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Strzałka w gór´ i strzałka w dół
Przewijanie opcji menu, zmiana ustawieƒ liczb od 0 do 9, 
odpowiedzi na pytania „tak/nie”.
Strzałka w lewo i strzałka w prawo 
Wybór danych ze skali i przechodzenie pomi´dzy cyframi 
podczas wprowadzania liczb. Podczas pracy pompy lub gdy jest
wyłàczona otworzyç funkcj´ przy u˝yciu przycisku strzałki w lewo.

m Sf

Port P3 dla przyszłych opcji

Pokrywa przedziału akumulatora
Przed wymianà akumulatora zawsze odłàczyç pomp´ od pacjenta i wyłàczyç urzàdzenie. By zdjàç pokryw´ akumulatora,
nacisnàç przycisk poniêej przedziału akumulatora za pomocà ostro zakoƒczonego długopisu i Êciàgnàç pokryw´ z ur-
zàdzenia. Przesunàç do góry zielony mechanizm blokujàcy na tylnej cz´Êci akumulatora i wyjàç pakiet 
akumulatorów do wymiany. Korbka słu˝àca do otwierania drzwiczek pompy w nagłym przypadku jest przymocowana
do wewn´trznej strony pokrywy przedziału akumulatora (dokładniejsze informacje, patrz punkt 1.4).

onB

Port P2 do podłàczania zasilania, stacji dokujàcej SpaceStation,
sznura przyłàczeniowego (12 V), przewodu kombinowanego i
przewodów wyposa˝enia dodatkowego (system przywoływania
personelu, system obsługi)

Nacisnàç, aby 
otworzyç
drzwiczki
pompy.

Nacisnàç, by 
ozpoczàç / 
zatrzymaç infuzj´.

Po otrzymaniu polecenia, naciÊnij,
aby rozpoczàç auto-programowa-
nie.

Otwieraç okreÊlone funkcje i 
potwierdzaçwartoÊci/ ustawie-
nia/ alarmy.

Żółta dioda LED:       Pre-alarm, alarm przypominajàcy
Zielona dioda LED:    Wlew
Czerwona dioda LED: Działanie lub alarm urzàdzenia
Niebieska dioda LED: Nawiàzywanie połàczenia z bezprzewodowà
                              baterià lub Space Station

Nacisnàç, by wyzerowaç
pojedyncze wartoÊci i 
przełàczyç si´ do wczeÊniejszego 
ekranu/poziomu menu.

NaciÊnij,
by zainic-
jowaç
bolus.

Nacisnàç,
by 
włàczyç/
wyłàczyç
pomp´.

q
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Zakładanie PoleClamp (uniwersalnego
zacisku do mocowania na stojaku)
Ustawiçw jednej linii pasek mocujàcy pompy z
paskiem zacisku PoleClamp i przesuwaç zacisk,
a˝ zaskoczy mechanizm blokujàcy. 
By go zdjàç, nacisnàç przycisk na ramce, 
przesunàç dêwigni´w dół i odciàgnàç
zacisk PoleClamp do tyłu.

Mocowanie stojaka
Wsunàç otwór w zacisku PoleClamp na pionowy
stojak i mocno dokr´ciç Êrub´. By zdjàç, odkr´ciç
Êrub´. W przypadku pozycji pionowej przesuƒ
dźwigni´w dół i obracaj jàw dowolnà stron´
do momentu, kiedy wskoczy do rowka. 
Uwaga: Maksymalnie trzy pompy Space 
firmy B. Braun mogà byç ustawione jedna na
drugiej tylko w przypadku stosowania pozio-
mej pozycji pompy z zaciskiem PoleClamp SP.

Czujnik ciÊnienia w dalszej cz´Êci systemu

Czujnik ciÊnienia
we wczeÊniejszej
cz´Êci systemu

Pokrywa 
prowadnicy 
linii

Czujnik powietrza

Żółte 
Êwiatło 
ostrzegawcze

Dźwignia 
otwierajàca

Wbudowany w pomp´ zacisk
bezpieczeƒstwa zapobiegajàcy
swobodnemu przepływowi

Transport
Mo˝na spiàç ze sobàmaksymalnie trzy pompy
(Perfusor® Space lub Infusomat® Space) oraz
jednà stacj´ kontrolnà SpaceControl (w 
karetkach lub helikopterach medycznych tylko
jednà pomp´). Nale˝y unikaçwszelkich
zewn´trznych przeszkód mechanicznych (w
przypadku u˝ywania w karetce pogotowia
nale˝y mocowaç jednà pomp´ za pomocà
jednego zacisku Pole Clamp SP).
Łączenie urządzeń
Ustawiçw jednej linii pasek mocujàcy 
dolnej pompy z paskiem pompy, która ma byç
nad nià, i przesuwaç dolnà pomp´ do tyłu, a˝
zaskoczy blokada, a zielone przyciski znajdà si´
na tej samej wysokoÊci. By je rozłàczyç, nacisnàç
zielone przyciski górnej pompy i przesuwaç dol-
ne urzàdzenie do przodu.
Ostro˝nie: Unikaç zewn´trznego działania
mechanicznego.

Uchwyt zacisku 
na statywie

Przycisk 
zwalniający 
zacisk na statywie

Gniazda pompy

Zielony przycisk
blokujący
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Symbol Objaśnienie symboli

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją

Część aplikacyjna typu CF odporna na defibrylację

Urządzenie klasy II

Symbol CE zgodny z dyrektywà 93/42 EEC

Zakres temperatur

Zakres wilgotności

Zakres ciśnienia atmosferycznego

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
(Postępować zgodnie z instrukcją)

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące

Ogólny znak ostrzegawczy

Oznaczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z
dyrektywą 2002/96/EC (WEEE)

Numer seriiLOT

Numer seryjnySN

Numer katalogowyREF

Data produkcji

Wytwórca
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Przeznaczenie

W skład systemu wolumetrycznej pompy infuzyjnej Infusomat® Space wchodzi
zewn´trzna przenoÊna wolumetryczna pompa infuzyjna wraz z odpowiednimi
zestawami do podawania oraz dołàczone do niej akcesoria. System jest 
przeznaczony do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków, w celu 
okresowego lub ciàgłego pozajelitowego i dojelitowego podawania płynów 
klinicznie akceptowanymi drogami. Do tych dróg nale˝à m.in.: droga do˝ylna,
irygacja/zewnàtrzoponowa i dojelitowa. Systemu u˝ywa si´ do podawania leków
zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzà m.in. koloidy i 
krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny u˝ywane do całkowitego ˝ywienia 
pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w ˝ywieniu dojelitowym. System
wolumetrycznej pompy infuzyjnej Infusomat® Space jest przeznaczony do
u˝ytku przez przeszkolony personel w placówkach medycznych, domowej opiece
zdrowotnej, ambulatoriach oraz w Êrodkach transportu medycznego. 

TCI mo˝na zastosowaç u pacjentów spełniajàcych nast´pujàce wymagania:

Niektóre zestawy parametrów wykorzystujà beztłuszczowà mas´ ciała (LBM,
ang. Lean Body Mass) do zindywidualizowania parametrów. Obliczenie LBM
mo˝e ponadto ograniczyç zakres pacjentów, poniewa˝ nie pozwoli na TCI w
przypadku pacjentów otyłych.

TCI mo˝na stosowaç w nast´pujàcych procedurach:

•   Propofol:         znieczulenie i płytka sedacja
•   Remifentanyl:  znieczulenie

Wykwalifikowany personel medyczny powinien decydowaç o sposobie u˝ycia
urzàdzenia na podstawie jego funkcji i specyfikacji. Szczegółowe informacje
mo˝na znaleźç w instrukcji obsługi.

Użytkowanie

•   Pierwsze szkolenie z zakresu u˝ytkowania Infusomat® Space wykonujà
    sprzedawcy B. Braun lub inne osoby posiadajàce upowa˝nienie firmy.
    Po ka˝dej aktualizacji oprogramowania u˝ytkownik jest zobowiàzany do 
    zdobycia informacji na temat zmian  w urzàdzeniu i akcesoriach, 
    sprawdzaàc je w instrukcji obsługi.

4w Ostro˝nie: Upewniç si´, ˝e urzàdzenie jest odpowiednio ustawione i zabez-
pieczone. W przypadku stosowania pompy ze wspornikiem nale˝y ustawiç jà na 
poziomej powierzchni. Nie umieszczaç pompy nad pacjentem. Nie umieszczaç
pompy nad pacjentem lub w miejscu, w którym pacjent mógłby ucierpieç w 
przypadku upadku pompy.

Masa c. [kg]
Maksimum

10016
220130
200

Minimum
30

Wiek [lata]
Wzrost [cm]

w
Przed u˝yciem
nale˝y zapoznaç
si´ z instrukcjami.
Pompy infuzyjnej
mo˝e u˝ywaç
jedynie 
odpowiednio
przeszkolony 
personel!

6
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•  Przed podaniem nale˝y sprawdziç wyglàd pompy w poszukiwaniu zwłaszcza 
    uszkodzeƒ uchwytu do mocowania osiowego, braku cz´Êci lub 
    zanieczyszczenia,  a tak˝e zaobserwowaç ewentualne dêwi´kowe i wizualne 
    alarmy w czasie autotestu.

•  Nie wolno u˝ywaç w pobli˝u ani ustawiaç na innym urzàdzeniu z wyjàtkiem 
    urzàdzeƒ B. Braun Space.

•  Podłàczenie do pacjenta wykonywaç tylko wtedy, gdy linia została praw
    idłowo umieszczona i całkowicie odpowietrzona. W czasie wymiany linii 
    odłàczyç pacjenta, by zapobiec podaniu niewłaÊciwej dawki.

•  W trakcie zalewania i podawania bolusa limity ciÊnienia ustawione sà na 
    wartoÊç maksymalnà.

•  Wybraç lini´ infuzyjnà lub cewnik odpowiedni do planowanego zastosowa-
nia.

4w Ostro˝nie: Tak ustawiç lini´ infuzyjnà, by si´ nie zap´tlała.

•   Artykuły jednorazowego u˝ytku zaleca si´ wymieniaç co 96 h (tak jak 
    według krajowych przepisów).

•  Instalacja w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym musi spełniaç
    odpowiednie wymogi (np. VDE 0100, VDE 0107 lub publikacje IEC). Nale˝y 
    zwróciç uwag´ na specyfikacje i odst´pstwa właÊciwe dla danego kraju.

4w Ostro˝nie: Aby nie dopuÊciç do wybuchu, pompa mo˝e pracowaç w 
odległoÊci nie mniejszej ni˝ 25 cm od łatwopalnych Êrodków znieczulajàcych.

•  Przed rozpocz´ciem wlewu nale˝y porównaç wartoÊç wyÊwietlanà z 
    wartoÊcià wprowadzonà.

•  JeÊli u˝ywa si´ systemu przywoływania personelu, zaleca si´ sprawdzenie 
    sprz´tu po podłàczeniu pompy.

•  Urzàdzenie i êródło pràdu nale˝y chroniç przed wilgocià.

•  W czasie przenoszenia pompy nie nale˝y jej trzymaç za mechanizm 
    dozujàcy.

•  JeÊli urzàdzenie upadnie lub znajdzie si´ pod wpływem zewn´trznej siły, 
    musi byç sprawdzone przez dział serwisu.

•   U˝ytkownik przed podj´ciem dalszych decyzji dotyczàcych leczenia musi 
    sprawdziç wyÊwietlane dane.

•  JeÊli u˝ywa si´ pompy jako urzàdzenia przenoÊnego (w domowej opiece 
    zdrowotnej, transportowaniu pacjenta wewnàtrz szpitala lub poza nim): 
    Nale˝y si´ upewniç, ˝e urzàdzenie jest odpowiednio ustawione i 
    zamocowane. Zmiany położenia i poważniejsze wstrzàsy mogà skutkowaç
    nieznacznymi zmianami w dokładnoÊci podawania i/lub niezamierzonym 
    podawaniem dawki bolus.

•  Nale˝y przeprowadziç dodatkowe monitorowanie stanu pacjenta, jeÊli podaje 
    si´ leki ratujàce ˝ycie. 
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•  W czasie podawania leku nale˝y zapobiegaç działaniu na mechanizm 
    dozujàcy zewn´trznej siły.

•  JeÊli podaje si´ silnie działajàcy lek, upewniç si´, ˝e w pobli˝u znajduje si´
    druga pompa infuzyjna dla tego leku. Dokumentacja terapii powinna 
    umo˝liwiaç kontynuowanie terapii na drugiej pompie infuzyjnej.

•  Niezale˝nie od limitów łagodnych wybrane wartoÊci muszà pod wzgl´dem 
    medycznym byç właÊciwe dla danego pacjenta.

•  JeÊli wartoÊci istotne dla obliczania pr´dkoÊci podawania (np. masa ciała) 
    zmieniajà si´, pr´dkoÊç przepływu i wielkoÊç dawki zawsze zostanà
    dostosowane. 

•   Przed zastosowaniem niskich pr´dkoÊci wlewu (0,1 ml/godz.) leków o 
    znaczeniu krytycznym należy wziàç pod uwag´ charakterystyk´ rozruchowà.

Żywienie dojelitowe

Pompa strzykawkowa Infusomat® Space mo˝e byç wykorzystywana do ˝ywienia
dojelitowego. Nie wolno podawaç płynów przeznaczonych do podawania 
dojelitowego jako wlewu do˝ylnego, poniewa˝ mo˝e to zaszkodziç pacjentowi. 
Z tego powodu nale˝y u˝ywaç wyłàcznie z produktów jednorazowego u˝ytku
przeznaczonych do ˝ywienia dojelitowego i oznaczonych w ten sposób.

Transfuzja
Infusomat® Space mo˝e byç tak˝e u˝ywany do przetaczania krwi. Do tego celu
nale˝y u˝ywaç jedynie jednorazowych materiałów, oznaczonych jako 
przeznaczone do transfuzji. 

Inne składniki
•   Stosowaç wyłàcznie jednorazowe elementy odporne na ciÊnienie (min. 2 
    bary/1500 mmHg) i zgodne, aby zapobiec oddziaływaniu na dane wydajnoÊci 
    — co mogłoby niekorzystnie wpłynàç na bezpieczeƒstwo pacjenta.

•   W przypadku gdy kilka linii infuzyjnych jest podłàczonych do jednego 
    dost´pu ˝ylnego, nie mo˝na wykluczyç mo˝liwoÊci, ˝e linie te b´dà na siebie 
    wzajemnie wpływaç.

•   Nale˝y sprawdzaç informacje producenta, czy istnieje mo˝liwoÊç
    niezgodnoÊci sprz´tu z danym lekiem.

•   Nale˝y stosowaç wyłàcznie zestawienia sprz´tu, akcesoriów, cz´Êci roboczych
    i materiałów jednorazowych kompatybilne ze złàczami typu Luer.

•   Podłàczony sprz´t elektryczny musi spełniaç wymogi IEC/EN (np. IEC/EN 
    60950 dla sprz´tu przetwarzajàcego dane). 
    U˝ytkownik/osoba obsługujàca urzàdzenie jest odpowiedzialna za 
    konfiguracj´ systemu w przypadku podłàczenia dodatkowego sprz´tu. Nale˝y 
    wziàç pod uwag´ mi´dzynarodowe normy IEC/EN 60601-1-1

•   U˝ycie niekompatybilnych materiałów jednorazowego u˝ytku mo˝e wpłynàç
    na parametry techniczne urzàdzenia. 
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Standardy bezpieczeƒstwa:

Infusomat® Space spełnia wszystkie zasady bezpieczeƒstwa dla medycznych
urzàdzeƒ elektrycznych zgodnie z normami IEC/EN 60601-1 oraz 
IEC/EN 60601-2-24.

•   Zachowano limity EMC (kompatybilnoÊci elektromagnetycznej) zgodnie z 
    normami IEC 60601-1-2:2007 i IEC 60601-2-24: 2012. JeÊli urzàdzenie jest 
    używane w pobliżu innych urzàdzeƒ, które mogà byç źródłem silnych 
    interferencji (np. sprz´t chirurgiczny o wysokiej cz´stotliwoÊci (HF), jednostki 
    do tomografii spinu jàdrowego, telefony komórkowe itp.) mo˝e dojÊç do 
    zakłóceƒ. Należy zachowaç bezpieczne odległoÊci zalecane przez 
    producentów tych urzàdzeƒ.

•   Pompa Infusomat® Space spełnia odpowiednie wymogi EN 13718, by mo˝na 
    było jej u˝ywaç w powietrzu, na wodzie i w trudnym terenie. Podczas 
    transportu nale˝y umocowaç Infusomat® Space w odpowiednim układzie 
    zabezpieczajàcym za pomocà stacji dokujàcej SpaceStation i Pole Clamp SP. 
    JeÊli przechowuje si´ urzàdzenie w temperaturze ni˝szej lub wy˝szej ni˝
    zdefiniowana dla warunków pracy, nale˝y pozostawiç Infusomat® Space w 
    temperaturze pokojowej przynajmniej przez jednà godzin´ przed u˝yciem.

•   Jako ˝e nie istniejà normy dotyczàce pomp do ˝ywienia dojelitowego, funkcje
    bezpieczeƒstwa Infusomat® Space odnoszà si´ tak˝e do ˝ywienia 
    dojelitowego, zgodnie z wy˝ej wymienionymi normami.

Instrukcje bezpieczeƒstwa w przypadku korzystania z PCA

•   Je˝eli u˝ywa si´ przycisku do podawania dawki na ˝àdanie razem ze stacjà
    dokujàcà SpaceStation, pomp´ PCA powinno si´ uło˝yç w najni˝szym 
    gnieździe najni˝szej stacji.

•   Dost´p do ustawieƒ pompy mo˝na zablokowaç przy u˝yciu poziomu 3. 
    blokady danych. Kod do poziomu 3. blokady danych powinien si´ ró˝niç od 
    tych dla poziomów 1. i 2., w przypadku gdy pomp´ mogà obsługiwaç
    wyłàcznie specjaliÊci leczenia bólu.

•   Po zakoƒczeniu PCA (znieczulenia miejscowego kontrolowanego przez 
    pacjenta) i rozpocz´ciu nowego dane terapii powinno si´ przestawiç do 
    wartoÊci domyÊlnych.

