karbantartás üzemmódban helyrehozhatja. 

• Normál hŒmérsékleti körülmények között csak kb. 500 töltés/kisütést köve-
tŒen kezd az akku kapacitása számottevŒen csökkenni.

• A hálózathoz nem csatlakoztatott pumpa akkumulátora bekapcsolás nélkül 
is lemerülhet, kb. 1 hónap alatt. Az így lemerült akku a kapacitását csak 
többszöri töltés/kisütés ciklust követŒen nyeri vissza.

• A kijelzett akku-mıködési idŒt csak a rendszeresen, teljesen feltöltött, szoba
hŒmérsékleten használt akkuval lehet elérni. Ez az érték tájékoztató jellegı, 
az éppen beállított szállítási sebességre vonatkozik. Az akku öregedésével a 
tényleges érték eltérhet a kalkulált értéktŒl.

Figyelmeztetés: Az akku felrobbanhat, vagy szivároghat, ha tızbe dobják, vagy
felnyitják! Az elhasznált akkumulátort az elŒírások szerint kezelje!

AKKUMULÁTOR ÜZEMMÓD ÉS KARBANTARTÁS

Akkumulátor  Üzemmód és  Karbantartás

6. fejezet
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Akkumulátor  Üzemmód és  Karbantartás

Akkumulátor karbantartás:

Az akku kapacitás pontos egyensúlyba hozásához ciklikus karbantartás szüksé-
ges. A pumpa 30 naponta felkínálja a karbantartás elvégzését. A karbantartás
során érzékeli a lehetséges kapacitásvesztést (pl. az akku öregedése miatt), és
újra kalkulálja a kapacitást/futási idŒt. Hosszabb idejı tárolás, vagy akku-kar-
bantartás nélküli használat során a számított és tényleges kapacitás eltérhet, az
akku-elŒriasztás nem megfelelŒen mıködik. Ekkor feltétlenül szükséges az akku-
karbantartás elvégzése. A kisütési folyamat megkezdése elŒtt az „Akku karban-
tartás” felirat és a k nyomógomb ábrája jelenik meg a kijelzŒn a pumpa
kikapcsolása után. k és  u megnyomása után a kisütési folyamat 
megkezdŒdik.
A pumpa ismételt bekapcsolása a folyamatot megszakítja. Ha folytatni szeretné az
akku-karbantartást, akkor azt újra kell indítania. Az akkumulátor teljes kisütése után a
teljes feltöltésre kerül sor.

A karbantartási folyamat (kisütés és töltés) teljes idŒ igénye kb.12 óra.

Figyelmeztetés: Kérjük vegye figyelembe, hogy csak a karbantartási folyamat 
befejeztével éri el az akkumulátor a teljes töltöttségét.
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FELFUTÁSI-ÉS TROMBITAGÖRBÉK

7. fejezet

A grafikonok az adagolás pontosságát/egyenletességét mutatják az idŒ
függvényében. Vegye figyelembe a következŒket:
A beadási jellemzŒket, ill. a folyadékbevitel pontosságát az alkalmazott
(egyszer-használatos) szereléktípus alapvetŒen befolyásolja. Szignifikáns
eltérésekkel számolhat, ha nem a rendelési adatoknál felsorolt szereléktípusokat
használja.

FELFUTÁSI-ÉS TROMBITAGÖRBÉK 

Trombitagörbék
A mért értékek minden esetben a második óra adatai.

Mérési intervallum    ∆t = 0.5 min
Megfigyelési intervallum p x ∆t [min]

Felfutási görbék
Mérési intervallum  ∆t = 0.5 min
Megfigyelési idŒtartam T = 120 min
Átfolyás Qi (ml/h)

Felfutási görbék Trombita görbék
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Készüléktípus Volumetrikus infúziós pumpa

Érintésvédelmi osztály
( IEC/EN 60601-1 szerint) defibrillátor védett; CF típusú

önállóan II. védelmi osztály; 
SpaceStationban-ban alkalmazva:
I. védelmi osztály 

Osztály (a 93/42 EEC irányelv szer.) IIb osztály

Nedvesség elleni védelem IP 22 (vízszintes üzemi helyzetben: 
csepegŒ víz ellen védett)

KülsŒ tápellátás:
• Hálózati feszültségrŒl: A B. Braun SpaceStation-ban használva,

vagy önálló pumpaként opcionális
hálózati adapterrŒl (Névl. feszültség 
100…240 V AC, 50/60 Hz).