•   Przycisk do podawania dawki na ˝àdanie mo˝e byç u˝ywany równie˝ przez 
    pacjenta. Za pomocà przycisku do podawania dawki na ˝àdanie mo˝na 
    za˝àdaç jedynie bolusa PCA. Jest on ograniczony do wczeÊniej 
    zdefiniowanych dawek przez list´ leków i ustawienia pompy.

Instrukcje bezpieczeƒstwa w przypadku korzystania z TCI 

•   Infuzja TCI powinna byç wykonywana tylko przez doÊwiadczonych 
    anestezjologów, zaznajomionych z zasadami TCI i odpowiednio 
    przeszkolonych w stosowaniu danego urzàdzenia.
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•  U˝ycie TCI z pompà Space firmy B. Braun nie ogranicza odpowiedzialnoÊci 
    anestezjologa za podawanie leków. Anestezjolodzy powinni w pełni 
    orientowaç si´ w dost´pnej literaturze dotyczàcej wszystkich zestawów 
    parametrów u˝ywanych w połàczeniu z lekiem oraz zapoznaç si´ z 
    informacjami recepturowymi na temat ograniczeƒ pr´dkoÊci i dawkowania. 

•  Interakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne mi´dzy lekami 
    znieczulajàcymi sà znane, ale nie zostały uwzgl´dnione w obliczeniach st´˝eƒ
    w plazmie i miejscu oddziaływania. Muszà byç one wzi´te pod uwag´ przez 
    u˝ytkownika.

•  W szczególnoÊci u˝ytkownik musi zdawaç sobie spraw´, ˝e uruchomienie TCI 
    spowoduje automatyczne podanie obliczonej uprzednio dawki bolusa, a 
    nast´pnie rozpocz´cie infuzji w celu osiàgni´cia wybranego st´˝enia 
    docelowego.

•  W zwiàzku z tym istotne jest, aby u˝ytkownik upewnił si´, ˝e charakterystyka
    pacjenta i wybrane st´˝enie docelowe oraz wynikłe dawki sà zgodne z 
    informacjami recepturowymi odnoszàcymi si´ do jego kraju.

•  Firma B. Braun potwierdziła dokładnoÊç zastosowania modelu 
    matematycznego, u˝ytecznoÊç, jak równie˝ dokładnoÊç podawania pompy.

•  Korzystajàc z TCI, nale˝y obowiàzkowo odpowiednio monitorowaç pacjenta.

•  Nale˝y zachowaç ostroênoÊç u˝ywajàc właÊciwego rozcieƒczenia/st´˝enia 
    leku i upewniç si´, ˝e na pompie wybrano właÊciwe rozcieƒczenie.

•  Nigdy nie podawaç propof˝liwoÊç całkowitego wyłàczenia trybu TCI w celu 
    unikni´cia przypadkowego u˝ycia TCI.

•  U˝ycie pompy Infusomat® Space uniemo˝liwi zmian´ st´˝enia leku w trakcie 
    jednej terapii.

BEZPIECZE¡STWO PACJENTA
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BEZPIECZE¡STWO PACJENTA

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z 
Pole Clamp

1. Ustaw pomp´ równo z 
   prowadnicami zacisku do stojaka.

2. Nasuƒ pomp´ na prowadnice aż do 
   oporu. 

3. Usłyszysz dźwi´k klikni´cia. 

4. Sprawdê, czy pompa jest dobrze 
   zamocowana. 

W
Pompa jest teraz dobrze 
przymocowana do zacisku do stojaka.

•  Nie wolno opieraç si´ o pomp´
   przymocowanà do zacisku do 
   stojaka. 

•  Pompy nie wolno umieszczaç nad 
   pacjentem. 

W
•  NIE WOLNO u˝ywaç zacisku do 
   stojaka z widocznymi 
   uszkodzeniami. 

•  NIE WOLNO u˝ywaç zacisku do 
   stojaka z brakujàcymi siatkami 
   zacisku.

Widok od spodu 
Siatki zacisku 
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Na górze ekranu mo˝na zobaczyç
informacj´ o ostatniej terapii. Na pytanie
„tak/nie” mo˝na odpowiedzieç, naciskajàc
u dla „tak” d dla „nie”. 

Parametry, które mo˝na zmieniç (np.
pr´dkoÊç w ml/h), otwiera si´ przy u˝yciu
l lub k. W czasie edytowania 
parametrów, przełàczaç cyfry/poziomy
przy u˝yciu l r. Białe tło wskazuje
obecnà cyfr´/obecny poziom. Do zmiany
obecnego ustawienia u˝ywaç u lub d.
Tekst pomocy na dole/górze ekranu 
udziela wskazówek dotyczàcych 
post´powania (np. potwierdê pr´dkoÊç,
u˝ywajàc k, rozpocznij infuzj´, 
naciskajàc sf czy wyzeruj pr´dkoÊç,
naciskajàc c).

Wyglàd wyświetlacza Znaczenie

Opisy 

STRUKTURA MENU / NAWIGACJA

STRUKTURA MENU / NAWIGACJA

o       Przycisk Włàcz/
         Wyłàcz Przycisk 
x     Przycisk otwierania  
         drzwiczek

sf    Start/Stop 

nb    Przycisk Bolus

Wszystkie zdj´cia  ekranów sà przykładowe i mogà ró˝niç si´ w odniesieniu do
danego pacjenta i zindywidualizowanej terapii.

C    Przycisk WyczyÊç

K    Przycisk OK

Q    Klawiatura z przyciskami strzałek: 
         w gór´, w dół, w lewo i w prawo.

m    Przycisk Połàczenie

Stan aku-
mulatora

Podłàczenie
przewodów

Jednostka podawania leku

Aktywna VTBI – lub wybór wst´pny czasu

Przesuwajàce si´ strzałki wskazujà, ˝e
pompa przeprowadza infuzj´
Do ustawiania pr´dkoÊci mo˝na przejÊç,
naciskajàc l

Profil terapii

Typowy wyglàd wyÊwietlacza w trakcie infuzji

Całkowita podana obj´toÊç. Ewentualnie mo˝na wyÊwietliç Êrednià obj´toÊç.
Czas do koƒca infuzji
VTBI do koƒca infuzji

Ustawienie limitu ciÊnienia i aktualnego ciÊnienia*Podłàczenie do
SpaceCom w
SpaceStation
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STRUKTURA MENU / NAWIGACJA

Wyglàd wyświetlacza Znaczenie

NaciÊni´to nb w trakcie infuzji.
Rozpoczàç bolus r´czny z pr´dkoÊcià
1200 ml/h, naciskajàc k (patrz góra
ekranu), lub ustaw bolus przy u˝yciu l
(patrz dół ekranu).

Wszystkie informacje dotyczàce statusu
dost´pne sàw najni˝szej linii wyÊwietlacza.
˚àdanà informacj´mo˝na wybraç, 
posługujàc si´ przyciskami d i u , po
czym b´dzie ona od tego czasu wyÊwietlana
na stałe (np. długa nazwa leku, bie˝àce
ciÊnienie w systemie, itp.).

Alarmy wst´pne sygnalizowane sà komuni-
katem na wyÊwietlaczu (np. „VTBI near end”
– VTBI blisko koƒca), dźwi´kiem i Êwiecàcà
si´ stale ̋ ółtà diodà LED. By potwierdziç
alarm wst´pny, nacisnàç k.

W wypadku alarmu dotyczàcego działania
(np. „VTBI niemal podane”) pompa infuzyjna
przerywa prac´, pojawia si´ sygnał
dźwi´kowy i miga czerwona dioda LED. 
Potwierdziç alarm przy u˝yciu k. 
Potwierdzeniu nie towarzyszy odpowiedźw
postaci sygnału dźwi´kowego.

Nacisnàç i przytrzymaç przez 3 sekundy  o
by wyłàczyç pomp´. Od lewej do prawej
strony rozciàga si´ pasek odliczajàcy 
pozostałe 3 sekundy.
JeÊli w pompie jest zainstalowana linia, 
urzàdzenie nie wyłàczy si´, tylko przejdzie w
stan czuwania.

Ta wskazówka pojawia si´, jeÊli u˝ytkownik
próbuje edytowaç lub zmieniaç parametr,
naciskajàc l, podczas gdy nie mo˝na
zmieniç parametru.

UstawiçwartoÊç ciÊnienia przy u˝yciu l
lub r i potwierdziç, naciskajàc k.
Anulowaç edytowanie ciÊnienia przy 
u˝yciu c.
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Funkcje specjalne

Obliczanie
pr´dkoÊci 

dozowania

Biblioteka 
leków

Zmiana trybu
ciàgłego na

PCA

Sprawdziç
urzàdzenie?

Menu startowe Menu główne Menu stanu

Wybór 
linia

Pr´dkoÊç

VTBI 

Czas

U˝yç ostatniej
terapii?

Masa

St´˝enie

Dawka
PojemnoÊç
poÊrednia

IloÊç poÊrednia

Czas poÊredni

PojemnoÊç
całkowita

Funkcje 
specjalne

Opcje

Stan

Menu opcji

CiÊnienie 
okluzji

IloÊç
całkowita

Czas 
całkowita

Linia

PojemnoÊç 
baterii

WLAN

Wersja

Informacje 
o leku

Pr´dkoÊç
bolusa

Pr´dkoÊç
KVO

Âwiatło
wyÊwietlacza

Âwiatło 
klawiatury 

GłoÊnoÊç
alarmu

Blokada 
danych

Kontrast

Data

Czas

Tryb makro

J´zyk

Dla trybu dawki:
wyÊwietlanie

pr´dkoÊci 
przepływu w
duêej skali

U˝yç biblioteki
leków?

U˝yç obliczania
pr´dkoÊci 

dozowania?

STRUKTURA MENU / NAWIGACJA
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Rozdział 1

U˚YTKOWANIE

UŻYTKOWANIE

1.1  Rozpoczęcie infuzji

•   Upewniç si´, ̋ e pompa jest odpowiednio zainstalowana. Sprawdziç kompletnoÊç i 
    uszkodzenia urzàdzenia. Nie przymocowywaç butelki infuzyjnej poni˝ej pompy.

•   Wbiç kolec pionowo do butelki infuzyjnej. Napełniç dolnà cz´Êç komory kroplowej 
    maks. w 2/3.

•   Napełniç lini´ infuzyjnà z dołu do góry, a nast´pnie zamknàç zacisk rolkowy.

•   Je˝eli urzàdzenie jest podłàczone do sieci zasilajàcej, wyÊwietlacz wskazuje stan 
    akumulatora, symbol podłàczenia do sieci zasilajàcej i ostatnià terapi´.

•   Nacisnàço , aby włàczyç urzàdzenie. Zwróciç uwag´ na automatyczny test 
    urzàdzenia: Na wyÊwietlaczu znajduje si´ komunikat „Self-test active” i wersja 
    oprogramowania, słychaç dwa sygnały dźwi´kowe, a wszystkie trzy diody LED 
    (˝ółta, zielona/czerwona i niebieska) migajà raz. WyÊwietlane sà informacje 
    dotyczàce zasilania (sieç zasilajàca lub praca na zasilaniu akumulatorowym) oraz 
    ustawiony poziom ciÊnienia. Ponadto najpierw pojawia si´ typ linii (o ile linia 
    została ju˝wło˝ona). Nast´pnie wskazywana jest obj´toÊç nagromadzonego 
    powietrza i maks. wielkoÊç p´cherzyków powietrza, powodujàce uruchomienie 
    alarmu powietrza urzàdzenia.

•   Nacisnàçc , aby rozpoczàç bezpoÊrednie wpisywanie parametrów terapii, lub 
    nacisnàçx i uw celu otwarcia drzwiczek pompy, aby kontynuowaç, wkładajàc 
    lini´.

4w Przestroga: Zamknij zacisk rolkowy przed wło˝eniem linii IV i niepodłàczyç
do pacjenta, a˝ prawidłowo załadowany i zagruntowaç.

Przestroga: Lini´mo˝na wkładaç tylko wtedy, gdy urzàdzenie jest włàczone i 
umieszczona została prowadnica linii. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeƒstwo
swobodnego przepływu. Zwróciç uwag , aby przed wło˝eniem linii infuzyjnej zacisk rol-
kowy został zamkni ty, szczególnie przy temperaturach od 10 do 15°C. W trakcie um-
ieszczania linii nigdy nie pozostawiaç pompy bez nadzoru.

Przestroga: Umieszczanie w pompie innych linii przeprowadza si´w taki sam sposób.
W celu uzyskania informacji dotyczàcych przygotowania i stosowania innych linii

Pompa umo˝liwia załadowanie do systemu do czterech j´zyków (zale˝y to od liczby
charakterystycznych dla danego j´zyka znaków), które u˝ytkownik mo˝e wybieraç
podczas u˝ywania pompy. W czasie pierwszego włàczenia urzàdzenia u˝ytkownik
jest proszony o wybór j´zyków i zaznaczenie ich przy u˝yciu l. Nast´pnie nale˝y 
potwierdziçwybór, korzystajàc z opcji menu na samym dole listy i naciskajàc k. 
Z kolei nale˝y wybraç ˝àdany j´zyk za pomocà t i potwierdziç, naciskajàc k. Aby
aktywowaçwybrany j´zyk, trzeba odpowiedzieç na pojawiajàce si´ pytanie, u˝ywa-
jàc d .
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U˚YTKOWANIE

Rozdział 1

nale˝y zapoznaç si´ z ich instrukcjami i informacjami na opakowaniu (standardowa, do
transfuzji, nieprzejrzysta, do ̋ ywienia dojelitowego itd.).

•  Aby prawidłowo wsunàç obwód do czujników, mocno wcisnàç rurk´ do prowadnicy 
    czujnika powietrza. Nakr´ciç rurk´ na naci´cia po prawej i lewej stronie pompy.

•   Zamknàç drzwiczki pompy silnie naciskajàc obydwoma r´kami po obu stronach 
    drzwiczek. Naciskaç a˝ do usłyszenia i wyczucia zamkni´cia drzwiczek przez 
    zmechanizowany zatrzask. Nie otwieraç zacisku rolkowego zanim pompa wyda takie
    polecenie po zakoƒczeniu autotestu. Nast´pnie wybraçwło˝onà lini´ za pomocà t i 
    zatwierdziç, naciskajàc l. Otworzyç zacisk rolkowy.

Ostrożnie! Nie zamykaç drzwiczek na sił´ - JeÊli drzwiczki zamykajà si´ z trudnoÊcià,
nale˝y sprawdziç, czy zestaw infuzyjny i zacisk przesuwny wolnego spływu (zielony) sà
poprawnie zainstalowane

Wło˝yç lini´ infuzyjnà od prawej
strony do lewej. Upewniç si´, ˝e linia
jest prowadzona prosto. Najpierw
wprowadziç lini´ do czujnika „przed
pompà”. Nast´pnie wło˝yç zatrzask z
dwoma otworami.

UmieÊciç zacisk swobodnego 
przepływu (patrz czerwona strzałka)
w otwartej szczelinie w kierunku
wskazanym przez strzałk´, dopóki
dźwignia otwierajàca jest
zablokowana, a zacisk zabezpieczajà-
cy zaciska linie (migajàca lampka 
sygnalizacyjna zgaÊnie).

Nast´pnie podłàczyç biały zacisk.
Upewniç si´, czy fragment
silikonowy nie jest naciàgni´ty lub
skr´cony. Gwiazdki na rurce muszà
byç uło˝one wzdłu˝ prostej linii i nie
powinny byç skr´cone.
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Ostrożnie! Przed otwarciem drzwiczek należy zamknàç zacisk rolkowy i uważaç, aby
drzwiczki nie wypadły całkowicie.  JeÊli drzwiczki otworzà si´ do pozycji poziomej,
nale˝y sprawdziç, czy zacisk przesuwny (zielony) odpowiednio blokuje zestaw infuzyjny
i czy haczyk ograniczajàcy drzwiczki nie jest uszkodzony. W przypadku jeÊli haczyk
oka˝e si´ uszkodzony lub złamany, nale˝y wycofaç pomp´ z u˝ytkowania.

Ostrożnie! W przypadku wybrania złej linii czas, jaki upłynie do uruchomienia przez
pomp´ alarmu ciÊnienia, mo˝e zostaçwydłu˝ony. Mo˝liwa jest nieprawidłowa pr´dko-
Êç podawania.

•   Nacisnàçu , je˝eli funkcja odpowietrzania jest aktywna, aby odpowietrzyç lini´
    infuzyjnà z wyÊwietlonà pr´dkoÊcià. Anulowaç odpowietrzanie za pomocàk. 
    Powtórzyç procedur´, a˝ linia zostanie całkowicie odpowietrzona. Nast´pnie 
    nacisnàçd, aby kontynuowaç.

Uwaga: Podczas odpowietrzania wszystkie alarmy powietrza i kropli sàwyłàczone.

•   Podłàczyç pacjenta.

•   Opowiedzieç na pytanie, czy ma byç u˝yta stara terapia, naciskajàc u lub d
    (pytanie mo˝na wyłàczyç, korzystajàc z podr´cznika serwisowego). W przypadku 
    wybrania u pompa przechodzi do menu głównego. 

Uwaga: Przy natężeniu przepływu niższym niż 10 ml/godz. stwierdzenie, czy zacisk 
rolkowy jest zamknięty, nie zawsze jest możliwe ze względu na ograniczenia natury 
fizycznej. Dla pewności zaleca się użycie czujnika kropli.

Regulacja pr´dkoÊci podawania:

•   W menu głównym przejÊç do pr´dkoÊci przy u˝yciu l i ustawiç jà za pomoc q.

•   Nacisnàçsf , aby rozpoczàç infuzj´. VTBI jest konieczny do rozpocz´cia 
    wlewu. Czas zostanie obliczony po wprowadzeniu VTBI. Po wprowadzeniu 
    czasu, VTBI zostanie obliczony, jeÊli szybkoÊç/szybkoÊç dawki została 
    zaprogramowana. Poruszajàce si´ strzałki na wyÊwietlaczu i zielona dioda LED
    wskazujà, ˝e pompa przeprowadza infuzj´.

Uwaga: Trwajàcà infuzj´ mo˝na w ka˝dej chwili anulowaç, naciskajàc sf.
Pomp´ mo˝na w ka˝dej chwili wyłàczyç, naciskajàc o przez 3 sekundy 
(wyjàtek: blokada danych na poziomie drugim), jeÊli wło˝ono produkt 
jednorazowy.

Praca z zestawem Infusomat® Space Line SafeSet

Uwaga: W przypadku zastosowania zestawu Infusomat® Space Line SafeSet
VTBI nie jest wymagana.

Unikalna, gazoszczelna membrana filtrujàca pełni rol´ bariery, chroniàc przed
przedostaniem si´ powietrza do przewodu. Kiedy poziom płynu dotrze do 
membrany, wyemitowany zostanie alarm, a pompa przerwie podawanie, podczas
gdy powietrze nie przedostanie si´ za filtr AirStop. Z tego powodu szybkie
podłàczenie kolejnego pojemnika nie wymaga wykonywania dodatkowych 
czynnoÊci zwiàzanych z zalewaniem.

Rozdział 1

U˚YTKOWANIE
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U˚YTKOWANIE

W przypadku wystàpienia alarmu „Check upstream” (sprawdê powy˝ej) czujnik
znajdujàcy si´ powy˝ej wykrywa sytuacj´ niedociÊnienia w zestawie IV pomi´dzy
pompà i komorà kroplowà. Dlatego zawsze nale˝y sprawdzaç, czy zacisk rolkowy
jest otwarty, czy przewód nie jest zagi´ty lub czy worek i/lub komora kroplowa
nie sà puste.

Nie wolno ponownie uruchamiaç pompy, o ile nie usuni´to sytuacji powodujàcej
alarm „Check upstream” (sprawdê powy˝ej).

JeÊli pompa zostanie zbyt wiele razy uruchomiona bez usuni´cia sytuacji 
powodujàcej alarm, czujnik znajdujàcy si´ powy˝ej wykalibruje si´ według 
aktualnie wyst´pujàcego niedociÊnienia w przewodzie, co mo˝e doprowadziç do
przedostania si´ powietrza za membran´ AirStop. W takiej sytuacji nale˝y 
upewniç si´, ˝e komora kroplowa zostanie ponownie napełniona, a nast´pnie
otworzyç drzwiczki w celu ponownego wykalibrowania czujnika znajdujàcego si´
powy˝ej.

1.2  Wpisywanie różnych kombinacji pr´dkości, VTBI 
     (całkowitej obj´tości do podania) i czasu

Infusomat® Space umo˝liwia – poza pr´dkoÊcià infuzji – wpisanie limitu obj´toÊci i 
czasu. JeÊli wpisze si´ dwa z tych parametrów, trzeci jest obliczany przez pomp´. JeÊli
wybierze si´wst´pnie obj´toÊç i/lub czas, przed jednym z tych parametrów w Menu
głównym pojawi si´ symbol strzałki. Nosi to okreÊlenie „celu”. W trakcie infuzji symbol
ten jest wyÊwietlany obok poruszajàcych si´ strzałek na ekranie uruchomieniowym
(symbol ten nie jest widoczny w przypadku u˝ywania TCI). Oznacza to, ̋ e pompa jest 
zaprogramowana z u˝yciem limitu obj´toÊci albo czasu. Przypisanie do symbolu celu 
widoczne w Menu głównym ukazuje ustalony parametr podawania (VTBI bàdê czas).
Kiedy pr´dkoÊç zostaje zmieniona, tzw. parametr celu w zasadzie nie dostosowuje si´
do nowej pr´dkoÊci, ale to parametru, przed którym nie widnieje symbol celu. Po 
rozpocz´ciu infuzji pozostałe do koƒca VTBI i czas sàwyÊwietlane w menu Run oraz na
ekranie post´pu (wartoÊci zmniejszajà si´).

1.) Wprowadziç VTBI i czas: Pr´dkoÊç infuzji zostanie wyliczona i wyÊwietlona na dole 
    wyÊwietlacza.
    Cel: Obj´toÊç

      •    Wybraç VTBI przy u˝yciu  t i otworzyç za pomocàl.

      •    Wprowadziç VTBI przy u˝yciu  q i zatwierdziç za pomocàk.

      •    Wybraç czas przy u˝yciu  t i otworzyç, naciskajàc l.

      •    Wprowadziç czas przy u˝yciu  q i zatwierdziç za pomocàk.

Sprawdziç wiarygodnoÊç wyliczonej pr´dkoÊci.

Post´powaç w ten sam sposób, by wyliczyç 2.) i 3.).

Rozdział 1
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2.) Infuzja z limitem obj´toÊci
    Wprowadziç pr´dkoÊç i VTBI: Czas infuzji zostanie wyliczony i pokazany na dole 
    wyÊwietlacza.
    Cel: VTBI

3.) Infuzja z limitem czasu
    Wprowadziç pr´dkoÊç i czas: Obj´toÊç infuzji zostanie wyliczona i wyÊwietlona 
    na dole wyÊwietlacza.
    Cel: Czas

Zmiana już wprowadzonych wartości VTBI i czasu (pr´dkoÊç, VTBI i czas sà ju˝
ustawione w momencie zmiany):

a)  Symbol celu znajduje si´ przed VTBI:
      •    Zmiana VTBI => dostosowanie czasu. Stary i nowy cel: VTBI
      •    Zmiana czasu => dostosowanie pr´dkoÊci. Stary i nowy cel: VTBI

b) Symbol celu znajduje si´ przed czasem:
      •    Zmiana czasu => dostosowanie VTBI. Stary i nowy cel: Czas
      •    Zmiana VTBI => dostosowanie czasu. Nowy ce: VTBI

1.3  Podawanie bolusa

Po przyciÊni´ciu przycisku nb mo˝na wybraç jednostk´ bolusa, u˝ywajàc d. 

Uwaga: Wybrana jednostka nie zostanie zapami´tana. Mo˝liwe jest podanie
bolusa w ml.

Sà trzy sposoby podania bolusa:

1.)Bolus r´czny: Nacisnàçnb.  Nast´pnie nacisnàç k i przytrzymaç przycisk. 
    Płyn jest podawany tak długo, jak długo przycisk jest wciÊni´ty. Na 
    wyÊwietlaczu pojawia si´ obj´toÊç podanego bolusa.

    Maks. czas bolusa jest ograniczony do 10 s.

    O osiàgni´ciu tego limitu informuje sygnał dźwi´kowy.

2.)Bolus ze wst´pnym wyborem obj´toÊci: NaciÊnij nb. Nast´pnie naciÊnij l i 
    ustaw limit dawki bolusa przy u˝yciu q. Nacisnàçnb by zatwierdziç i 
    rozpoczàç bolus. W zale˝noÊci od ustawieƒ narz´dzia obsługi po podaniu 
    całej obj´toÊci bolusa zabrzmi sygnał akustyczny.

3.)Bolus z obliczaniem pr´dkoÊci: NaciÊnij nb. Nast´pnie nacisnàç l i 
    ustawiç dawk´ bolusa przy u˝yciu q. Nacisnàç k by zatwierdziç dawk´
    bolusa. Przy u˝yciu q ustawiç czas, w którym ma byç podany bolus. 
    Wyliczona pr´dkoÊç bolusa pokazuje si´ na górze wyÊwietlacza. NaciÊnij nb
    by zatwierdziç i rozpoczàç bolus. 
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Za pomocà programu obsługi mo˝na wprowadziç domyÊlnà i maksymalnà
wartoÊã pr´dkoÊci bolusa. Kiedy rozpoczyna si´ nowà terapi´, urzàdzenie zawsze
przywraca wartoÊç domyÊlnà, nawet jeÊli dawk´ bolusa zmieniono wczeÊniej
r´cznie.

Uwaga: JeÊli po naciÊni´ciu nb, nie wprowadzi si´ limitu bolusa, pompa 
automatycznie włàczy z powrotem ekran post´pu.

Uwaga: Obj´toÊç podana jako bolus sumuje si´ ze wst´pnie wybranà obj´toÊcià.

By odpowietrzyç lini´ w którymkolwiek momencie, kiedy pompa nie pracuje,
nacisnàçnb. W celu rozpocz´cia procesu odpowietrzania odpowiedzieç na 
pojawiajàce si´ pytania, naciskajàc u. Anulowaç, naciskajàc u lub jakikolwiek
inny klawisz.

Uwaga: Trzeba uwa˝aç, by nie przekroczyç dawki! Przy pr´dkoÊci 1200 ml/h 1 ml
zostanie podany jedynie w 3 sekundy. By anulowaç infuzj´ bolusa w 
którymkolwiek momencie, nacisnàç k. Przy niskich obj´toÊciach nie mo˝na
wykluczyç podania zbyt małych dawek wynikajàcych ze specyfiki uruchamiania
pompy i tolerancji układu infuzyjnego. Na czas odpowietrzania nale˝y odłàczyç
pacjenta.

1.4  Wymiana linii infuzyjnej i rozpocz´cie nowej terapii

Uwaga: Przed wymianà linii nale˝y zawsze odłàczyç pacjenta, aby uniknàç bł´dów
zwiàzanych z dawkowaniem. W trakcie wymiany linii nigdy nie pozostawiaç pompy
bez nadzoru. Nale˝y regularnie sprawdzaç i czyÊciç zacisk zabezpieczajàcy.

•   Nacisnàçsf, aby zatrzymaç podawanie. Zielona dioda LED zgaÊnie. Zamknàç
    zacisk rolkowy i odłàczyç pacjenta.

•   Nacisnàçx i otworzyç drzwiczki pompy za pomocàu. Przesunàç zielonà
    dźwigni´ otwierajàcà całkowicie w dół, a˝ zablokuje si´ ona w odpowiednim 
    miejscu, wyjàç lini´ i wło˝yç nowà lini´. 

Uwaga: W mało prawdopodobnym przypadku, gdy drzwiczki nie mogłyby zostaç ot-
warte, wyjàç klucz imbusowy znajdujàcy si´ na wewn´trznej stronie pokrywy przedzia-
łu baterii. U˝yç tego klucza w celu awaryjnego otwarcia pokrywy pompy. UmieÊciç
klucz w otworze i obróciçw kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a˝ do
chwili otwarcia drzwi.
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•   Zamknàç drzwiczki pompy, potwierdziçwło˝onà lini´ przy u˝yciu k i otworzyç
    zacisk rolkowy.

Zdjàç pokryw´ awaryjnà.

Obróciç klucz w otworze, aby
otworzyç drzwiczki.

Popchnàç pokryw´ długopisem.

Wyjàç klucz z wewn´trznej cz´Êci
pokrywy baterii.

Obróciç klucz, aby zdjàç pokryw´
awaryjnà.

Rozdział 1
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•   JeÊli to konieczne, odpowietrzyç pomp´ przy u˝yciu u. Nast´pnie nacisnàçd , 
    aby kontynuowaç. Nast´pnie nacisnàçd , aby kontynuowaç po zakoƒczeniu 
    napełniania.

•   Podłàczyç pacjenta i sprawdziç parametry, u˝ywajàc t.

•   Rozpoczàç infuzj´, naciskajàc sf.

Uwaga: Nowà terapi´mo˝na rozpoczàçw ka˝dym momencie po zatrzymaniu infuzji.
Je˝eli aktywne jest menu główne, stanu lub opcji pompy, nacisnàçC (kilkukrotnie) i
post´powaç zgodnie z instrukcjami.

1.5  Koƒczenie infuzji

•   Nacisnàçsf , aby zatrzymaç infuzj´. Zielona dioda LED zgaÊnie. Zamknàç
    zacisk rolkowy i odłàczyç pacjenta.

•   Nacisnàç x. Opowiedzieç na pytanie, czy drzwiczki pompy majà zostaç
    otwarte, naciskajàc u. 

•   Przesunàç zielonà dźwigni´ otwierajàcà całkowicie w dół, a˝ zablokuje si´
    w odpowiednim miejscu. 

    Wyjàç lini´ i zamknàç drzwiczki pompy.

•   Nacisnàç o i przytrzymaç przez 3 sekundy, aby wyłàczyç pomp´.

Uwaga: Ustawienia zostanà trwale zapisane przez wyłàczone urzàdzenie.

Uwaga: Pompy nie mo˝na wyłàczyç, jeÊli wprowadzona jest linia do˝ylna.

1.6  Tryb czuwania

W przypadku dłu˝szej przerwy w działaniu, u˝ytkownik ma mo˝liwoÊç zachowania
ustawionych wartoÊci.

•   Nacisnàçsf, aby zakoƒczyç infuzj´. Nast´pnie nacisnàç przycisk o przez 
    mniej ni˝ 3 sekundy.

•   Potwierdziç, ˝e pompa ma przejÊç w stan oczekiwania poprzez naciÊni´cie 
    przycisku u.

•   Pompa jest teraz w trybie czuwania.

Gdy pompa jest w trybie czuwania, na jej wyÊwietlaczu znajduje si´ informacja o leku i
pozostałym czasie trwania tego trybu. Czuwanie mo˝na ustawiçw zakresie od 1 minu-
ty do 24 godzin. Zmiana pozostałego czasu przez naciÊni´cie l.
WyjÊcie z trybu czuwania przez naciÊni´ciec Pompa wyemituje alarm, kiedy zakoňc-
zy si´ czas czuwania

JeÊli w pompie jest zainstalowana strzykawka jednorazowa, pompa przejdzie w stan
czuwania równie˝w przypadku naciÊni´cia o przez co najmniej przez 3 sek. lub
dłu˝ej.

Rozdział 1
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ZAAWANSOWANE OPERACJE

2.1  Sprawdzanie stanu w trakcie infuzji

Naciskaçc by przełàczaç si´ pomi´dzy ekranem post´pu a Menu głównym, gdy 
urzàdzenie prowadzi infuzj´. By sprawdziç parametry, poruszaç si´ po menu, u˝ywajàc
tW celu sprawdzenia parametrów menu w Menu stanu/opcji wybraçw Menu 
głównym odpowiednio „Opcje” i „Stan”, otworzyçmenu przy u˝yciul i poruszaç si´
po menu, naciskajàc t.

2.2  Zmiana ustawień pr´dkości, VTBI i czasu bez 
      przerywania infuzji i resetowanie danych Menu stanu

•   Nacisnàçc , gdy aktywny jest ekran post´pu, by przełàczaç si´ do Menu
    głównego. Wybraç pr´dkoÊç/VTBI/czas, u˝ywajàc t i nacisnàçl by otworzyç dany
    parametr. 

•   WprowadziçwartoÊç przy u˝yciu q i zatwierdziç za pomocàk.

Resetowanie danych Menu stanu

Parametry Êredniej obj´toÊci i czasu mo˝na zresetowaç, zarówno kiedy pompa 
prowadzi infuzj´, jak i gdy nie pracuje.  

•   Wybraç „Stan” w Menu głównym przy u˝yciu t i nacisnàçl. 

•   PodÊwietliç Êrednià obj´toÊç (w mililitrach) lub Êredni czas (w godzinach i 
    minutach) przy u˝yciu t i otworzyç parametr przy u˝yciu l. 

•   ZresetowaçwartoÊci, naciskajàc u. 

Oba parametry, całkowita obj´toÊç i czas, wyÊwietlane sà na pompie jako „Całkowite”
w odpowiadajàcych im jednostkach i mo˝na je zresetowaç, rozpoczynajàc nowà
terapi´. Jest te˝ inny sposób, by zresetowaç parametr, gdy aktywny jest ekran Menu
głównego: Nacisnàçc za pomocàu odpowiedzieç na pytanie, czy ma byç u˝yta
ostatnia terapia, i zresetowaçwartoÊci, naciskajàc u.

Typ wło˝onej linii wyÊwietla si´w pozycji menu „Line” i nie mo˝na go zmieniç po 
zatwierdzeniu na poczàtku infuzji. W informacji o leku znajduje si´ jego nazwa, nazwa
listy leków oraz data produkcji. W przypadku r´cznej lub automatycznej zmiany z 
infuzji dodatkowej na podstawowà zostanie to wyÊwietlone w wierszu „PGY change”.
Aktualna pojemnoÊç akumulatora w godzinach i minutach jest wyÊwietlona w pozycji
menu „PojemnoÊç akumulatora”, a aktualna wersja oprogramowania - w pozycji menu
„Wersja”. CiÊnienie w linii mo˝na tak˝e odczytaçw menu statusu, podane w mmHg lub
barach, zale˝nie od ustawieƒ serwisowych.
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3.1  Jednostki dozowania i obliczanie pr´dkoÊci 
      dozowania (informacje ogólne)

Poni˝ej przedstawiono list´ jednostek u˝ywanych przez pomp´:

      Rodzina gramów = ng, mcg, mg, g
      Rodzina jednostek = mIU, IU, kIU, MIU
      Rodzina równowa˝ników = mEq
      Rodzina moli = mmol
      Rodzina kilokalorii = kcal
      Rodzina mililitrów = ml, ml/kg

Poza tymi jednostkami dawkowania u˝ytkownik mo˝e wybraç:

    •     ˚ywienie: kcal, mEq, mmol
    •     kg
    •     Jednostki iloÊci zwiàzane z powierzchnià: m2

Pompa oblicza powierzchni´ ciała korzystajàc z równania „Dubois” (DuBois D,
DuBois EF. A formula. Arch Intern Med 1916; 17: 863): BSA(m2) = 0,007184 x
masa ciała(kg)0,425 x wzrost(cm)0,725

Przed rozpocz´ciem wlewu nale˝y sprawdziç poprawnoÊç obliczonej powierzchni
ciała i zwiàzanà z nià szybkoÊç podawania, tak˝e w przypadku, jeÊli dawka
zwiàzana z powierzchnià ciała jest ustawiana za poÊrednictwem kodu
kreskowego. Obliczenie szybkoÊci podawania dawki umo˝liwia obliczenie
szybkoÊci w ml/h w oparciu o wprowadzone parametry dawki.

Ustawianie parametrów:
      1.  St´˝enie jako iloÊç aktywnego składnika na jednostk´ obj´toÊci. 
          -   IloÊç składnika aktywnego
          -   Obj´toÊç w ml. 
      2. JeÊli to konieczne: Masa ciała pacjenta lub wzrost pacjenta 
      Uwaga: - Mas´ ciała pacjenta mo˝na wprowadziç w kg, lbs lub gramach.
               - Wzrost pacjenta wprowadza si´ w m (i słu˝y do obliczenia BSA)
      3.  Ustawianie dawki:
          -  czas jako iloÊç aktywnego składnika na minut´, godzin´ lub 24 
               godziny.
          -  czas i waga pacjenta jako iloÊç aktywnego składnika na kilogram na 
               minut´, godzin´ lub 24 godziny, bàdê BSA.
      4.  W wypadkach, gdy to konieczne: VTBI w ml.