• Táp-csatlakozó (kis feszültségı) 11 … 16 V DC  a Connection Lead 
SP, 12 V kábelen, vagy a Space-
Station-on keresztül

Személyhívó Max. 24 V / 0,5 A / 24 VA (VDE 0834 
szerint)

EMC IEC/EN 60601-1-2 / 60601-2-24 szerint

Üzemmód 100 % (folyamatos üzem)

Üzemeltetési körülmények:
• relatív páratartalom 30 %…90 % (páralecsapódás nélkül)
• hŒmérséklet +10 … +40 °C
• légnyomás 500 … 1060 mbar

Tárolási körülmények:
• relatív páratartalom 20 %…90 % (páralecsapódás nélkül)
• hŒmérséklet -20 … +55 °C
• légnyomás 500 … 1060 mbar

Akkumulátor típusa NiMH(újra-tölthetŒ)

Akku üzemidŒ Kb. 4 óra, 100 ml/h rátánál

Újratöltési idŒ Kb. 6 óra

Súly Kb. 1.4 kg

Méretek (szél. x mag. x mélys.) 214 x 68 x 124 mm

Volumen elŒ-választás 0.1 - 99.99 ml a lépésköz: 0.01 ml 
100.0 - 999.0 ml  a lépésköz:0.1 ml
1000 - 9999 ml  a lépésköz:1 ml

Adagolási idŒ beállíthatósága 00:01 – 99:59 h

Beadási pontosság ± 5 % az IEC/EN 60601-2-24  szabv. szerint

8. fejezet
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Riasztás hibás adagolás esetén Készülékhibából adódó max.1.4 ml 
hibás adagolásnál automatikusan leáll a
pumpa 

Mıszaki felülvizsgálat (bizt.techn.) Kétévenként

Beadási ráta lépésközei 0.1 - 99.99 ml/h a lépésköz: 0.01 ml/h
100.0 - 999.9 ml/h a lépésköz: 0.1 ml/h
1000.0 - 1200 ml/h a lépésköz: 1 ml/h

Bolus adagolás pontossága Tip. ±5 % amennyiben a  bolus 
volumen > 1 ml

KVO-ráta Ha az adagolási ráta ≥ 10 ml/h:
a KVO-ráta 3 ml/h
Ha az adagolási ráta < 10 ml/h
a KVO-ráta 1 ml/h
Adagolási ráta < 1 ml/h: 
KVO-ráta = beállított ráta (alapbeállítás
0.1 ml/h)

Számítógépes kapcsolat : USB csatlakozó és elektromosan
leválasztott CAN SP (8713230) B.Braun
interfész kábel. Vegye figyelembe a
biztonsági elŒírásokat!

LevegŒ érzékelŒ Technikailag érzékelt buborék mérete:
≥ 0.01 ml
Riasztási szintek: Egy nagy buboréknál:
0.02 - 0.3 ml* 
Felhalmozódott apró buborékoknál:
1.5 ml/h** (az 1 óra alatt összegyılt, 
0.01ml-nél nagyobb buborékok).

Palack oldali nyomás szenzor érzékenysége 9 szint -0,12 bar tól -0,21 bar  
(nyomás csökkenés)

Elzáródási riasztás nyomás értékei: 9 szint 1,2 bar nyomásig

Mechanikai nyomáshatár
meghibásodás esetén Az elzáródási riasztás nyomás értéke 

max. 2.1 bar (210 kPa)
Max. bolus volumen 2ml

Esemény naplózás a legutóbbi 1000 adatváltozás Ill. a 
rendszerdiagnózis utolsó 100 eseménye
BŒvebb információt az esemény 
naplózás külön dokumentációjában talál.

1 szint
5 szint
9 szint

[bar]
Az elzáródás észleléséig eltelt idŒ [perc] Max. bolusElzáródási nyomás
[1 ml/h]

typ. 0,3 09:07
typ. 0,7
typ. 1,2

25:53
46:50

[25 ml/h]
00:33
01:14
02:06

[100 ml/h]
00:07
00:15
00:24

[ml]
0,0347
0,0987
0,1787

8. fejezet
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* a szervizprogramból,  0.01 ml-es lépésközben állí
tható

** a szervizprogramból 0.5 - 3.8 ml/h között,  
0.1 ml-es lépésközönként állítható

Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplŒ mıszaki adatok meghatározása
az Infusomat® Space szerelékkel, mint „Standard típussal“ (870 0036 SP) történt.
Ezek a mıszaki adatok a készülék átkonfigurálásával változhatnak.

Kibocsátási teszt

Iránymutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás

A Space System az alább meghatározott elektromágneses környezetben használatos. A Space
System vagy bármely egyéb összetevŒ vásárlója vagy üzemeltetŒje köteles gondoskodni arról, hogy 
a készüléket ilyen környezetben használják.