[st´˝enie
Dawka

Waga pacjenta (opcjonalnie)xPr´dkoÊç infuzji  [ml/h] = ]

Rozdział 3
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3.2   Obliczanie prędkości dozowania (Procedura)

      a  Wybierz kalkulacj´ pr´dkoÊci poda˝y dawki przy u˝yciu l.
      a  Wybierz jednostk´ aktywnego składnika u˝ywajàc T i potwierdź
          u˝ywajàc l.

      a  Koncentracja zostanie obliczona n podstawie wprowadzonej iloÊci 
          aktywnego składnika i obj´toÊci. Aby to uzyskaç wprowadź wartoÊci 
          u˝ywajàc q i potwierdź przyciskiem k.

      a  JeÊli nie chcesz uwzgl´dniç masy ciała pacjenta naciÊnij d.
          Nacisnàç t, aby wybraç wag´ lub powierzchni´, i zatwierdziç przy 
          u˝yciu klawisza k.

      a  Ustawiç wag´ pacjenta, naciskajàc q, i zatwierdziç przy u˝yciu 
          klawisza k.

      a  JeÊli kalkulacja dawki ma uwzgl´dniaç czas i mas´ ciała pacjenta 
          naciÊnij u, wprowadź mas´ ciała pacjenta u˝ywajàc q o potwierdź
          przyciskiem k.    

      a  Wybierz okreÊlenie dawki u˝ywajàc T i potwierdź u˝ywajàc l·

      a  Wprowadź dawk´ u˝ywajàc q o potwierdź przyciskiem k. Pr´dkoÊç
          zostanie obliczona automatycznie i wyÊwietlona na dole ekranu.

      a  Sprawdziç wiarygodnoÊç parametrów przy u˝yciu t przed rozpocz´ciem 
          infuzji, naciskajàc sf.

Dawka mogà yç pó˝niej zmienione w Menu Głównym w identyczny sposób jak
pr´dkoÊç , obj´toÊç do podania VTBI oraz czas ( porównaj 2.2). Efekt modyfikacji
dawki na inne parametry jest pokazywany na dole ekranu.

Dodatkowo z Menu Statusu mo˝na odczytaç całkowità i dotychczas podanà
iloÊç leku. Dane te mogà byç sprawdzone i usuni´te w taki sam sposób jak inne
wartoÊci całkowite i cz´Êciowe .

Deaktywacja funkcji Kalkulacji Dawki jest mo˝liwe tylko po zatrzymaniu pompy.
W Głównym Menu naciÊnij c i nast´pnie d.

Uwaga: Zmiana wagi lub wzrostu pacjenta wpłynie na pr´dkoÊç przepływu.

3.3   Biblioteka Leków

Mo˝na przechowywaç do 1200 nazw leków, łàcznie z danymi na temat terapii i
informacjami z maksymalnà liczbà 10 st´˝eƒ dla leku, w 30 kategoriach. Leki te
mo˝na podzieliç na 50 Obszarów leczenia (Care Areas) oraz 16 Profili pacjentów
(Patient Profiles). Proces ładowania danych do pompy mo˝na przeprowadziç przy
u˝yciu oddzielnego programu na komputer PC (Space Upload Manager
[Mened˝er ładowania Space] i HiBaSeD).
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Uwaga: Biblioteka Leków mo˝e byç uruchomiona z Menu Startowego lub z
Menu Funkcji Specjalnych. Przed rozpocz´ciem infuzji u˝ytkownik pompy musi
si´ upewniç,˝e Biblioteka Leków wprowadzona do pompy odpowiada potrzebom
terapii. Nazwa Biblioteki Leków jest wyÊwietlana na ekranie pompy. Nale˝y
sprawdziç w pompie nazw´ Obszaru leczenia (Care Area) oraz dat´ utworzenia
(patrz nagłówek).

Istniejà ró˝ne sposoby przypisywania leku do wlewu. Mo˝na to zrobiç
podczas pracy pompy lub gdy jest wyłàczona. Je˝eli natomiast jako pierwsze
wprowadzone zostały pr´dkoÊç infuzji, VTBI i/lub czas w Głównym Menu ,
nazwa leku wraz  z przypisanymi parametrami zostanà wprowadzone jako drugi
krok - to jest druga mo˝liwoÊç zastosowania Biblioteki Leków. JeÊli rozpocz´to
ju˝ obliczanie pr´dkoÊci podawania, późniejsze przypisanie nazwy leku jest
mimo wszystko mo˝liwe.

Ładowanie leku (łàcznie z odpowiadajàcymi mu parametrami) z Menu głównego:

•    PrzejÊç do menu Funkcje specjalne i nacisnàç l.

•    Otworzyç bibliotek´ leków, naciskajàc l.

•    Poruszajàc si´ po liÊcie przy u˝yciu klawisza t, wybraç Obszar leczenia (Care 
      Area) poprzez naciÊni´cie l. JeÊli ju˝ raz ustawiono Care Area (Obszar 
      leczenia) w tej pompie, nast´pnym razem etap ten zostanie pomini´ty.

•    Zmieniç Care Area (Obszar leczenia), poruszajàc si´ po liÊcie do momentu 
      wyÊwietlenia opcji „Change Care Area” (Zmieƒ obszar leczenia). Nacisnàç
      k, aby zmieniç Care Area (Obszar leczenia).

•    Poruszaç si´ po liÊcie przy u˝yciu klawisza t a, i wybraç profil pacjenta, 
      naciskajàc l. 
      JeÊli nie jest ustawiony ˝aden profil, ten etap zostanie pomini´ty.

•    Poruszaç si´ po liÊcie przy u˝yciu klawisza t i naciskajàc l, wybraç lek z 
      listy alfabetycznej (wszystkich leków) lub z kategorii.

•    JeÊli z lekiem powiàzane sà ró˝ne terapie, wybraç terapi´, naciskajàc t, i 
      zatwierdziç klawiszem l.

•    Zatwierdziç wyÊwietlone informacje na temat leku, naciskajàc l.

•    Należy podjàç decyzj´, czy majà zostaç zastosowane limity bezpieczeƒstwa 
      dla leku u, czy też ma byç jedynie użyta nazwa leku d.

•    Sprawdziç, czy krótka nazwa leku w menu Run (Praca) odpowiada nazwie 
      wybranego leku. Sprawdziç parametr w menu Run przy u˝yciu klawisza t t i
      rozpoczàç infuzj´, naciskajàc sf.
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Uwaga: jeÊli przypisana została nazwa leku bez limitów bezpieczeƒstwa, na
ekranie RUN (wykonanie) pojawia si´ nast´pujàcà wskazówka:

Uwaga: Care Area (Obszar leczenia) i Patient Profile (Profil pacjenta) nie mogà
zostaç zmienione w trakcie terapii.

Bolus wst´pny:

Bolus wst´pny nale˝y skonfigurowaç w mened˝erze Drug List (Lista leków).

•    Biblioteki leków nale˝y u˝ywaç zgodnie z instrukcjà u˝ytkowania.

•    Wybraç ˝àdany lek przy u˝yciu klawisza t, a nast´pnie nacisnàç l.
      Przed rozpocz´ciem podawania bolusa wst´pnego wyÊwietlane jest menu 
      bolusa, które umo˝liwia edycj´ bolusa przy u˝yciu klawisza q.

•    Sprawdziç parametr i rozpoczàç infuzj´, naciskajàc sf.

Limity Bezwzględne:

JeÊli wprowadzone pr´dkoÊç/dawka/obj´toÊç bolusa i pr´dkoÊç bolusa
przekraczajà wartoÊci zapisane w Bibliotece Leków ( limity bezwzgl´dne), lek
b´dzie odrzucony, pojawi si´ informacja o próbie przekroczenia limitu
bezwzgl´dnego i pompa wróci do etapu wyboru leku. JeÊli nastàpi to podczas
infuzji pompa b´dzie kontynuowaç infuzj´ o dotychczasowych  parametrach.

Limity Względne:

Edytor Listy Leków pozwala na wprowadzenie limitów wzgl´dnych dla
wymienionych powy˝ej parametrów. Przekroczenie limitów wzgl´dnych jest
mo˝liwe bez ˝adnych ograniczeƒ. Przedstawione poni˝ej symbole opisujà status
pompy w odniesieniu do limitów wzgl´dnych:

Infuzja przebiega w przedziale wartoÊci pomi´dzy minimum 
i maksimum limitów wzgl´dnych                                                   =     

Infuzja przebiega w zakresie wartoÊci maksimum limitu 
wzgl´dnego                                                                                   =     

Infuzja przebiega w zakresie wartoÊci minimum limitu 
wzgl´dnego                                                                                   =     

Przekroczony górny limit wzgl´dny                                                =     

Przekroczony dolny limit wzgl´dny                                                 =     

Brak okreÊlonych limitów wzgl´dnych                                            =     

Dost´pna jest tylko nazwa leku                                                       =     
( Biblioteka Leków zawiera tylko nazw´ wskazanego leku - 
bez jakichkolwiek limitów ).

Rozdział 3
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Limity wpisane do Biblioteki Leków muszà odpowiadaç ograniczeniom 
dotyczàcym parametrów pracy pomp i akcesoriów. 

Uwaga: Wskazany jest nadzór podczas infuzji silnie działajàcych leków.

Uwaga: W przypadku wyboru leku z biblioteki leków w czasie, gdy pompa 
pracuje z opcjà obliczania pr´dkoÊci podawania, poczàtkowe wartoÊci zostanà
zastàpione wartoÊciami z biblioteki leków, jeÊli si´ je wybierze.

Zdalne ładowanie Biblioteki leków z mened˝era Upload (Ładowanie) (Space
Online Suite [Pakiet online Space])
Ikona pliku miga co 2 s. Dost´pna jest aktualizacja.

Ładowanie Biblioteki leków rozpoczyna si´ od razu po przejÊciu pompy w tryb
Passive (Bierny).

Uwaga: Mo˝na anulowaç ładowanie, naciskajàc c.

W sprawie korzystania z funkcji zdalnej aktualizacji Biblioteki leków nale˝y
skontaktowaç si´ z lokalnym przedstawicielem handlowym.

3.4   Znieczulenie miejscowe kontrolowane przez 
      pacjenta (PCA, ang. Patient Controlled Analgesia)

W przypadku PCA konieczna jest lista leków zawierajàca przynajmniej jeden lek
aktywujàcy profil PCA. Tym sposobem definiuje si´ warunki efektywnej i 
bezpiecznej terapii.  

Włàczyç pomp´ przy u˝yciu o i poczekaç na zakoƒczenie autotestu. W
zale˝noÊci od ustawieƒ wybór leku jest oferowany od razu lub gdy pompa jest
w Menu głównym.

Wybraç „Funkcje specjalne” przy u˝yciu t Menu głównego i zatwierdziç l. 

Wybraç list´ leków, kategori´ i po˝àdany lek, u˝ywajàc q.

Po dokonaniu wyboru pompa
przedstawia dodatkowe informac-
je zwiàzane z lekiem, które
zatwierdza si´ przy u˝yciu l.
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Teraz mo˝na rozpoczàç terapi´ – jeÊli zdefiniowano wszystkie wartoÊci – przez
naciÊni´cie sf.

W zale˝noÊci od wst´pnych ustawieƒ mo˝liwe jest rozpocz´cie (lub nie) terapii
bolusem wst´pnym przy ustawionym wlewie stałym. 

Przed pozostawieniem pacjenta samego powinno si´ przełàczyç pomp´ na 
trzeci poziom blokady danych przy u˝yciu q w Menu opcji. Jest to konieczne
zwłaszcza w wypadku, gdy mo˝na si´ spodziewaç nieuprawnionego dost´pu do
ustawieƒ.

Kod wpisuje si´ przy u˝yciu q i zatwierdza za pomocà k.

W takiej sytuacji pacjent mo˝e za˝àdaç podania bolusa. W zale˝noÊci od sta-
tusu terapii jest on podawany lub nast´puje odmowa. Wymiana strzykawki jest
równie˝ mo˝liwa przy u˝yciu kodu dla poziomów 1. i 2. Zmiana ustawieƒ PCA
lub innych terapii jest jednak mo˝liwa wyłàcznie z u˝yciem kodu dla poziomu 3.

Status terapii mo˝na sprawdziç w Menu stanów.

WejÊç do Menu głównego przy u˝yciu c i wybraç „Stan”, naciskajàc q.

Mo˝na aktywowaç i zmieniaç d˝wi´kowe potwierdzenie ˝àdania bolusa, 
u˝ywajàc t w poziomie 3. blokady danych.

JeÊli przycisk do podawania dawki na ˝àdanie jest podłàczony, symbol terapii
wyglàda tak: . 

JeÊli przycisk do podawania dawki na ˝àdanie nie jest podłàczony, symbol ter-
apii wyglàda tak: .  

Przycisk do podawania dawki na ˝àdanie podłàcza si´ do interfejsu P2 na tylnej
cz´Êci pompy. 

Stosunek A/D wskazuje odsetek
podanego i za˝àdanego leku, dajàc
tym samym poj´cie na temat 
efektywnoÊci terapii.

Wybraç profil PCA, u˝ywajàc i
zatwierdziç, naciskajàc t.
WyÊietlà si´ ustawienia terapii 
przechowywane w liÊcie leków*. 

WyÊwietlacz pompy mo˝e w tej
chwili tak wyglàdaç.

*Obj´toÊç bolusa to obj´toÊç pojedynczego bolusa mo˝liwego do podania na ˝àdanie pacjenta.
Maksymalny limit to iloÊç lub obj´toÊç leku mo˝liwego do podania na ˝àdanie pacjenta w okreÊlonym
czasie lub w całoÊci. Czas blokady to czas pomi´dzy dwoma bolusami.
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Wskazówka: Mo˝liwe jest rozpocz´cie terapii w trybie ciàgłym i póêniejsze
przełàczenie si´ do trybu PCA (w przypadku gdy lek jest przeznaczony zarówno
do u˝ytku ciàgłego, jak i PCA).

SpacePCA-Chart (wykres SpacePCA)

JeÊli w oknie RUN (praca) naciÊni´ty zostanie przycisk r, wyÊwietlony zostanie
wykres SpacePCA:

Linia odpowiada osi czasu, punkty ponad nià odpowiadajà liczbie podanych
dawek bolus, a punkty pod linià odpowiadajà liczbie odrzuconych dawek bolus.

Linia odpowiada osi czasu, punkty ponad nià odpowiadajà liczbie podanych
dawek bolus, a punkty pod linià odpowiadajà liczbie odrzuconych dawek bolus.

Wykres ma rozdzielczoÊç 15-minutowà i wskazuje maksymalnie 5 punktów na
15 minut. JeÊli w danym okresie czasu podanych lub odrzuconych zostanie
wi´cej ni˝ 5 dawek bolus, ostatni punkt zostanie wytłuszczony.

Zmiany parametrów PCA wyÊwietlane sà jako groty strzałek na dole wykresu.

3.5  Infuzja kontrolowana stężeniem docelowym 
      (TCI, ang. Target Controlled Infusion)

Wprowadzenie

W trybie TCI u˝ytkownik definiuje ˝àdane st´˝enie leku w ciele pacjenta
(st´˝enie docelowe), a nie pr´dkoÊç infuzji. Pr´dkoÊci konieczne do osiàgni´cia i
podtrzymania wspomnianego st´˝enia sà obliczane przez pomp´ przy u˝yciu
algorytmu opierajàcego si´ na trójkompartmentowym modelu 
farmakokinetycznym. 

Model farmakokinetyczny (model PK) jest modelem matematycznym do 
prognozowania st´˝enia leku w ciele człowieka (np. poziomu w plazmie) po
podaniu bolusa lub infuzji ciàgłej o ró˝nym czasie trwania. Model PK jest
udoskonalany przez pomiar wartoÊci poziomu w plazmie u populacji pacjentów
lub wolontariuszy i odpowiednià analiz´ statystycznà. Model PK jest przewa˝nie
modelem 2- lub 3-kompartmentowym wskazujàcym obj´toÊci kompartmentów,
pr´dkoÊci wymiany mi´dzy kompartmentami i pr´dkoÊci eliminacji/metabolizmu
leku.

Model PK mo˝na sparametryzowaç w celu wykorzystania go dla innych leków,
jeÊli jest odpowiedni dla tego wspomnianego leku. Model farmakokinetyczny i
jego parametry zostały schematycznie przedstawione na nast´pujàcej ilustracji:
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Pompy Space firmy B. Braun wyposa˝one sà w dwa tryby TCI:

•   TCI według st´˝enia docelowego w plazmie

      W tym trybie u˝ytkownik wybiera ˝àdane st´˝enie leku w osoczu krwi, a 
      model PK jest u˝ywany do obliczenia pr´dkoÊci infuzji, pozwalajàcej na 
      najszybsze osiàgni´cie tego st´˝enia (w przypadku braku ograniczeƒ
      zdefiniowanych przez u˝ytkownika).

•   TCI według st´˝enia docelowego w miejscu oddziaływania

      W tym trybie u˝ytkownik wybiera ˝àdane st´˝enie leku w miejscu 
      oddziaływania, a model PK jest u˝ywany do obliczenia pr´dkoÊci infuzji, 
      pozwalajàcej na najszybsze osiàgni´cie tego st´˝enia (w przypadku braku 
      ograniczeƒ zdefiniowanych przez u˝ytkownika). Tryb ten powoduje pewne 
      przekroczenie oczekiwanej granicy st´˝enia w plazmie.

W przypadku st´˝enia docelowego w miejscu oddziaływania konieczne jest
połàczenie farmakokinetyki i farmakodynamiki. Poniewa˝ kompartment miejsca
oddziaływania jest rozwa˝any jako nie majàcy obj´toÊci i stała pr´dkoÊci k1e
mo˝e zostaç zignorowana, stała pr´dkoÊci ke0 jest parametrem koniecznym do
wykonania TCI w miejscu oddziaływania. Ilustracja przedstawia zmodyfikowany
w ten sposób model farmakokinetyczny.

Podanie leku

Klirens

V1
Kompartment 

centralny

V3
Kompartment 

zewnętrzny
wolne zrównoważenie

V2
Kompartment 

zewnętrzny
szybkie zrównoważenie

Rozdział 3

FUNKCJE SPECJALNE



32

Rozdział 3

FUNKCJE SPECJALNE

TCI przy u˝yciu pompy Space firmy B. Braun jest mo˝liwa z dwoma lekami:
propofolem i remifentanylem. 