RF-kibocsátások 
CISPR 11

MegfelelŒség

1. csoport

Elektromágneses környezet - útmutató

A Space System kizárólag belsŒ mıködéséhez használ
rádiófrekvenciás energiát. Ezért a 
rádiófrekvencia-kibocsátás nagyon alacsony, és nem
valószínı, hogy interferenciát okoz a közelében lévŒ
elektronikus berendezésekben.

RF-kibocsátások 
CISPR 11

Felharmonikus 
kibocsátások 
IEC 61000-3-2

B osztály

csak a SpaceStation
esetén alkalmazható

A osztály

Feszültségingadozás /
rezgéskibocsátások 

IEC 61000-3-3

MEGJEGYZÉS: A maximális kibocsátást teljes rendszernél mérik (SpaceStation és összetevŒk).

Megfelel

A Space System vagy bármely egyéb összetevŒ min-
den intézményben használható, beleértve a 
közintézményeket, illetve a közintézményként mıködŒ
épületeket ellátó, alacsony feszültségı közüzemi 
hálózathoz csatlakozó intézményeket. 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses kompatibilitással 
kapcsolatosan
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1. MEGJEGYZÉS: A különbözŒ IEC 60601-2-24 tesztértékek a táblázatban láthatók. Ezen 
tesztértékeknél nem engedélyezettek a veszélyes zavarok, míg az IEC 60601-1-2 alacsonyabb 
tesztértékein nem engedélyezettek zavarok.

Védettségi teszt

Útmutató és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses védettség

A Space System az alább meghatározott elektromágneses környezetben használatos. A Space System
vagy bármely egyéb összetevŒ vásárlója vagy üzemeltetŒje köteles gondoskodni arról, hogy a 
készüléket ilyen környezetben használják.

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)
az IEC 60601-4-2
szerint

érintkezŒ
IEC 60601-1-2:
±6 KV
IEC 60601-2-24:
±8KV

levegŒ
IEC 60601-1-2:
±8 KV 
IEC 60601-2-24:  
±15 KV 

±6 KV, nincsenek zavarok

±8 KV, riasztásos leállás
lehetséges

±8 KV, nincsenek zavarok

±15 KV, riasztásos leállás
lehetséges

A padló burkolata fa, beton
vagy kerámialap lehet. 
Ha a padló szintetikus anyaggal
van burkolva, a relatív 
páratartalomnak legalább 
30%-nak kell lennie.

Elektrosztatikus
tranziens / zava-
róimpulzus az IEC
61000-4-4 szerint

± 2 kV a tápellátási
vezetéken

± 1 kV a
bemeneti/kimeneti
vezetékeken

±2 KV

±1 KV

A hálózati áram minŒségének
meg kell felelnie az általános
vagy klinikai környezetben 
szokásosnak.

Túláram 
az IEC 61000-4-5
szerint

±1 KV
differenciál mód

±2 KV
közös mód

±1 KV

±2 KV

A hálózati áram minŒségének
meg kell felelnie az általános
vagy klinikai környezetben szo-
kásosnak.

Áramfrekvencia
(50/60 Hz) mág-
neses mezeje az
IEC 61000-4-8
szerint

IEC 60601-2-24:
400 A/m 400 A/m

Az ipari frekvenciájú mágneses
erŒterek szintjének meg kell
felelnie az általános 
kereskedelmi vagy klinikai 
környezetek általános 
helyiségeiben szokásosnak.

Feszültségesések,
rövid megszaka-
dások és feszült-
ségingadozások a
tápellátás beme-
neti vezetékein az
IEC 61000-4-11
szerint

< 5 % UT

(>95 % UT esés)
0,5 cikluson át

40 % UT

(60 % UT esés)
5 cikluson át

70 % UT

(30 % UT esés)
25 cikluson át

< 5 % UT

(>95 % UT esés)
5 másodpercen át

<5% UT

5 másodpercig
(>95% esés)

belsŒ akkumulátor 
használata esetén felel
meg 

A hálózati áram minŒségének
meg kell felelnie az általános
vagy klinikai környezetben 
szokásosnak. Ha a Space
System felhasználója használni
kívánja az egységet hosszabb
ideig tartó áramszünet esetén
is, ajánlatos a Space System
vagy bármely egyéb összetevŒ
szünetmentes tápegységhez
vagy akkumulátorhoz történŒ
csatlakoztatása.

teszt szint 
IEC 60601-1-2
IEC 60601-2-24

Megfelelőségi szint Elektromágneses 
környezet – útmutató
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kibocsátott
elektromágneses
HF-mezŒk 
az IEC 61000-4-6
szerint

kibocsátott
elektromágneses
HF-mezŒk 
az IEC 61000-4-3
szerint

IEC 60601-1-2: 
3 Veff a szokásos és
10 Veff az ISM 
frekvenciasávban

IEC 60601-2-24:
10 Veff

150 KHz – 80 MHz 

10 V/m
80 MHz - 2,5 GHz

10Veff

150 KHz - 80 MHz

10 V/m
80 MHz - 3 GHz

A hordozható és mobil 
rádiófrekvenciás felszereléseket nem
szabad az ajánlott elválasztási 
távolságnál közelebb használni a
Space System vagy bármely egyéb
összetevŒ egyik részéhez sem, 
beleértve a kábeleket is. Az 
elválasztási távolság az adó 
frekvenciájára alkalmazható 
egyenletbŒl számítható ki.

Ajánlott elválasztási távolság

d = 1,2 √P
A térerŒnek kevesebb mint 
10 V/m-nek kell lennie. 

d = 1,2 √P
80 MHz - 800 MHz

d = 2,3 √P  
800 MHz - 2,5 GHz

ahol „P” az adó gyártó által 
meghatározott maximális névleges
kimenŒ teljesítménye wattban (W),
„d” pedig az ajánlott távolság 
méterben (m) kifejezve.

A rögzített rádiófrekvenciás jeladók
elektromágneses térerŒ méréssel
meghatározott térerejének kisebbnek
kell lennie, mint az egyes frekvencia
tartományokhoz tartozó megfelelési
szint.

Interferencia léphet fel a következŒ
szimbólummal jelölt berendezések
közelében:

Védettségi
teszt

Útmutató és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses védettség

A Space System az alább meghatározott elektromágneses környezetben használatos. A Space System
vagy bármely egyéb összetevŒ vásárlója vagy üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a 
készüléket ilyen környezetben használják.

teszt szint  
IEC 60601-1-2 
IEC 60601-2-24 

MegfelelŒségi szint Elektromágneses 
környezet - útmutató

1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz és 800 MHz esetében a nagyobb frekvenciatartomány érvényes.

2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok
terjedését a különbözŒ szerkezetek, tárgyak és személyek elnyelŒ, ill. visszaverŒ tulajdonsága 
befolyásolja.

3. MEGJEGYZÉS: A különbözŒ IEC 60601-2-24 tesztértékek a táblázatban láthatók. Ezen 
tesztértékeknél nem engedélyezettek a veszélyes zavarok, míg az IEC 60601-1-2 alacsonyabb tesztér-
tékein nem engedélyezettek zavarok.
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a rádióadó névleges
teljesítménye

W

Elválasztási távolság az adó frekvenciája alapján

m

Ajánlott elválasztási távolságok  a hordozható és mobil 
rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök és a Space System között

A Space System használata olyan elektromágneses környezetben ajánlott, ahol a sugárzott 
rádiófrekvenciás zavarokat kontrollálják. A Space System vagy bármely egyéb összetevŒ vásárlója vagy
felhasználója megelŒzheti az elektromágneses zavart azzal, hogy fenntartja a minimális távolságot a
hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs készülék (adók) és a Space System között az
alábbi ajánlás szerint, a kommunikációs készülék maximális kimeneti teljesítménye alapján.

150 kHz - 80 MHz 
1,2√P

80 MHz - 800 MHz 
1,2√P

800 MHz - 2,5 GHz 
2,3√P

1. MEGJEGYZÉS: A fenti listában nem szereplŒ maximális kimenŒ teljesítmény értékre minŒsített adók
esetében a méterben (m) meghatározott ajánlott d elválasztási távolságot az adott adó frekvenciájára
alkalmazandó egyenlet segítségével lehet meghatározni, ahol P az adó maximális kimenŒ teljesítménye
wattban (W) az adó gyártójának adatai alapján.

2. MEGJEGYZÉS: A 0,15 MHz és a 2,5 GHz közötti frekvenciatartományban található adó javasolt 
elválasztási távolságát kiszámító képlethez további 10/3-as tényezŒt adtak hozzá annak érdekében,
hogy csökkentsék annak a valószínıségét, hogy a mobil/hordozható kommunikációs eszközök 
interferenciát okozzanak abban az esetben, ha az egység véletlenül a betegek által elfoglalt 
területekre kerül.

3. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok
terjedését a különbözŒ szerkezetek, tárgyak és személyek elnyelŒ, ill. visszaverŒ tulajdonsága 
befolyásolja.