W przypadku propofolu u˝ytkownik mo˝e wybraç pomi´dzy dwoma zestawami
parametrów. Zestawy parametrów u˝ywane dla tych leków sà nast´pujàce (nie
wszystkie zestawy parametrów umo˝liwiajà st´˝enie docelowe w miejscu oddzi-
aływania):

Podanie leku

Klirens

V1
Kompartment 

centralny

V3
Kompartment 

zewnętrzny
wolne zrównoważenie

V2
Kompartment 

zewnętrzny
szybkie zrównoważenie

Kompartment 
miejsca oddziaływania
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Lek /
Parametr

V1 [litry]

Propofol
Marsh

Propofol 
Schnider

Remifentanil

k12 [min-1] 0,112

0,119

k13 [min-1] 0,0419

k21 [min-1] 0,055

k31 [min-1] 0,0033

ke0 [min-1] 0,26
PiÊmien-
nictwo

Marsh 
et al., Br. J. 
Anaesthesia, 
Vol. 67, 
1991, 
41-48

St´˝enie 
docelowe
w miejscu 
oddziały-
wania

Nie

k10 [min-1]

0,228 *
masa c.

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

0,443 + 0,0107 *
(masa c.- 77) - 0,0159 *
(LBM - 59) + 0,0062 *
(wzrost- 177)

0,196

[1,29 - 0,024 *
(wiek - 53)] /
[18,9 - 0,391 *
(wiek - 53)
0,0035

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

4,27

[2,05 - 0,0301 * (wiek - 40)] / [5.1 - 0.0201 *
(wiek - 40) + 0.072 * (LBM - 55)]

[2,6 - 0,0162 * (wiek - 40) + 0,0191 *
(LBM - 55)] / [5.1 - 0.0201 * (wiek - 40) +
0.072 * (LBM - 55)]

[0,076 - 0,00113 * (wiek - 40)] / [5.1 - 
0.0201 * (wiek - 40) + 0.072 * (LBM - 55)]

[2,05 - 0,0301 * (wiek - 40)] / [9,82 - 
0,0811 * (wiek - 40) + 0,108 * (LBM - 55)]

0.01402 - 0,0002085 * (wiek -40)

0,595 - 0,007 * (wiek - 40)
Minto et al., Anesthesiology, Vol. 86, 1997,
10-33

Tak

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

Vc = V1
[ml]

- - -
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Biblioteka leków

Zainstalowana uprzednio biblioteka leków zawiera nast´pujàce wartoÊci:

Wa˝na uwaga: Przed zainstalowaniem dodatkowej listy leków nale˝y skontak-
towaç si´ z lokalnym przedstawicielem firmy B. Braun.

Ustawianie parametrów infuzji

W przypadku TCI konieczna jest lista leków zawierajàca przynajmniej jeden lek 
aktywujàcy profil TCI. Lista leków w tej wersji jest wst´pnie zdefiniowana. Tym 
sposobem definiuje si´warunki efektywnej i bezpiecznej terapii.  

Włàczyç pomp´ przy u˝yciu o i poczekaç na zakoƒczenie autotestu. Wło˝yç strzykawk´
jednorazowào u˝yç biblioteki leków zgodnie z instrukcjami u˝ytkowania.

Wybór leku

Wybraç list´ leków, kategori´ (leki TCI nale˝y wybraç z kategorii „TCI”) i ̋ àdany lek za
pomocà q .

20 µg/ml
50 µg/ml

MintoMarshDomyÊlny zestaw 
parametrów

1.0 ng/ml1.0 µg/mlDomyÊlny spadek
st´˝enia

20.0 ng/ml15.0 µg/mlMaks. bezwzgl´dne st´˝enie
docelowe

8.0 ng/ml

0.0 ng/ml

450 %

100 %

400 %

Maks. pompy

1.200 ml/h

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

8.0 µg/mlMaks. poÊrednie st´˝enie 
docelowe

0.0 µg/mlDomyÊlne st´˝enie docelowe

450 %Maks. limit poÊredni plazmy

100 %Dolny limit 
bezwzgl´dny plazmy

400 %DomyÊlny limit plazmy

Maks. pompyBezwzgl´dny limit pr´dkoÊci

1.200 ml/hDomyÊlna pr´dkoÊçmaks.

RemifentanylPropofol

Dost´pne st´˝enia

W tym przykładzie: propofol.

Rozdział 3
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Te etapy sà konieczne tylko w przypadku ró˝nych opcji dla tego leku.

Wprowadzanie danych pacjenta

W zale˝noÊci od zestawu parametrów niezb´dne jest wprowadzenie jednej lub
kilku z nast´pujàcych danych:

    •     Masa c.
    •     Wzrost
    •     Płeç
    •     Wiek

Okno edytora wyÊwietla si´ z ustawieniem poczàtkowym „0”, aby upewniç si´, ̋ e
wartoÊç zostanie zmieniona [wyjàtek: wst´pne ustawienie dla płci to „male” 
(m´˝czyzna)].

Wa˝ne uwagi:

    •     Upewniç si´, ˝e wprowadzono dane odpowiadajàce danemu pacjentowi.
    •     Po rozpocz´ciu TCI zmiana danych pacjenta nie b´dzie mo˝liwa!

Edycja stężenia docelowego i rozpoczęcie TCI

Okno edytora do ustawienia st´˝enia docelowego jest wyÊwietlane z domyÊlnà
wartoÊcià z listy leków.  

Potwierdê st´˝enie docelowe za pomocà k. NaciÊni´cie sf spowoduje roz-
pocz´cie TCI.

U˝yçq q w celu edycji danych 
pacjenta. Przykład.

Edycja tego parametru jest
sterowana przez system redukcji
bł´du dawkowania „DoseGuard™”
zgodnie z limitami zdefiniowanymi w
liÊcie leków.

W kolejnym etapie nale˝y wybraç
podawane prawidłowe rozcieƒczenie
(st´˝enie) leku oraz zestaw 
parametrów (model) i tryb (st´˝enie
docelowe w miejscu oddziaływania
lub st´˝enie docelowe w plazmie).

Rozdział 3
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Po rozpocz´ciu TCI ekran wyglàda nast´pujàco: 

W górnym wierszu znajduje si´ ikona wskazujàca zestaw parametrów i tryb (wskaênik
trybu) o nast´pujàcym znaczeniu:

    •     „TCI Ma P”: TCI model Marsh, st´˝enie docelowe w plazmie
    •     „TCI Sc P”: TCI model Schnider, st´˝enie docelowe w plazmie
    •     „TCI Sc E”: TCI model Schnider, st´˝enie docelowe w miejscu 
           oddziaływania
    •     „TCI Mi P”: TCI model Minto, st´˝enie docelowe w plazmie
    •     „TCI Mi E”: TCI model Minto, st´˝enie docelowe w miejscu oddziaływania

W dolnym wierszu mo˝e byçwyÊwietlany status parametrów, takich jak pr´dkoÊç
przepływu, Cp/Ce, obj´toÊç infuzji itp. Do wyboru ̋ àdanego parametru słu˝y  t . 
Zalecane jest wybranie parametru Cp/Ce.

W przypadku koniecznoÊci zmiany st´˝enia docelowego nale˝y nacisnàç l , aby 
wyÊwietliçwartoÊç.

Informacje użyteczne podczas pracy pompy

W wierszu opisany jest przebieg Cp w czasie, a w obszarze — przebieg Ce w czasie.
Okno czasowe wynosi 20 min (15 min minionych, 5 min przyszłych).

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç, naciskajàc  C.

Kończenie TCI

Istniejà dwie mo˝liwoÊci zakoƒczenia terapii TCI (powrót do stanu pierwotnego
znieczulenia lub sedacji):

Nazwa skrócona leku

St´˝enie docelowe i jednostka

Bie˝àce st´ženie w plazmie w miejscu oddziaływania

Wskaênik trybu

Naciskajàc r , mo˝na uzyskaç
dodatkowe informacje.

NaciÊni´cie r po raz drugi 
spowoduje wyÊwietlenie wykresu.

FUNKCJE SPECJALNE
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    •     Ustawienie st´˝enia docelowego = 0
    •     Zatrzymanie pompy

Zalecane jest zatrzymanie pompy przez naciÊni´cie sf.

NaciÊni´cie R pompy powoduje wyÊwietlenie dodatkowych informacji — w tym
przypadku informacje sà zmienione w nast´pujàcy sposób:

Po zakoƒczeniu terapii sà dwie mo˝liwoÊci:

    a)  Pompy mo˝na ponownie u˝yç do TCI z tym samym lekiem, ale u nowego 
         pacjenta.
         W takim wypadku nale˝y anulowaç dotychczasowà terapi´ i u˝yç.

    b)  Pompa mo˝e pozostaç przy pacjencie, ale w trybie ciàgłym (bez TCI).

3.6  Funkcja kodów kreskowych

Funkcja kodów kreskowych znajduje si´ w ale poczàtkowo nie jest aktywna. W
sprawie korzystania z funkcji kodów kreskowych nale˝y skontaktowaç si´ z
lokalnym przedstawicielem handlowym.

Ponowne naciÊni´cie r 
spowoduje wyÊwietlenie wykresu.

W obu przypadkach „starà” infuzj´
TCI nale˝y zakoƒczyç przy u˝yciu c
c wybraç „Tak” na tym ekranie, 
naciskajàc u.   

W przypadku a) nacisnàçu w
menu — w przypadku b) nacisnàç
d.

37
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3.7 Funkcja infuzji dołàczanej (piggyback)

Dzi´ki trybowi infuzji dołàczanej istnieje mo˝liwoÊç tymczasowego przerwania
bie˝àcej (podstawowej) infuzji w celu podania infuzji dołàczonej (dodatkowej).
Linia infuzji dołàczanej jest podłàczana do zestawu do infuzji do˝ylnej powy˝ej
pompy za pomocà łàcznika Y-kształtnego. Infuzj´ dodatkowà nale˝y umieÊciç
około 20 cm wy˝ej ni˝ infuzj´ podstawowà. Wszystkie linie infuzyjne nale˝y
całkowicie odpowietrzyç. Zawór przeciwzwrotny umieÊciç zgodnie z rysunkiem
(patrz nast´pna strona).

Warunkiem koniecznym uruchomienia funkcji infuzji dołàczanej jest zatrzymana
pompa.

Uwaga: Nale˝y pami´taç, aby ustawiç VTBI infuzji podstawowej i dodatkowej,
odpowiadajàcà wielkoÊci pojemnika. Infuzj´ dołàczanà (piggyback) mo˝na
przeprowadzaç wyłàcznie w trybie ciàgłym lub w trybie dawki w czasie.

•   Wprowadziç pr´dkoÊç r´cznie lub załadowaç do pompy przez obliczenie pr´dkoÊci 
    podawania lub bibliotek´ leków. Nie mo˝na rozpoczàç infuzji dodatkowej, je˝eli 
    dane dla infuzji podstawowej (pr´dkoÊç i VTBI) nie sà ustawione.

•   Wybraç opcj´ „Piggyback” z menu funkcji specjalnych i zatwierdziç przy u˝yciu  
    l.

•   Infuzj´ dodatkowàmo˝na zmieniç na podstawowà („PIGY” na „PRIM”) r´cznie lub 
    automatycznie. Odpowiednio, je˝eli zmiana automatyczna ma zostaçwykonana 
    automatycznie, nale˝y odpowiedzieç, naciskajàc u , a jeÊli r´cznie — d.

•   Pr´dkoÊç i VTBI infuzji dodatkowej mo˝na załadowaç przez obliczenie pr´dkoÊci 
    podawania, bibliotek´ leków lub mo˝na je wprowadziç r´cznie przy u˝yciu q .

•   Rozpoczàç infuzj´ dodatkowà, naciskajàc sf. Urzàdzenie poda obj´toÊç
    infuzji dołàczanej z ustawionà pr´dkoÊcià infuzji dołàczonej.

Symbole w nagłówku ekranu post´pu („PRIM” lub „PIGY”) wska˝à, czy aktualnie
uruchomiona jest infuzja podstawowa czy dodatkowa.

Podczas infuzji obj´toÊci dołàczonej pompa automatycznie zmienia tryb na
infuzj´ podstawowà, jeÊli taka została wybrana. Po podaniu VTBI infuzji 
podstawowej pompa b´dzie kontynuowaç prac´ z pr´dkoÊcià dawki podtrzymu-
jàcej KVO, a nast´pnie pompa zatrzyma si´ i uruchomi alarm. Je˝eli wybrano
r´cznà zmian´ z infuzji dodatkowej na podstawowà, pompa zatrzyma si´ lub
b´dzie kontynuowała prac´ z dawkà podtrzymujàcà KVO po zakoƒczeniu infuzji
dodatkowej i zmianie przez u˝ytkownika r´cznie za poÊrednictwem 
pozycji „Change to PRIM” w menu głównym na infuzje podstawowà oraz 
uruchomienie przy u˝yciu sf. 

Uwaga: Worek infuzyjny musi zawieraç szczàtkowe głoÊnoÊç KVO po wlanej VTBI.

Uwaga: R´czna zmiana z infuzji podstawowej na dodatkowà w menu głównym
jest mo˝liwa w dowolnym momencie, dopóki pompa jest zatrzymana. Zaleca si´,
by zacisk rolkowy infuzji nieaktywnej był zamkni´ty.
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Rozdział 3

FUNKCJE SPECJALNE

Infuzja podstawowa np. worek
o obj´toÊci 1000 ml z 
szybkoÊcià podawania 25 ml/h.

Linia typu Infusomat® Space
Piggyback, Ref 8250710SP

Infuzja dodatkowa np.
worek o obj´toÊci 
100 ml z szybkoÊcià
podawania 10 ml/h.

Intrafix Primeline,
Ref 4062877

Komora kroplowa1
Dren „neutrapur” 2
Zawór przeciwzwrotny3
Zacisk4
Bezigłowy zawór typu Y5
Zacisk rolkowy6
Pompa infuzyjna Space7
Złàcze pacjenta8

Terapia z u˝yciem infuzji dołàczanej (piggyback) mo˝e byç powtarzana
wielokrotnie poprzez zmian´ lub zresetowanie leku wykorzystywanego do infuzji
dołàczanej (piggyback).

•   PrzejÊç do opcji „Set new Piggyback” (Ustaw nowà infuzj´ piggyback) z menu 
    Funkcje specjalne i zatwierdziç przy u˝yciu l.

Uwaga: Infuzję „Piggyback” można usunąć, rozpoczynając nową terapię „Piggyback” i
naciskając przycisk anulowania oraz udzielając odpowiedzi „no” (nie) na pytanie „Use
last therapy” (czy zastosować poprzednią terapię). Zresetowanie danych ostatniej 
infuzji dodatkowej spowoduje równie˝ zresetowanie VTBI.



40

3.8  Tryb Ramp and Taper (Wzrost i spadek)

Tryb Ramp and Taper (Wzrost i spadek) słu˝y do przeprowadzania infuzji przy
stopniowym wzroÊcie i spadku pr´dkoÊci. Pompa automatycznie oblicza wzrost i
spadek pr´dkoÊci wymagane do dopasowania jej do parametrów całkowitej
obj´toÊci, czasu oraz czasu spadku/wzrostu. Tryb składa si´ z 3 faz.

    •     Faza wzrostu: pr´dkoÊç pompy wzrasta liniowo a˝ do osiàgni´cia 
           predefiniowanej wartoÊci (pr´dkoÊci plateau) w predefiniowanym czasie 
           (Up-Time [Czas wzrostu]).
    •    Faza ciàgła: pr´dkoÊç plateau jest stosowana jako parametr infuzji 
           ciàgłej.
    •    Faza spadku: pr´dkoÊç po fazie ciàgłej pompy spada liniowo a˝ do 
           osiàgni´cia pr´dkoÊci KVO lub zatrzymania pompy w predefiniowanym 
           czasie (Down-Time [Czas spadku]).

Przykład:

Tryb Ramp and Taper (Wzrost i spadek) powinien byç wykorzystywany tylko
przez doÊwiadczonych u˝ytkowników, zaznajomionych z zasadami działania tej
funkcji i odpowiednio przeszkolonych w stosowaniu urzàdzenia.

Uwaga: Aktywna funkcja Ramp and Taper (Wzrost i spadek) jest zawsze 
oznaczona charakterystycznym symbolem na wyÊwietlaczu 
( / / ).

Uwaga: W trybie Ramp and Taper (Wzrost i spadek) funkcja bolusa jest 
nieaktywna.

Wprowadziç parametry profilu: Terapi´mo˝na rozpoczàç bezpoÊrednio z biblioteki 
leków lub przy u˝yciu opcji Menu główne/Funkcje specjalne.

Rozdział 3

FUNKCJE SPECJALNE
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Uruchamianie trybu Ramp and Taper (Wzrost i spadek) z Biblioteki leków:

Uwaga: Ustawienia trybu Ramp and Taper (Wzrost i spadek) zostały wczeÊniej
skonfigurowane w mened˝erze Drug List (Lista leków) i załadowane do pompy.

•   Włàczyç pomp´, naciskajàc o, i poczekaç na zakoƒczenie autotestu. 

•   Wło˝yç strzykawk´ jednorazowà i u˝yç biblioteki leków zgodnie z instrukcjà
u˝ytkowania.

•   Wybraç ˝àdany lek przy u˝yciu klawisza t, a nast´pnie nacisnàç l.

Pompa wyÊwietli dost´pne profile terapii. 

•   Wybraç „Ramp and Taper Mode” (Tryb wzrostu i spadku) przy u˝yciu klawisza 
    t, a nast´pnie nacisnàç l. 
    Na wyÊwietlaczu widoczne b´dà ustawienia terapii „Ramp and Taper Mode” 
    (Tryb wzrostu i spadku). 

•   Aby zmieniç wartoÊci, nacisnàç l w celu dokonania zmiany i zatwierdziç
    przy u˝yciu klawisza k w celu dokonania zmiany i zatwierdziç przy u˝yciu 
    klawisza.

Mo˝na teraz uruchomiç pomp´, naciskajàc sf.

Uruchamianie trybu Ramp and Taper (Wzrost i spadek) z menu Funkcje 
specjalne:
•   Włàczyç pomp´, naciskajàc o, i poczekaç na zakoƒczenie autotestu. 

•   Wło˝yç strzykawk´ jednorazowà.

• PrzejÊç do menu Funkcje specjalne i wybraç opcj´ Ramp and Taper 
    (Wzrost i spadek). 