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,27

100 12

0,12

0,38

1,2

3,8

12 23



63

GARANCIA / BIZT.TECHN.* / SZERVIZ / KÉPZÉS /
TISZTÍTÁS / VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE

A gyártó felelŒssége

A gyártó ill. forgalmazó csak akkor vonható felelŒsségre a készülék
érintésvédelme, megbízhatósága, és teljesítménye miatt, ha:

• az üzembe helyezést, bŒvítést, javítást a gyártó által felhatalmazott
személy végezte;

• ha a felhasználás helyszínén az elektromos hálózat megfelel a VDE 0100, 
0107 ill. az IEC elŒírásoknak;

• ha a készüléket a használati útmutatónak megfelelŒen kezelik;
• az üzemeltetŒ az elŒírt biztonságtechnikai felülvizsgálatokat rendszeresen
elvégezteti.

Garancia

A B. Braun minden Infusomat® Space-re a kiszállítástól kezdŒdŒ 24 havi garanciát vállal.
(A Space akku-egységekre 12 hónapot). Ez magában foglalja a tervezési, gyártási, vagy
anyaghibából adódóan meghibásodott alkatrészek javítását, vagy cseréjét. A garancia
megszınik, ha a tulajdonos, vagy harmadik személy a készüléken változtatást, vagy
javítást végez.  A garancia nem terjed ki: A szakszerıtlen kezelésbŒl adódó hibákra, ill.
a normális elhasználódás következményeire (pl. akku-egység).

A hibás, újratölthetŒ akkumulátorokat küldje vissza a B. Braun vállalatnak megfelelŒ
hulladékkezelés céljából.

Az elektromos és elektronikus készülékek elkülönített gyıjtése 
(jelenleg csak az EU-tagországokban érvényes).

Biztonságtechnikai felülvizsgálat* / Szerviz

A biztonságtechnikai felülvizsgálatot ajánlott kétévente elvégeztetni,
eredményét pedig dokumentálni kell. A szervizmunkát csak a B.Braun által
kiképzett szakember végezheti.

Képzés

A B. Braun képzést is biztosít az L verzióhoz. ÉrdeklŒdjön a helyi forgalmazónál a
további részletekrŒl.

9. fejezet
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A CE jelzés
tanúsítja, hogy ez
a kórháztechnikai
termék teljesíti a
"Council Directive
on Medical Devices
93/42/EEC"
1993.06 14-én
keltezett
elŒírásait.

B. Braun
Melsungen AG
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Rendszeres ellenŒrzés

Tisztaság, hiánytalanság és sérülésmentesség ellenŒrzése. Csak a Használati
útmutatóban foglaltak szerint alkalmazza. A szerelék csere során a pumpa 
elzáródási nyomás tesztet kell, hogy végezzen. A pumpa minden bekapcsolásakor
ellenŒrizze az öntesztet, a riasztási hangot, a folyamat- és riasztási-állapot
jelzŒket.

Tisztítás

A pumpa külsŒ felületének tisztításához enyhe szappanoldatot használjon. A
tápcsatlakozónál ne használjon fertŒtlenítŒ sprayt. Javasolt fertŒtlenítési 
módszer: a B. Braun által gyártott törlŒk használata: Meliseptol® Foam pure,
Melsitt 10% és Melsept SF 10%. Bekapcsolás elŒtt legalább 1 percig hagyja
szellŒzni a készüléket.
Ne fújjon fertŒtlenítŒ szert a készülék nyílásaiba, ill. az elektromos
csatlakozókra! Tartsa be a használt akkumulátorokra és szerelékekre vonatkozó
hulladékkezelési és higiéniás elŒírásokat.
A szerelék-vezetŒ (pumpa takaró) idomot jobb alsó sarkánál egy golyóstoll
segítségével kipattinthatja. Ezután a kipattintott idomot folyó víz alatt
tisztíthatja, majd fertŒtlenítŒ spray után törölje át puha törlŒkendŒvel.
Figyelem: Soha ne használjon éles tárgyat a perisztaltikus rész tisztításához!
A visszahelyezés során gyŒzŒdjön meg, hogy az idom nincs megsérülve, és
hallhatóan bepattan a helyére. Az elsŒként behelyezett szereléket a pumpa
segítségével légtelenítse, ennek során az idom pontosan a helyére kerül. Ne
használjon Hexaquart® oldatot vagy más, alkilamin-tartalmú
fertŒtlenítŒszereket.

Veszélyes hulladék kezelése

A pumpák és az akku-egységek a további hulladékkezelés végett
visszajuttathatóak a B.Braun-hoz.  Az elhasznált szerelék és infúziós oldat
eltávolítása során vegye figyelembe az alkalmazandó higiéniai és 
hulladékke-zelési szabályokat.

EllenŒrzés a készülék átvételekor

A gondos csomagolás ellenére sem lehet kizárni a szállítás közbeni károsodást.
Ezért a készülék átvételekor ellenŒrizze annak sértetlenségét, hiánytalanságát.
Ne használjon sérült eszközt! Ilyen esetben értesítse a szervizt!
Az elsŒ használat elŒtt el kell végezni az eszköz megfelelŒ mıködŒképességének
ellenŒrzését. Ezt számos országban a törvények is szabályozzák. A B. Braun
cégtŒl beszerezhetŒk a megfelelŒ nyomtatványok.
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A csomag tartalma

Infusomat® Space, tölthetŒ Akku-egység, Használati útmutató-egységcsomag.

9. fejezet
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SpaceStation (8713140)

Dokkoló egység max. 4db pumpa számára. További információk a SpaceStation
használati útmutatójában. 

SpaceCover Standard (8713147)
SpaceCover Comfort (8713145)

A fogantyút is tartalmazó záró-fedél a legfelsŒ dokkoló egységet takarja.
Egyszerı változata: SpaceCover Standard. A bŒvített változat (SpaceCover
Comfort) már az alatta lévŒ dokkoló egységek központi riasztás kezelését, -és
kijelzését is lehetŒvé teszi (LED).

PoleClamp SP (8713130)

A  PoleClamp SP segítségével maximum három B. Braun Space pumpát és egy
SpaceControl-t tud együtt szállítani úgy, hogy a pumpák egymáshoz rögzítettek.
A PoleClamp SP biztonságos rögzítésére vonatkozó utalásokat talál még az
" Infusomat® Space Áttekintés " és a "Páciens biztonság" fejezetekben is.

Hálózati táp-adapter (Power Supply SP (8713110A-8713114A)

A hálózati táp-adapter(SP) egy pumpa és egy  SpaceControl egyidejı
tápellátására alkalmas. 

1.)Csatlakoztassa a táp-adaptert a pumpa hátoldalán lévŒ P2-es jelı 
aljzatba (a helyére„kattan“).

2.)Dugja be a hálózati aljzatba a hálózati csatlakozó dugót.

Megjegyzés: A pumpából való eltávolításkor nyomja le a csatlakozón lévŒ kioldó
karocskát.
Maximum három dugasz csatlakoztatható a P2 aljzathoz.
Mıszaki adat: Bemeneti feszültség tartomány: 100 - 240V AC, 50/60 Hz

Kombi kábel (Combi Lead SP 12 V) (8713133)

A kombi kábel(SP) maximum három darab pumpa összekapcsolására szolgál.
Ezután a pumpákat a 12V-os, mentŒautó csatlakozó kábellel lehet üzemeltetni.

1.)Csatlakoztassa a 12V-os kombi kábel dugóit a pumpák P2-es, hátoldali 
aljzatába.

2.)Csatlakoztassa a mentŒautó kábelt a kombi kábelhez. 

TARTOZÉKOK HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓJA

10. fejezet
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3.)Dugja a mentŒautó csatlakozó kábel(SP)-t a 12V-os csatlakozó aljzatba.

Megjegyzés: A P2 aljzatba, maximum 3 db csatlakozót dughat egymásba.

CseppérzékelŒ SP (8713175)

Mivel a cseppérzékelŒ használata megnöveli az adagolás biztonságát, ezért
javasolt az alkalmazása, különösen az alacsony adagolási tartományokban.
A pumpa hátoldalán, a bal alsó sarokban található a cseppérzékelŒ csatlakozó
aljzata. Ezt a szállítás során egy takaró lemez védi. A védŒlemezt csavarhúzó
segítségével távolíthatja el.

Ha a cseppérzékelŒ használaton kívül van, helyezze a PoleClamp-en lévŒ
tartományokban (10 ml/óra).

Infúzió tartó pálca (Short Stand SP) (8713135)

Figyelem: Ha a rövid infúzió-tartóval használja a pumpát, ügyeljen, hogy a
pumpát mindig vízszintes felületre helyezze.

1.) Tolja a PoleClamp-et a pumpára.

2.)Helyezze az infúzió-tartót a PoleClamp nyílásába; gyŒzŒdjön meg, 
hogy hallhatóan a helyére „kattan“.

3.)Az infúzió-tartó eltávolítása: Nyomja meg a PoleClamp alsó részén lévŒ 
fehér gombot, és húzza ki a tartót.

Akkumulátor egység (NiMh) (8713180)
Akkumulátor egység (NiMh) ink. Pin (8713180A)

Az akku-egységrŒl (NiMH) bŒvebb információ az „Akkumulátor üzemmód“-ban
található.

Interfész kábel (Interface Lead CAN SP (8713230)

Az interfész kábel(CAN SP) a SpaceStation és a pumpa közötti kapcsolat beál-
lításához, és a szerviz célra szolgáló számítógépes csatlakozáshoz szükséges.