•   Nacisnàç l w celu wprowadzenia parametrów i zatwierdziç przy u˝yciu 
    klawisza k.

•   Po wprowadzeniu wszystkich ˝àdanych parametrów mo˝na uruchomiç
    pomp´, naciskajàc sf.

Stan terapii jest widoczny w górnej cz´Êci wyÊwietlacza pompy obok ikony trybu
„Ramp and Taper” (Wzrost i spadek).

Na ekranie widoczne sà nast´pujàce informacje:

Faza wzrostu
Na tym etapie pr´dkoÊç
pompy wzrasta w predefinio-
wanym czasie a˝ do
osiàgni´cia pr´dkoÊci plateau,
po czym nast´puje automa-
tyczne przełàczenie na faz´
ciàgłà.

Rozdział 3
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Faza ciàgła

Faza spadku

Uwaga: Po rozpocz´ciu infuzji zmiana pr´dkoÊci, czasu i VTBI jest mo˝liwa wyłàcznie w
fazie ciàgłej.

Edycja (zwi´kszanie/zmniejszanie) pr´dkoÊci plateau powoduje ponowne przeliczenie
terapii. Wraz ze zwi´kszeniem/zmniejszeniem pr´dkoÊci plateau zwi´kszeniu/zmniejs-
zeniu ulegajà tak˝e obj´toÊci w fazie wzrostu, fazie ciàgłej i fazie spadku. Faza ciàgła
ulega skróceniu/wydłu˝eniu, dzi´ki czemu mo˝liwa jest całkowita infuzja VTBI wraz z
koƒcem fazy spadku.

Edycja wartoÊci Ramp/Taper-Time (Czas wzrostu/spadku) powoduje ponowne przelic-
zenie terapii. Faza ciàgła ulega wydłu˝eniu/skróceniu, dzi´ki czemu mo˝liwa jest całko-
wita infuzja VTBI przed koƒcem fazy spadku.

Zwi´kszanie/zmniejszanie VTBI powoduje wydłu˝enie/skrócenie fazy ciàgłej, dzi´ki cze-
mu wraz z koƒcem fazy spadku mo˝liwa jest całkowita infuzja nowo wprowadzonej
wartoÊci VTBI.

Uwaga: Podawanie leków w trybie Ramp and Taper (Wzrost i spadek) mo˝na
zatrzymaç i ponownie uruchomiç w dowolnym momencie, naciskajàc sf.
Nastàpi natychmiastowe zatrzymanie trybu Ramp and Taper (Wzrost i spadek)
bez przeprowadzenia fazy spadku i uruchomienie terapii bez przeprowadzania
fazy wzrostu. Nie b´dzie to miało ˝adnego wpływu na ustawienia terapii.

Immediate Taper Down (Natychmiastowy spadek)

Wybór funkcji Immediate Taper Down (Natychmiastowy spadek) umo˝liwia zakoƒcze-
nie terapii fazà spadku przed przeprowadzeniem całkowitej infuzji pierwotnie zdefinio-
wanej VTBI.

•    Nacisnàç C w trakcie fazy ciàgłej.

•    Przy u˝yciu klawisza t wybraç Funkcje specjalne, a nast´pnie nacisnàç l.

•    Wybraç funkcj´ Immediate Taper Down (Natychmiastowy spadek) i 
      zatwierdziç, naciskajàc l.

•    Dokonaç edycji czasu spadku przy u˝yciu klawisza t, a nast´pnie nacisnàç
      k w celu zatwierdzenia.
      Pompa automatycznie przejdzie do fazy spadku i rozpocznie si´ liniowe 
      zmniejszanie pr´dkoÊci.

Pompa dokonuje ciàgłej infuzji
z tà samà pr´dkoÊcià przez
predefiniowany czas, po czym
nast´puje automatyczne 
przełàczenie na faz´ spadku.

Nast´puje liniowy spadek 
pr´dkoÊci w predefiniowanym
czasie a˝ do osiàgni´cia 
pr´dkoÊci KVO.

Rozdział 3
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3.9  Tryb Program

Tryb Program umo˝liwia przeprowadzenie infuzji wymagajàcej niestandard-
owego wzorca podawania leku. U˝ytkownik definiuje seri´ przedziałów (maksy-
malnie 12) o okreÊlonych parametrach (pr´dkoÊç, czas, obj´toÊç) dla ka˝dego
cyklu.

Pompa automatycznie przeprowadza po kolei terapi´ właÊciwà dla ka˝dego z
zaprogramowanych przedziałów.

Przykład:

Tryb Program powinien byçwykorzystywany tylko przez doÊwiadczonych 
u˝ytkowników, zaznajomionych z zasadami działania tej funkcji i odpowiednio
przeszkolonych w stosowaniu urzàdzenia.

Uwaga: Zawsze, gdy aktywny jest tryb Program, na wyÊwietlaczu widoczna jest
nast´pujàca ikona  ( ).

Uwaga: W trybie Program funkcja bolusa jest nieaktywna.

Wprowadziç parametry profilu: Terapi´mo˝na rozpoczàç bezpoÊrednio z biblioteki 
leków lub przy u˝yciu opcji Menu główne/Funkcje specjalne.

Uruchamianie trybu Program z Biblioteki leków:

Uwaga: Ustawienia trybu Program zostały wczeÊniej skonfigurowane w
mened˝erze Drug List (Lista leków) i załadowane do pompy.

•    Włàczyç pomp´, naciskajàc o, i poczekaç na zakoƒczenie autotestu. 

•    Wło˝yç strzykawk´ jednorazowà i u˝yç biblioteki leków zgodnie z 
      instrukcjà u˝ytkowania.

•    Wybraç ˝àdany lek przy u˝yciu klawisza t, a nast´pnie nacisnàç l.

•    Wybraç tryb Program, naciskajàc l.

Na nast´pnym ekranie u˝ytkownik musi zatwierdziç liczb´ etapów terapii,
naciskajàc k.

Rozdział 3

FUNKCJE SPECJALNE



44

Ustawienia etapów infuzji sà widoczne na wyÊwietlaczu. Ustawienia te, 
konfigurowane w programie Drug List Editor (Edytor listy leków), nale˝y
zatwierdziç, naciskajàc r. 

•    Aby zmieniç wartoÊci, nacisnàç l w celu dokonania zmiany i zatwierdziç
      przy u˝yciu klawisza k.

•    Dostosowaç wartoÊç VTBI, naciskajàc q.

Mo˝na teraz uruchomiç pomp´, naciskajàc sf.

Uruchamianie trybu Program z menu Funkcje specjalne:
•    Włàczyç pomp´, naciskajàc o, i poczekaç na zakoƒczenie autotestu. 

•    Wło˝yç strzykawk´ jednorazowà. 

•    PrzejÊç do menu Funkcje specjalne i wybraç tryb Program. 

•    Nacisnàç l w celu wprowadzenia parametrów i zatwierdziç przy u˝yciu 
      klawisza k. 

•    Dostosowaç wartoÊç VTBI, naciskajàc q. 

Po wprowadzeniu wszystkich ˝àdanych parametrów mo˝na uruchomiç pomp´,
naciskajàc sf.

W górnej cz´Êci ekranu pojawi si´ ikona trybu Program.
Na ekranie widoczne sà nast´pujàce informacje:

W trakcie infuzji mo˝na zmieniç wyłàcznie wartoÊç VTBI.

•    Nacisnàç C , aby sprawdziç kolejne przedziały trybu Program w Menu 
      głównym.

Istnieje mo˝liwoÊç anulowania jednego etapu trwajàcej terapii. Wszystkie inne
etapy zaprogramowanej sekwencji zostanà zachowane.
•    PrzejÊç do Menu głównego, naciskajàc C.

•    Przy u˝yciu klawisza t przejÊç do Menu głównego i wybraç opcj´ Current 
      step (Bie˝àcy etap), naciskajàc  l.

•    Aby sprawdziç kolejne przedziały, nacisnàç C.

•    Wybraç tryb „Program Parameters” (Parametry programu), naciskajàc l.

•    PrzejÊç przez wszystkie przedziały, naciskajàc r.

Pompa przeprowadza infuzj´ z
predefiniowanà pr´dkoÊcià i w
predefiniowanym czasie
okreÊlonymi dla bie˝àcego

Rozdział 3
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Uwaga: Podawanie leków w trybie Program mo˝na zatrzymaç i ponownie 
uruchomiç w dowolnym momencie, naciskajàc sf. Nie b´dzie to miało 
˝adnego wpływu na ustawienia terapii.

Liczba cykli jest okreÊlana przez wartoÊç VTBI. Nale˝y uwa˝aç, aby ustawiç
wartoÊç VTBI we właÊciwym stosunku do obj´toÊci jednego cyklu. Mo˝e 
zaistnieç koniecznoÊç dostosowania wartoÊci VTBI po zmianie przedziałów.

W Menu głównym wyÊwietlana jest informacja na temat bie˝àcego przedziału.
Skonfigurowane parametry mo˝na sprawdziç w menu Program Parameters
(Parametry programu) dost´pnym z Menu głównego.

3.10   Tryb Intermittent (Okresowy)

Tryb Intermittent (Okresowy) składa si´ z 2 faz. Fazy te sà powtarzane.
    •     Faza bolusa: aktywny jest skonfigurowany bolus.
    •     Faza pr´dkoÊci: okres terapii, w którym aktywna jest wprowadzona 
           pr´dkoÊç.

Przykład:

Tryb Intermittent (Okresowy) powinien byçwykorzystywany tylko przez doÊwiadc-
zonych u˝ytkowników, zaznajomionych z zasadami działania tej funkcji i odpowiednio
przeszkolonych w stosowaniu urzàdzenia.

Uwaga: Zawsze, gdy aktywny jest tryb Multi Dose (Dawka wielokrotna), na 
wyÊwietlaczu widoczna jest nast´pujàca ikona ( ).

Uwaga: W trybie Intermittent (Okresowym) normalna funkcja bolusa jest nieaktywna.

W fazie bolusa trybu Intermittent (Okresowego) aktywne sà ustawienia bolusa 
skonfigurowane w programie obsługi. Poziom ciÊnienia ma automatycznie ustawionà
wartoÊçmaksymalnà.

Rozdział 3
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Wprowadziç parametry profilu: Terapi´mo˝na rozpoczàç bezpoÊrednio z biblioteki
leków lub przy u˝yciu opcji Menu główne/Funkcje specjalne.

Uruchamianie trybu Intermittent (Okresowego) z Biblioteki leków: 

Uwaga: Ustawienia trybu Intermittent (Okresowego) zostały skonfigurowane w
mened˝erze Drug List (Lista leków), wi´c zostały ju˝ załadowane do pompy.

•    Włàczyç pomp´, naciskajàc o , i poczekaç na zakoƒczenie autotestu. 

•    Wło˝yç strzykawk´ jednorazowà i u˝yç biblioteki leków zgodnie z 
      instrukcjà u˝ytkowania.

•    Wybraç ˝àdany lek przy u˝yciu klawisza t, a nast´pnie nacisnàç l.

Pompa wyÊwietli dost´pne profile terapii.

•    Przy u˝yciu przycisku t wybraç „Intermittent Mode” (Tryb okresowy) i 
      nacisnàç l. Ustawienia terapii „Intermittent Mode” (Tryb okresowy) sà
      widoczne na wyÊwietlaczu.

•    Aby zmieniç parametry, nacisnàç l w celu dokonania zmiany i 
      zatwierdziç, naciskajàc k.

Uwaga: Pr´dkoÊç bolusa jest obliczana na podstawie parametrów podlegajàcych
edycji. Parametry muszà zostaç sprawdzone przez u˝ytkownika przed 
rozpocz´ciem infuzji.

Mo˝na teraz uruchomiç pomp´, naciskajàc sf.

Uruchamianie trybu Intermittent (Okresowego) z menu Funkcje specjalne:
•    Włàczyç pomp´, naciskajàc sf, i poczekaç na zakoƒczenie autotestu.

•   Wło˝yç strzykawk´ jednorazowà.

•   PrzejÊç do menu Funkcje specjalne i wybraç tryb Intermittent (Okresowy).

•    Nacisnàç l w celu wprowadzenia parametrów i zatwierdziç przy u˝yciu 
      klawisza k.

Po wprowadzeniu wszystkich ˝àdanych parametrów mo˝na uruchomiç pomp´,
naciskajàc sf.

W górnej cz´Êci ekranu pojawi si´ ikona trybu Intermittent (Okresowego).

W fazie bolusa na ekranie widoczne sà nast´pujàce informacje:

Po fazie bolusa pompa przełàcza si´ na faz´ pr´dkoÊci, a na ekranie widoczne sà
nast´pujàce informacje:

Pompa podaje teraz 
predefiniowany bolus.
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Uwaga: Anulowanie infuzji bolusa w terapii bolusowej trybu Intermittent
(Okresowego) w dowolnym momencie jest mo˝liwe wyłàcznie poprzez 
naciÊni´cie sf.
Uwaga: Podawanie leków w trybie Intermittent (Okresowym) mo˝na zatrzymaç i
ponownie uruchomiç w dowolnym momencie, naciskajàc sf. 

W czasie infuzji mo˝liwa jest zmiana obj´toÊci bolusa, iloÊci leku, VTBI oraz
przedziału czasu.

•    Nacisnàç C.

•    Przy u˝yciu klawisza t przejÊç do listy parametrów i wybraç parametr do 
      modyfikacji, naciskajàc  l.

•    Wprowadziç nowà wartoÊç i nacisnàç k. 
      Pompa powróci do przeprowadzania infuzji.

Zmiana bolusa po uruchomieniu:

JeÊli u˝ytkownik dokona edycji bolusa, zmieni si´ post´p terapii.

•    Nacisnàç C.

•    Przy u˝yciu klawisza t wybraç Bolus, a nast´pnie nacisnàç l.

•    Zmieniç Bolus przy u˝yciu klawisza t i zatwierdziç, naciskajàc. 
      Pompa dokona automatycznego przeliczenia wszystkich pozostałych 
      ustawieƒ terapii.

Zmiana przedziału czasu po uruchomieniu:

JeÊli u˝ytkownik dokona edycji przedziału czasu, zmieni si´ post´p terapii.

•    Nacisnàç C.

•    Przy u˝yciu klawisza t wybraç przedział, a nast´pnie nacisnàç l.

•    Zmieniç przedział przy u˝yciu klawisza t i zatwierdziç, naciskajàc k.
      Pompa dokona automatycznego przeliczenia wszystkich pozostałych 
      ustawieƒ terapii.

3.11 Dose Over Time (Dawka w czasie) 

Tryb Dose Over Time (Dawka w czasie) jest stosowany do podawania okreÊlonej
dawki antybiotyków w okreÊlonym czasie. Tryb Dose Over Time (Dawka w czasie)
stanowi odr´bnà terapi´ i nie mo˝na go stosowaç w połàczeniu z ˝adnà innà

Pompa dokonuje teraz infuzji
z predefiniowanà pr´dkoÊcià.
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terapià poza Piggyback. Mo˝na go aktywowaç wyłàcznie przy u˝yciu mened˝era
Drug List (Lista leków). Mo˝e on byç stosowany do infuzji standardowej i/lub
dołàczanej (piggyback).
Aktywna funkcja Dose Over Time (Dawka w czasie) jest zawsze oznaczona
charakterystycznym symbolem na wyÊwietlaczu ( ).  JeÊli poza terapià Dose
Over Time (Dawka w czasie) aktywna jest infuzja dołàczana (piggyback), b´dzie
widoczny połàczony symbol obu terapii  ( ).

Uwaga: Tryb Dose Over Time (Dawka w czasie) powinien byç wykorzystywany
tylko przez doÊwiadczonych u˝ytkowników, zaznajomionych z zasadami działa-
nia tej funkcji i odpowiednio przeszkolonych w stosowaniu urzàdzenia.

Nie mo˝na zmieniç pr´dkoÊci infuzji w trybie Dose Over Time (Dawka w czasie).
Parametr ten jest obliczany na podstawie ustawieƒ dawki całkowitej i czasu
infuzji. BezpoÊrednio po wyborze leku nale˝y ustawiç czas infuzji oraz całkowità
dawk´, która ma zostaç podana.

JeÊli biblioteka leków zawiera domyÊlne wartoÊci tych parametrów, jako
wst´pnie ustawione wartoÊci stosowane sà wartoÊci domyÊlne.

JeÊli w trakcie infuzji konieczne sà zmiany, mo˝na sterowaç podawaniem leku
poprzez zmian´ czasu. Pompa oblicza nowà pr´dkoÊç na podstawie pozostałej
dawki całkowitej i pozostałego czasu. W Menu głównym mo˝na zmieniç dawk´
całkowità, czas oraz VTBI, tak˝e w trybie RUN (Praca). Inne parametry (pr´dkoÊç
dawki, pr´dkoÊç podstawowa, st´˝enie, waga i wzrost pacjenta) nie mogà zostaç
zmienione.

Uwaga: Funkcje KVO i Bolus sà wyłàczone w trybie Dose Over Time (Dawka w
czasie). 

Uwaga: Funkcja Dose Over Time (Dawka w czasie) zawsze wymaga stosowania 
jednostek dozowania (tj. mg lub mg/kg wagi pacjenta).

Przed u˝yciem trybu Dose Over Time (Dawka w czasie) nale˝y skontaktowaç si´ z
lokalnym przedstawicielem firmy B. Braun.
Uruchamianie trybu Dose Over Time (Dawka w czasie) z Biblioteki leków: 

Uwaga: Ustawienia trybu Dose Over Time (Dawka w czasie) zostały wczeÊniej
skonfigurowane w mened˝erze Drug List (Lista leków) i załadowane do pompy.

•    Włàczyç pomp´, naciskajàc o , i poczekaç na zakoƒczenie autotestu.

•   Wło˝yç strzykawk´ jednorazowà i u˝yç biblioteki leków zgodnie z 
      instrukcjà u˝ytkowania.

•   Wybraç lek przy u˝yciu klawisza t, a nast´pnie nacisnàç l.

Pompa wyÊwietli dost´pne profile terapii. Wybraç „Dose over Time” (Dawka w czasie)
przy u˝yciu klawisza t , a nast´pnie nacisnàç l.

Edytor Total Dose (Dawki całkowitej) jest widoczny, jeÊli w terapii Dose over
Time (Dawka w czasie) wybrano lek z biblioteki leków i nie wprowadzono do

Rozdział 3

FUNKCJE SPECJALNE



49

biblioteki domyÊlnej wartoÊci Total Dose (Dawki całkowitej). Edytor jest widocz-
ny równie˝ w przypadku edycji wartoÊci Total Dose (Dawki całkowitej) w Menu
głównym.

Edytor Czasu jest widoczny, jeÊli w terapii Dose over Time (Dawka w czasie)
wybrano lek z biblioteki leków i nie wprowadzono do biblioteki domyÊlnej 
wartoÊci Czasu. Edytor jest widoczny równie˝ w przypadku edycji wartoÊci Czasu
w Menu głównym.

Nastàpi automatyczne obliczenie VTBI i wyÊwietlenie nast´pujàcego ekranu:

Uwaga: W trakcie przeprowadzania przez pomp´ infuzji mo˝na zawsze nacisnàç
klawisz C w menu Run (Praca) i dokonaç edycji lub sprawdzenia wartoÊci w
Menu głównym.

Wprowadziç, w razie potrzeby,
wartoÊç dawki całkowitej i 
zatwierdziç, naciskajàc  k.

Wprowadziç, w razie potrzeby,
czas i zatwierdziç, naciskajàc
k.

SprawdziçwiarygodnoÊç
wyliczonej pr´dkoÊci przy u˝yciu
klawisza. 
Uruchomiç tryb Dose Over
Time (Dawka w czasie),
naciskajàc  sf.

Menu Run (Praca): Czas jest
wykorzystywany do sterowania
terapià. Z tego powodu w menu
Run (Praca) pozostały czas jest
wyÊwietlany du˝ymi cyframi.
Parametr w lewym dolnym rogu
mo˝na przewijaç. Przed odejÊciem
od pompy ustawiç wartoÊç
Pr´dkoÊç.
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PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEGO

Uwaga: Wszystkie normalne funkcje pompy pozostajà niezmienione, jeÊli polece-
nia zostanà otrzymane za poÊrednictwem programowania automatycznego.

Pompa mo˝e przyjàç polecenia dotyczàce leku bezprzewodowo z systemu EHR
lub ze stacji SpaceStation ze SpaceCom. Procedura przyj´cia polecenia drogà
bezprzewodowà ró˝ni si´ zale˝nie od systemu EHR.

•   Korzystajàc z urzàdzenia przenoÊnego lub laptopa, dokonaj przeglàdu poleceƒ i 
    post´puj zgodnie z przyj´tym w szpitalu protokołem kontroli worka/strzykawki, 
    pompy, pacjenta i piel´gniarki (opcjonalnie).

•  Gdy polecenie zostanie potwierdzone na urzàdzeniu przenoÊnym lub laptopie, 
    nale˝y poleciç systemowi EHR, aby wysłaç polecenie bezpoÊrednio do pompy. 
    Polecenie dotrze i pojawi si´w pompie w ciàgu 10 sekund.

•  Upewniç si´, czy pompa jest w głównym menu, trybie biernym lub stanie 
    gotowoÊci.

•  Pojawi si´ komunikat „New Order” (Nowe polecenie) z nazwà leku i trybem.

•   NaciÊnij k, aby zatwierdziç lub c, aby anulowaç polecenie i odpowiedzieç na 
    komunikat.

•  Wybierz jednostk´ opieki i profil pacjenta, taki jaki wyst´puje w programowaniu 
    biblioteki leków, w rozdziale 1.

•  Pompa wyszuka odpowiadajàcego wpisu w bibliotece leków.

Uwaga: JeÊli nie zostanie znaleziony pasujàcy wpis, co mo˝e byç skutkiem braku 
odpowiedniej nazwy, st´˝enia lub jednostki dawkowania, na wyÊwietlaczu pompy 
wyÊwietlony zostaje powód braku odpowiednika i, zale˝nie od konfiguracji szpitala,
mo˝liwe jest r´czne programowanie poza bibliotekà leków, lub nast´puje całkowite
odrzucenie polecenia. Polecenie, które zostanie zatwierdzone poza bibliotekà leków, na
wyÊwietlaczu opatrzone zostanie trójkàtem z wykrzyknikiem, aby wskazaç, ̋ e nie ma
ustawieƒw bibliotece leków.
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•   Przewiƒ do ka˝dej wartoÊci i potwierdź, u˝ywajàc klawiszy q strzałek.

Uwaga: Polecenie mo˝e zostaç skasowane przed potwierdzeniem.

•   Po potwierdzeniu wszystkich wartoÊci, wyÊwietlane jest główne menu.

Uwaga: Wystàpi alarm Soft Limit, jeÊli wartoÊç przekracza mi´kkie limity
okreÊlone w bibliotece leków. Mi´kki limit mo˝na pominàç, lub przeprogramo-
waç wartoÊç zgodnie z politykà przyj´tà w placówce. W przypadku przekrocze-
nia limitu bezwzgl´dnego, polecenie zostanie odrzucone. (poza sytuacjà, w któ-
rej program serwisowy pompy nie przewiduje wyboru pasujàcego wpisu z biblio-
teki leków do programowania automatycznego).

Dla poleceń PRIMary („Ciągłych” lub „Dawka w czasie”):

Uwaga: Pierwsze przesłane polecenie zawsze uwa˝ane jest za wlew PRIMary,
kolejne polecenia zostanà uznane za PIGGYback.

Uwaga: Polecenie wysłane jako „Dawka w czasie” jest zawsze uwa˝ane za wlew
PRIMary, i nie zostanie przyj´te ˝adne kolejne polecenie. Dodatkowo, nie jest
mo˝liwe przyj´cie aktualizacji dla „Dawka w czasie”.

•   NaciÊnij przycisk Start/Stop  sf , aby rozpoczàçwlew.

Aktualizacje bieżącego wlewu podstawowego

Aktualizacje wlewów PRIMary mogà zostaç odebrane przy pompie pracujàcej lub 
zatrzymanej oraz podczas pracy w trybie PRIMary lub PIGGYback.

W trybie PRIMary:

•   Na wyÊwietlaczu pojawi si´ ikona aktualizacji. Nale˝y post´powaç zgodnie z 
    komunikatami na ekranie, aby przyjàç lub odrzuciç polecenie. Ekran potwierdzenia 
    zawieraç b´dzie zarówno STARE, jak i NOWE wartoÊci dla parametrów, które uległy 
    zmianie.
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W trybie PIGGYback:

•   W górnej cz´Êci wyÊwietlacza pojawi si´ komunikat wskazujàcy dost´pnoÊç
    aktualizacji dla PRIMary

•   NaciÊnij przycisk M , aby zobaczyç polecenie.

•   Post´puj zgodnie z komunikatami, naciskajàc sf aby przyjàç polecenie, lub 
    przycisk c , aby anulowaç i wstrzymaç polecenie na później.

Nowy wlew podstawowy:

•   Aby przyjàç nowe polecenie PRIMary, nale˝y zatrzymaçwlew i usunàç bie˝àcy 
    wlew PRIMary naciskajàc przycisk c i odpowiadajàc „yes” (tak) na pytanie o 
    usuni´cie bie˝àcego wlewu.

Polecenia PIGGYback:

Polecenia otrzymane po PRIMary sà ustawiane jako wlewy PIGGYback. Nale˝y
post´powaç zgodnie z komunikatami na ekranie, aby przyjàç polecenie
PIGGYback.

•   PotwierdźwartoÊci polecenia, tak jak powy˝ej dla poleceƒ PRIMary.

•   Odpowiedz na komunikaty mówiàce o sprawdzeniu wysokoÊci worka i zacisków 
    przed rozpocz´ciem wlewu PIGGYback.

Nowy wlew PIGGYback, podczas trwającego wlewu PIGGYback:

•   Post´puj zgodnie z komunikatami na wyÊwietlaczu, aby zatrzymaç bie˝àcy wlew.
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Uwaga: Polecenie PIGGYback mo˝na wstrzymaç na później, naciskaj˝c przycisk
c , aby anulowaç i odpowiadajàc „yes” (tak) na pytanie „hold for later”
(wstrzymaç na później).

Uwaga: Zmiany wartoÊci ka˝dego przychodz˝cego polecenia mo˝na dokonaç
dopiero po potwierdzeniu wszystkich wartoÊci. Gdy wartoÊci zostanà potwierd-
zone, mo˝na przewinàç do dowolnej z nich i naciskajàc l otworzyç edytor, aby
zmieniç wartoÊç. Alternatywnie, polecenie mo˝na anulowaç i zwróciç si´ o 
zmian´ przesyłanego polecenia

Uwaga: JeÊli pompa jest w stanie gotowoÊci podczas oczekiwania na nowe pole-
cenie, na wyÊwietlaczu migaç b´dzie komunikat „new order” (nowe polecenie).
Nale˝y przycisnàç przycisk M aby przyjàç polecenie (pompa zostanie urucho-
miona ze stanu gotowoÊci).
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Rozdział 5

OPCJE

OPCJE

Funkcje opcji mo˝na wybieraç i zmieniaçw czasie pracy pompy i gdy jest zatrzymana.
By edytowaç opcj´menu, wybraç „Opcje” w Menu głównym i nacisnàçl.
Nast´pnie wybraç po˝àdanà funkcj´ przy u˝yciu t i post´powaç zgodnie z instrukcjami
u˝ytkowania.

5.1  Ciśnienie okluzji

Im wi´ksze ustawiono ciÊnienie, tym bardziej musi wzrosnàç poziom ciÊnienia, zanim
zostanie uruchomiony alarm ciÊnienia okluzji. Dzi´ki zastosowaniu ciÊnienia 
niedro˝noÊci, czas trwania alarmu dźwi´kowego w przypadku niedro˝noÊci system
mo˝e zostaç skrócony. Ogólnie, ustawione ciÊnienie musi zawsze byçwy˝sze ni˝
ciÊnienie systemu. Aby zapewniç krótkie czasy alarmów, nale˝y rozpoczàç od niskiego
poziomu ciÊnienia i podnosiç ciÊnienie do chwili uruchomienia strzykawki.

Zale˝nie od ró˝nych wpływów, takich jak długoÊç rurki, Êrednica rurki, lepkoÊç płynu
oraz rodzaj filtra zastosowanego w konfiguracji systemu, konieczne mo˝e byç 
wprowadzenie poprawek do poziomu ciÊnienia.

•   Wprowadziç ciÊnienie w Menu opcji, naciskajàc l.

•   Wybraç spoÊród dziewi´ciu poziomów ciÊnienia (1=najni˝szy; 9=najwy˝szy 
    poziom), naciskajàc l lub r a nast´pnie zatwierdziç przy u˝yciu k. 

Uwaga: CiÊnienie pozostanie na ustawionym poziomie do momentu, kiedy
zostanie zmienione przez u˝ytkownika, o ile dla wybranego leku nie ma poziomu
ciÊnienia ustawionego w bibliotece leków. Po wyłàczeniu zasilania pompy i jego
ponownym włàczeniu poziom ciÊnienia powraca do wartoÊci domyÊlnej 
ustawionej w programie serwisowym, o ile dla wybranego leku w bibliotece
leków nie ma innego ustawionego poziomu ciÊnienia.

JeÊli potrzebne sà poziomy ciÊnienia okluzji ni˝sze ni˝ poziom 1, mo˝na je 
aktywowaç za pomocà narz´dzia serwisowego.

W przypadku konieczności korzystania z poziomu ciśnienia poniżej 1 należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać dalsze
szczegóły .

Linia górna to bie˝àce ciÊnienie
wlewu. Dolna linia przerywana
wskazuje ustawienie ciÊnienia 
alarmowego, obecnie 5 z 9, czemu
odpowiada 5 kresek. Na ilustracji
przedstawiono bie˝àce ciÊnienie
wynoszàce około 30% poziomu 
ciÊnienia 5.



55

Rozdział 5

OPCJE

5.2  Ciśnienie okluzji „przed pompą”

Urzàdzenie jest wyposa˝one w czujnik ciÊnienia „przed pompà”, który wykrywa
okluzj´ (np. zamkni´ty zacisk rolkowy, zgi´ta linia) mi´dzy pojemnikiem a
pompà. Im wi´ksze ustawiono ciÊnienie, tym bardziej musi spaÊç poziom
ciÊnienia, zanim zostanie uruchomiony alarm ciÊnienia okluzji „przed pompà”.

•    Uzyskaç dost´p do ciÊnienia „przed pompà” w menu opcji, naciskajàc l.

•    Wybraç spoÊród dziewi´ciu poziomów ciÊnienia (1=najni˝szy; 9=najwy˝szy 
      poziom), naciskajàc l lub r r, a nast´pnie zatwierdziç przy u˝yciu k.

5.3  Blokada danych

Funkcja blokady danych zabezpiecza urzàdzenie przed niepowołanym dost´pem.
Zaleca si´ przyj´cie czterocyfrowego kodu dla poziomu 1 i 2 z ustawieƒ
domyÊlnych (9119), u˝ywajàc programu serwisowego. Aktywuje on niniejszà
funkcj´ na poziomach 1. i 2. Sà trzy poziomy zabezpieczeƒ.

Poziom 1:
Modyfikacja wartoÊci, jak równie˝ podanie bolusa nie sà mo˝liwe, jednak mo˝na
przeprowadziç wymian´ strzykawki jednorazowej. Mo˝na poruszaç si´ po 
wszystkich menu i sprawdzaç dane dotyczàce stanu. Mo˝liwe jest włàczanie,
wyłàczanie i przerywanie pracy pompy.

Potwierd˝ nowy poziom
ciÊnienia za pomocà k i
wróç do menu Options (opcje).

Górny wiersz w menu Run
(uruchom) wskazuje aktualne
ciÊnienie infuzji. Wiersz dolny
i 3 kreski przed symbolem
wskazujà ustawienia alarmu
ciÊnienia.

Edytor mo˝e zostaç wydłu˝ony
o maksymalnie 3 kreski.
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Poziom 2:
Na tym poziomie sà takie same mo˝liwoÊci u˝ytkowania jak na poziomie 1., a
dodatkowo nie jest mo˝liwa wymiana strzykawki. By zapobiec włàczeniu alarmu
blokady danych, nale˝y wpisaç odpowiedni kod w ciàgu 20 sekund po 
zatrzymaniu pompy. Wymiana strzykawki i wyłàczenie urzàdzenia sà mo˝liwe
wyłàcznie po wprowadzeniu kodu.

Poziom 3:
Ten poziom umo˝liwia zarówno włàczanie i wyłàczanie pompy, jak i przerywanie
jej pracy. Kod dla tego poziomu mo˝e byç inny dla ka˝dego leku i definiuje si´
go z poziomu listy leków. Mo˝liwa jest jednak wymiana strzykawki przy u˝yciu
kodów z innych poziomów. W tabeli zamieszczono przeglàd ró˝nic pomi´dzy
poziomami 1, 2 i 3.

Aktywacja funkcji:

•    Otworzyç blokad´ danych w Menu opcji przy u˝yciu l.

•    Wybraç spoÊród poziomów 1, 2 lub 3 (jeÊli je aktywowano) przy u˝yciu l
      lub r i zatwierdziç, naciskajàc k.

•    Wprowadê kod przy u˝yciu q i naciÊnij k by włàczyç blokad´ danych.

Zmiany zabezpieczonych wartoÊci i funkcji bolusa zaznaczone przy u˝yciu y
mo˝na zmieniç wyłàcznie po wprowadzeniu kodu. Po 20 sekundach w Menu
głównym, Menu stanu, Menu funkcji specjalnych i Menu opcji blokada zostanie
włàczona ponownie. JeÊli dwukrotnie wprowadzi si´ zły kod, pompa przełàczy
si´ do poprzedniego menu. JeÊli wprowadzi si´ zły kod kolejne dwa razy, włàczy
si´ alarm dêwi´kowy pompy, zostanie włàczone wezwanie piel´gniarki i zacznie
migaç ˝ółta dioda LED. JeÊli osiàgni´to wartoÊç docelowà, a blokada jest 
włàczona, ponowne uruchomienie pompy mo˝liwe jest wyłàcznie po 
wprowadzeniu kodu. 

W celu dezaktywacji funkcji nale˝y wybraç “Wyłàcz” przy blokadzie danych,
nacisnàç k, wprowadziç kod i znowu nacisnàç k.

Zdarzenie
Zmiana strzykawki jednorazowej

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Zmiana parametrów  

 

Zatrzymanie infuzji   
Wyłàczenie pompy / tryb czuwania   
Bolus PCA i przycisk bolusa na urzàdzeniu

=  mo˝liwe  |  = niemo˝liwe  |  = zwiàzane z alarmem w trybie czuwania

 
Dostosowywanie ekranu  
Dêwi´kowe potwierdzenie za˝àdanego
bolusa

 

Wskazanie odmowy bolusa PCA  

Rozpocz´cie infuzji

  z kodem do 
      poziomów 1/2

Rozdział 5
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5.4 Prędkość bolusa

•      Otworzyç pr´dkoÊç bolusa w Menu opcji przy u˝yciu l.

•      Zmieniç pr´dkoÊç bolusa przy u˝yciu q i zatwierdziç ustawienie za pomocàk. 

Uwaga: Ustawiç dawk´ bolusa zgodnie z wymaganiami terapii. Uwa˝aj, by nie 
przekroczyç dawki! Przykładowo przy pr´dkoÊci bolusa równej 1200 ml/h podanie 
0,33 ml zajmuje tylko sekund´.

5.5   Tryb KVO (podtrzymującej)

Po osiàgni´ciu wst´pnie wybranych parametrów VTBI/czasu, pompa mo˝e dalej 
prowadziçwartoÊci ze wst´pnie wybranà pr´dkoÊcià KVO (patrz „Dane techniczne"). 
Trwanie infuzji KVO ustawia si´ przez program obsługi.

•   Otworzyç tryb KVO w Menu opcji przy u˝yciu l.

•   Odpowiedzieç na pytanie „tak/nie”, naciskajàc u, by włàczyç tryb KVO.

5.6  Kontrast / Światło wyświetlacza / Światło klawiatury

Kontrast oraz Êwiatło wyÊwietlacza i klawiatury mo˝na indywidualnie dostosowaç do
warunków oÊwietlenia.

•   Otworzyç kontrast/Êwiatło wyÊwietlacza/Êwiatło klawiatury w Menu opcji, 
    naciskajàc l.

•   Wybraç spoÊród 9 poziomów kontrastu i nat´˝enia Êwiatła wyÊwietlacza przy 
    u˝yciu l lub r i zatwierdziç, naciskajàc k. W przypadku leków wra˝liwych na 
    Êwiatło mo˝na całkowicie wyłàczyç odpowiednio Êwiatło klawiatury lub strzykawki.