1.) Dugja a csatlakozót a SpaceStation F3-as, vagy a pumpa P2-es aljzatába, 
és csatlakoztassa a CAN/USB átalakítóhoz.

2.) Csatlakoztassa a CAN/USB átalakítót a számítógép kimenetéhez az ide 
vonatkozó használati útmutató szerint.

10. fejezet

TARTOZÉKOK HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓJA



68

10. fejezet
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Figyelem! Az interfész kábel(SP) csak szerviz célokat szolgál, használatakor soha
ne kapcsolja a pumpát a páciensre!

Megjegyzés: A P2 aljzatba, maximum 3 db csatlakozót dughat egymásba.

IllesztŒvezeték RS232 SP (8713234)

Az RS232 SP csatlakozó vezeték a kapcsolat létrehozásához szükséges, a
a Space pumpa és a számítógép kimenete között (szervizeléshez).

1.) Nyomja be a csatlakozót a pumpa P2-es aljzatába és
csatlakoztassa az RS232 SP csatlakozó vezetékkel.

2.) Csatlakoztassa az RS232 SP csatlakozó vezetéket a számítógép 
kimenetéhez a Használati útmutatóban leírt módon.

Csatlakozó kábel (Connection Lead SP (12 V) (8713231)

A következŒképpen használja a kábelt:

1.)A pumpán a P2-es, a  Space Station-ben az F3-as aljzathoz csatlakoz-
tassa.

2.)Dugja a csatlakozót a gépkocsiban lévŒ aljzatba.

3.)Ha szükséges, elŒtte vegye le róla a piros színı adaptert.

A mıködtetŒ feszültséget a zöld LED jelzi. Ha szükséges, a táp-csatlakozó kön-
nyedén másikra cserélhetŒ.

Figyelmeztetés: Ha a mentŒautó akkumulátorát külsŒ adapterrel töltik, akkor a
pácienshez csatlakoztatott pumpát ne kapcsolja a mentŒ akkumulátorához ezen
idŒ alatt!

Megjegyzés: A P2 aljzatba, maximum 3 db csatlakozót dughat egymásba.

Személyhívó csatlakozó kábel SP (8713232)

Az Infusomat® Space, személyhívó,(„nŒvér-hívó“) rendszerhez történŒ csatlakoz-
tatására használja a személyhívó csatlakozó kábelt (8713232). Az alkalmazott
személyhívó rendszernek meg kell felelnie a VDE 0834 elŒírásainak, valamint a
vonatkozó magyar szabványoknak is.

Megjegyzés: Minden használatba vételkor ellenŒrizze a személyhívó rendszer
mıködŒképességét.

A Infusomat® Space három különbözŒ személyhívó üzemmódot kínál. Az ábra
mutatja ezek jelzés rendszerét. A kórházi hívó rendszerhez igazodóan válasszon
közülük. A kívánt jelzési formát a szerviz programban lehet beállítani.
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Figyelmeztetés: A személyhívó csatlakoztatott állapotában is figyeljen a pumpa
helyszíni riasztásaira.

Megjegyzés: A P2 aljzatba, maximum 3 db csatlakozót dughat egymásba.

10. fejezet
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Mıszaki adatok

A csatlakoztatott vezetékek polaritása tetszŒleges:
max. 24 V / 0.5 A / 12 VA

Riasztás
Mıködés

Zöld és fehér
Csatlakozó vezetékek

Barna és fehér
nyitott zárt
zárt nyitott

Kikapcsolt

Alarm

Operation

Alarm

Operation

Alarm

Operation

Bekapcsolt

1 sec

1 sec 1 sec

kikapcsolt

Statikus,  
folyama-                  
tos*

Dinamikus 
egyszeri  
impulzus

dinamikus
,riasztás 
vége jellel

Operating Alarm

*) A statikus, folyamatos jelzés módban a személyhívó riasztása az k megnyomásával
felfüggeszthetŒ.
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PCA tartozékok

• Space PCA készlet (cikkszám: 8713554); tartalma: 

- VezérlŒgomb
- Kampó és hurkos szalag 

a vezérlŒgombnak a beteg karjára való 
rögzítéséhez

- SzerelékrögzítŒ csatlakozás
a kampó és a hurkos szalag, valamint a 
vezérlŒgomb közé

- Fémcsat
az ágytakaróhoz történŒ alternatív 
rögzítéshez

- Kábelrögzít 
a vezérlŒgomb kábelének leszorításához

A vezérlŒgomb rögzítése:
a csuklón:              vagy az ágytakaróhoz:       

A kábelrögzítŒ használata:      

10. fejezet
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RENDELÉSI ADATOK

..........................................................................................................................Art. No.
B. Braun Infusomat® Space (100 - 240 V) ...........................................871 3050

Javasolt tartozékok a B. Braun Infusomat® Space-hez:
SpaceStation (Dokkoló egység) .......................................................................871 3140
SpaceCover Standard (Fedél-egység, egyszerı) .........................................871 3147
SpaceCover Comfort  (Fedél-egység, bŒvített) ...........................................871 3145
PoleClamp Sp (Állvány-szorító) .......................................................................871 3130
Hálózati tápadapter SP (Euro Plug) ...............................................................871 3110A
Hálózati tápadapter SP (UK Plug) ..................................................................871 3111A
Hálózati tápadapter SP (US Plug)...................................................................871 3112A
Hálózati tápadapter SP (Australian Plug) ....................................................871 3113A
Hálózati tápadapter SP (Universal Plug) ......................................................871 3114A
Power Supply SP (RSA Plug).............................................................................871 3115A
Kombi kábel SP 12 V ..........................................................................................871 3133
CseppérzékelŒ SP ................................................................................................871 3175
Rövid, infúzió tartó rúd SP ...............................................................................871 3135
Akkumulátor egység SP (NiMh) ......................................................................871 3180
Akkumulátor egység SP (NiMh) ink. Pin.......................................................871 3180A
PCA-nyomógomb SP...........................................................................................871 3190
Interfész kábel CAN SP ......................................................................................871 3230
MentŒkocsi csatlakozó-kábel (12 V)..............................................................871 3231
Személyhívó csatlakozó-kábel  SP .................................................................871 3232
IllesztŒvezeték RS232 SP ..................................................................................871 3234
Syringe Anti Removal Cap PSP ...................................................................... 871 3556
Space PCA készlet.............................................................................................. 871 2554

Infusomat® Space vezetékek:
IV-Standard

Egydarabos ................................................................................................... 870 0036 SP
Egydarabos, extra hosszú (3 M) ........................................................... 827 0350 SP
Neutrapur®................................................................................................... 825 0731 SP
Eurofix tıcsatlakozós injekciós bemenettel ...................................... 870 0087 SP
Neutrapur®, tı nélküli Y-csatlakozóval (Safeflow) ......................... 870 0110 SP
Neutrapur®, Y típusú tıcsatlakozóval ................................................ 825 0383 SP

UV-védelemmel
Átlátszatlan, fénykizáró fekete csŒ....................................................... 870 0125 SP
Átlátszatlan, fénykizáró, narancssárga tıcsatlakozós 
injekciós bemenettel ................................................................................. 825 0430 SP

Transzfúziós – 200 µm-es vérszırŒvel ........................................................ 827 0066 SP



Enterális táplálási –  
1000 ml-es Nutrifix® zsákkal ................................................................. 825 0839 SP
Neutrapur®, többszörös csatlakozóval................................................. 825 0857 SP

Újszülöttek számára – 
Dosifix®, 150 ml-es mérŒtartály, Neutrapur®, tı nélküli
Y-csatlakozóval (Safeflow) ......................................................................825 0245 SP
Dosifix®, 150 ml-es mérŒtartály, DEHP-mentes csŒ, Y alakú 
tıcsatlakozóval ...........................................................................................825 0294 SP

Onkológiai – 
Neutrapur®, belsŒ 0,2 µm-es Sterifix® szırŒvel ...............................870 0095 SP

Piggyback
tıs csatlakozóval és 200 µm-es szırŒvel ...........................................825 0715 SP
másodlagos vezeték, tıs .........................................................................A 2581 NF
tı nélküli Safeflow injekciós bemenettel és 
integrált visszacsapószeleppel ...............................................................825 0710 SP
másodlagos vezeték integrált visszacsapószeleppel ........................406 2877

Cyto-Set készletek:
Másodlagos vezetékek (elŒkészítés)

Cyto-Set Mix, Neutrapur®, 1 Safesite szeleppel és  
integrált visszacsapószeleppel ...............................................................A 2902 N
Cyto-Set Mix, Neutrapur®, 1 Safesite szeleppel és  
0,2-es Sterifix részecskeszırŒvel .........................................................A 92023 N
Cyto-Set Line, Neutrapur® integrált visszacsapószeleppel............A 25811 NF
Cyto-Set Line Neutrapur® .......................................................................A 25812 NF

Alkalmazási Infusomat Space® vezetékek 
Cyto Set Neutrapur®, 3 Safesite szeleppel .........................................825 0910 SP
Cyto Set Neutrapur, 5 Safesite szeleppel ..........................................825 0812 SP
Cyto Set Neutrapur®, 5 Safesite szeleppel és 
0,2 µm-es Sterifix® szırŒvel...................................................................825 0413 SP
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