5.7  Głośność alarmu

Wybraç spoÊród 9 ró˝nych poziomów głoÊnoÊci alarmu.

•   Otworzyç głoÊnoÊç alarmu w Menu opcji przy u˝yciu l.

•   Ustawiç głoÊnoÊç przy u˝yciu l lub r i zatwierdziç wybór za pomocà k.

5.8  Data / Czas

•   Otworzyç dat´/czas w Menu opcji przy u˝yciu l.

•   Zmieniç dat´/czas przy u˝yciu q zatwierdziç za pomocàk.

Rozdział 5

OPCJE
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5.9  Tryb makro

Gdy włàczony jest tryb makro, a pompa przeprowadza infuzj´, pr´dkoÊç infuzji
jest wyÊwietlana wi´kszà czcionkà.

•   Otworzyç tryb makro w Menu opcji przy u˝yciu l.

•   Odpowiedzieç na pytanie „tak/nie”, naciskajàc u by włàczyç tryb makro.

W celu szybkiego włàczenia trybu makro: Nacisnàç i przytrzymaçr, gdy pompa 
przeprowadza infuzj´, a˝ zmieni si´wie.

5.10Język

Opcja ta umo˝liwia zmian´ j´zyka pompy.

•    Otworzyç j´zyk w Menu opcji przy u˝yciu l.

•    Wybraç j´zyk, u˝ywajàc t, a nast´pnie nacisnàç l.

•    Odpowiedzieç na pytanie „tak/nie” za pomocà u.nabuc

Rozdział 5
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Pompa Infusomat® Space jest wyposa˝ona w dêwi´kowe i wizualne sygnały alarmowe.

6.1  Alarmy urządzenia

Gdy rozpoczyna si´ alarm, infuzja jest natychmiast zatrzymywana. Nacisnàç o , by
wyłàczyç urzàdzenie. Nast´pnie ponownie włàczyç pomp´.  W przypadku 
powtarzajàcego si´ alarmu urzàdzenia nale˝y zamknàç zacisk rolkowy, odłàczyç
urzàdzenie od pacjenta, otworzyç przednie drzwiczki pompy i wyjàç element 
jednorazowego u˝ytku. Urzàdzenie nale˝y przekazaç do działu serwisu.

6.2  Alarmy wstępne i alarmy dotyczące działania

Alarmy wstępne:
Alarmy wst´pne wyst´pujà na kilka minut (zale˝nie od ustawieƒ serwisowych, z 
wyłàczeniem alarmów wst´pnych OccluGuard I skoków/spadków ciÊnienia) przed 
alarmami operacyjnymi. Podczas alarmów wst´pnych emitowany jest sygnał
dźwi´kowy, ̋ ółta dioda LED Êwieci si´ stale i aktywowane jest wezwanie personelu
(opcjonalnie). Komunikat na wyÊwietlaczu jest ró˝ny dla ró˝nych przyczyn alarmu.
Sygnał dêwi´kowy i system przywoławczy personelu wyłàczajà si´ przy u˝yciu k. 

Typ alarmu

Alarm 
urzàdzenia

miga ano alarm urzàdzenia i
kod alarmu (patrz
program obsługi)

tak NacisnàçO and follow the
instruction on the display.

Alarm 
dotyczàcy
działania

tak

tak

ano ano patrz opis alarmu tak

Alarm
wst´pny

tak wyłàczona cały czas
włàczony

patrz opis alarmu (dez)aktywowany
przez program ob-
sługi

Nacisnàçc, by wyciszyç
alarm i wyłàczyç system
przywoływania personelu.
Alarm wizualny jest aktywny
do koƒca.

Alarm przy-
pominajàcy

tak wyłàczona cały czas
włàczony

patrz opis alarmu yes Nacisnàçk, by wyciszyç
alarm, wyłàcz system 
przywoływania personelu i
wykasowaç tekst alarmu.

Wskazówka
alarmu

nie wyłàczona wyłàczona patrz opis alarmu nie Wskazówka znika bez 
zatwierdzenia.

Sygnał
dêwí kow
y

Czerwona 
dioda LED

Sygnał wizualny

˚ółta dioda LED Tekst

System przywoły-
wania personelu

Konfiguracja 
u˝ytkownika

Nacisnàçk, by zatwierdziç
alarm dêwi´kowy, tekst alar-
mu i system przywoływania
personelu. Czerwona dioda
pozostanie włàczona a˝ do
ponownego rozpocz´cia in-
fuzji.
NaciÊnij c, aby wyciszyç
alarm na 2 minuty.

ALARMY
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WyÊwietlacz i dioda LED pozostajàw trybie alarmu wst´pnego, a˝włàczy sí alarm dotyc.

Wyświetlany komunikat          Przyczyna alarmu wstępnego

„VTBI zbli˝a si´ do koƒca”       Wst´pnie wybrana obj´toÊç została ju˝ podana 
                                              niemal w całoÊci.

„Czas zbli˝a si´ do koƒca”       Wst´pne ustawienie czasu

„Akumulator prawie 
wyczerpany”                           Akumulator jest niemal całkowicie rozładowany.

“KVO aktywna“                       VTBI lub czas zostały przekroczone, a pompa 
                                              kontynuuje infuzj´ z pr´dkoÊcià dawki 
                                              podtrzymujàcej KVO.

„Błàd komunikacji”                 Pomp´ umieszczono w układzie, w którym 
                                              przynajmniej jedno urzàdzenie nie jest 
                                              kompatybilne lub jest wadliwe. U˝ycie tego 
                                              urzàdzenia w układzie jest zabronione. 
                                              Pracownik serwisu musi sprawdziç układ.

Zegar na wyÊwietlaczu wyÊwietla czas pozostały do koƒca (w zale˝noÊci od 
programu obsługi: 0-30 min). Po tym czasie pompa przełàcza si´ w tryb alarmu
dotyczàcego działania.

Alarmy wst´pne „VTBI zbli˝a si´ do koƒca” (wst´pne ustawienie obj´toÊci) oraz
„Czas zbli˝a si´ do koƒca” (wst´pne ustawienie czasu) mo˝na dezaktywowaç za
pomocà programu obsługi.

Alarmy dotyczące działania:
Na wyÊwietlaczu widnieje komunikat „Alarm”, powód dla alarmu operacyjnego
oraz opcja potwierdzenia alarmu poprzez przyciÊni´cie k, albo uciszenia alar-
mu przez naciÊni´cie c. JeÊli alarm zostanie uciszony, komunikat o alarmie
pozostanie na ekranie a˝ do chwili potwierdzenia przez naciÊni´cie k. Po 2
minutach, jeÊli alarm nie zostanie potwierdzony przez naciÊni´cie k, ponownie
uruchomi si´ sygnał dźwi´kowy. Sygnał alarmowy, komunikat o alarmie i wez-
wanie personelu (opcjonalne) usuwa si´ naciskajàc k. 

Wyświetlany komunikat          Przyczyna alarmu

„VTBI w pełni podana”               Wst´pnie wybrana obj´toÊç została ju˝ podana w 
                                              całoÊci.
                                              Kontynuowaç terapi´ lub wybraç nowà.

„Czas si´ skoƒczył”                    Wst´pnie wybrany czas si´ zakoƒczył.
                                              Kontynuuj terapi´ lub wybierz nowà.

„Akumulator wyczerpany”          Pakiet akumulatorów jest całkowicie rozładowany.
                                              Podłàczyç urzàdzenie do przewodu zasilania i/lub 
                                              wymieniç pakiet akumulatorów. 
                                              Alarm dotyczàcy akumulatorów b´dzie aktywny przez
                                              3 minuty. Po tym czasie pompa automatycznie si´
                                              wyłàczy.
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„Wysokie ciÊnienie”                   W układzie wystàpiła okluzja. Ustawiony poziom 
                                              ciÊnienia został przekroczony. Pompa automatycznie 
                                              inicjuje redukcj´ bolusa.
                                              Sprawdziç, czy strzykawka nie jest pusta, dren nie jest 
                                              zap´tlony bàdź uszkodzony; sprawdziç te˝
                                              dro˝noÊç rurki wlewu do˝ylnego i filtra. JeÊli to 
                                              konieczne, zwi´kszyç ciÊnienie okluzji.

„KVO zakoƒczona”                    KVO (dawka podtrzymujàca) została podana w całoÊci. 
                                               Kontynuowaç starà terapi´ lub ustawiç nowà.

„Zdj´to pokryw´ akumulatora”   Pokrywa akumulatora nie jest odpowiednio zało˝ona 
                                              na przedział akumulatora. Zakładajàc pokryw´
                                              akumulatora, nasłuchiwaç odgłosu klikni´cia.

„Czas czuwania si´ zakoƒczył”    Ustawiony czas czuwania si´ zakoƒczył.
                                              Ustawiç nowy czas lub kontynuowaçwczeÊniej 
                                              ustawionà terapi´.

„Nie wło˝ono akumulatora”       Nie jest mo˝liwe u˝ywanie pompy bez pakietu 
                                              akumulatorów.
                                              Wyłàczyç pomp´ i wło˝yç pakiet akumulatorów 
                                              zgodnie z opisem w „Infusomat® Space - informacje 
                                              ogólne”.

„Drive blocked”                         Silnik krokowy nie działa z powodu nadmiernego 
                                              ciÊnienia w systemie.
                                              Przerwaç połàczenie z pacjentem i wło˝yç ponownie 
                                              lini´.

“Calibrate device“                     Pump calibration data have changed (e.g. after an
                                              update).
                                              Recalibrate device via the service program.

“Drop sensor connection“          Kontakt z czujnikiem kropli został przerwany podczas 
                                              pracy pompy.
                                              Sprawdziç, czy czujnik kropli jest prawidłowo 
                                              umieszczony w komorze kroplowej. W razie potrzeby 
                                              wymieniç czujnik kropli lub zmieniçwybranà
                                              wst´pnie VTBI bàdź czas i kontynuowaç terapi´.

“Check upstream“                     Czujnik ciÊnienia „przed pompà” spowodował 
                                              uruchomienie alarmu.
                                              Sprawdziç, czy zacisk rolkowy jest zamkni´ty lub czy 
                                              linia infuzyjna jest zgi´ta. Je˝eli podłàczony jest 
                                              czujnik kropli, alarm czujnika „przed pompà” jest 
                                              wyłàczony.

ALARMY
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“Air bubble "/"Accumulated air“  Powietrze wewnàtrz systemu.
                                              Sprawdziç, czy w linii nie ma małych p´cherzyków 
                                              powietrza i odłàczyç jà od pacjenta w celu 
                                              powtórzenia odpowietrzania, jeÊli to konieczne.

“No drops“                               Czujnik kropli nie wykrył ̋ adnej kropli.
                                              Pojemnik do infuzji jest pusty, zacisk rolkowy jest 
                                              zamkni´ty, nie wło˝ono czujnika kropli. Sprawdziç, 
                                              czy linia nie jest zablokowana. Kondensacja w 
                                              komorze kroplowej (usunàç jà, potrzàsajàc komorà).

"Too few drops"                        Liczba spadajàcych kropli jest mniejsza ni˝ ustawiona 
                                              pr´dkoÊç.
                                              Ujemne ciÊnienie w szklanym pojemniku do infuzji 
                                              mo˝na wyeliminowaç, otwierajàc odpowietrznik 
                                              zamykany klapkà na komorze kroplowej. Sprawdziç, 
                                              czy butelka infuzyjna jest pusta, zacisk rolkowy jest 
                                              całkowicie otwarty oraz czy nie ma ̋ adnych zgi´ç na 
                                              linii.

"Too many drops"                      Liczba spadajàcych kropli jest wi´ksza ni˝ ustawiona 
                                              pr´dkoÊç.
                                              Sprawdziç, czy linia nie jest uszkodzona i upewniç
                                              si´, ̋ e wło˝ono jà prawidłowo.

"Flow"                                     Komora kroplowa jest całkowicie wypełniona lub 
                                              nastàpił wyciek w systemie.
                                              Sprawdziç, czy linia nie jest uszkodzona, i 
                                              skontrolowaç komor´ kroplowà.

„Dane zostały zresetowane”       Niemo˝liwe było odzyskanie ustawieƒ terapii i 
                                              pompy. 
                                              Od nowa wprowadziç ustawienia terapii i pompy.

„Dane terapii zostały 
zresetowane”                           Niemo˝liwe było odzyskanie danych na temat terapii.
                                              Od nowa wprowadziç terapi´.

„Blokada danych”                     Podj´to prób´ zatrzymania lub wyłàczenia pompy 
                                              bez wpisywania kodu.
                                              Wpisaç poprawny kod, by kontynuowaç terapi´ lub by
                                              wyłàczyç pomp´.

Czerwona dioda LED gaÊnie w momencie potwierdzenia przyj´cia wiadomoÊci o treÊci
alarmu.

Uwaga: JeÊli na wyÊwietlaczu pojawia si´ klucz francuski i/lub migajà diody LED: 
˝ółta, czerwona i niebieska, oznacza to, ̋ e pompa jest w trybie obsługi i nie wolno jej
u˝ywaç na pacjencie. Pomp´musi nast´pnie sprawdziç pracownik serwisu.



Uwaga: JeÊli w nagłówku wyÊwietlany jest stale , alarm dêwi´kowy dla alarmu
przedoperacyjnego i operacyjnego jest wyciszony przez wst´pnie okreÊlony czas z 
poziomu narz´dzia serwisowego. Pompa wyÊwietla tylko alarm wizualny. Po upływie
wst´pnie okreÊlonego czasu pompa emituje alarm dêwi´kowy.

6.3  Alarmy przypominające

Alarmy przypominajàcy włàczajà si´ jedynie w dwóch przypadkach:

1. Linia jest wło˝ona, pompa nie podaje leku, ̋ adna z wartoÊci nie jest zmieniana, a 
    urzàdzenie nie jest obsługiwane przez dwie minuty.
    Emitowany jest alarm dźwi´kowy, miga ̋ ółta dioda LED i aktywowane zostaje 
    wezwanie personelu.

    a)  Na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis „Alarm przypominajàcy!”

    b)  Na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis "Nie zakoƒczono konfiguracji!”

    Zatwierdziç alarm przy u˝yciu K i wróciç do ustawiania terapii/konfiguracji 
    startowej.

2. Rozpocz´to edycj´wartoÊci, ale nie skoƒczono jej albo nie potwierdzono. Jest to 
    mo˝liwe równie˝w przypadku brakujàcej strzykawki.

    Wydobywa si´ sygnał dêwi´kowy, na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis „Nie 
    zaakceptowano wartoÊci”, miga ̋ ółta dioda LED cały czas włàczony si´ system 
    przywoływania personelu.

    Zatwierdziç alarm przy u˝yciu K i wróciç do ustawiania terapii.

6.4  Wskazówki alarmu

JeÊli wprowadzi si´ niewłaÊciwe dane, na wyÊwietlaczu pojawià si´ odpowiednie 
wskazówki (np. „Pr´dkoÊç bolusa wykracza poza dozwolony przedział”, „Pobieranie nie
powiodło si´”, „Nie mo˝na zmodyfikowaç parametru”). Wskazówki te znikajà po kilku
sekundach i nie potrzeba ich potwierdzaç.

63

ALARMY

Rozdział 6



64

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA AKUMULATORA

Akumulator czas pracy nowego akumulatora wynosi 4 godzin, przy pr´dkoÊci infuzji
100 ml/h. W celu optymalnego działania akumulatora urzàdzenie jest wyposa˝one w
system zapobiegajàcy przeładowaniu i całkowitemu wyczerpaniu. Ładowanie akumu-
latora odbywa si´ poprzez pomp´, w czasie połàczenia z siecià elektrycznà. Przy braku 
połàczenia z siecià lub w przypadku awarii zasilania pompa automatycznie przełàcza
si´ na zasilanie z akumulatora.

Uwaga: Przed dłu˝szym przechowywaniem pompy (powy˝ej 5 miesiàca) akumulator
musi zostaç całkowicie naładowany, a nast´pnie usuni´ty z pompy. Przed wymianà
akumulatora zawsze odłàczaj pomp´ od pacjenta i wyłàczaj urzàdzenie.

Wskaênik naładowania akumulatora wyÊwietlany jest jako stan niski, Êredni, bàdê
wysoki. W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczàcych aktualnej 
pojemnoÊci akumulatora (czas działania w godzinach i minutach) przejÊç do pozycji
menu „PojemnoÊç akumulatora” w Menu stanu urzàdzenia Infusomat® Space.

Ostro˝nie! WyÊwietlany czas pracy pompy na bateriach jest wartoÊcià przybliżonà,
opartà na bieżàcej szybkoÊci podawania. Zmiany szybkoÊci podawania mogàwpływaç
na czas pracy urzàdzenia na bateriach. 

Procedury wymiany strzykawki wymagajàwysokiego zużycia energii. W przypadku 
starej baterii może nastàpiç nagłe jej wyczerpanie. W takim przypadku bateri´ należy
wymieniç na nowà. 

JeÊli w dłuższym okresie majà byç podawane silnie działajàce leki, a urzàdzenie 
pozbawione b´dzie zasilania sieciowego, zaleca si´ przygotowanie całkowicie 
naładowanej baterii lub pompy rezerwowej.

Uwaga: W przypadku ESD, pompa mo˝e wymagaç podłàczenia do gniazdka zasilajàce-
go, aby akumulator został ponownie uruchomiony.

Uwaga: JeÊli moduł akumulatora jest przez długi czas przechowywany poza pompà,
zaleca si´ całkowite naładowanie akumulatora i przechowywanie go w temperaturze
pokojowej.

Uwaga: Otwieranie akumulatorów lub ich wkładanie do ognia mo˝e doprowadziç do
wycieku lub wybuchu. Nale˝y przestrzegaç zasad utylizacji zu˝ytych akumulatorów!

Ważne informacje dotyczàce sprawdzania stanu akumulatora:

JeÊli symbol baterii miga w czasie, gdy urzàdzenie działa na zasilaniu sieciowym, 
oznacza to, że poziom naładowania baterii wystarczy na mniej niż 30 minut pracy.  W
takim przypadku pompa nie powinna byç odłàczana od sieci elektrycznej. Je˝eli w 
nagłych przypadkach konieczne jest odłàczenie urzàdzenia od sieci, u˝ytkownik 
powinien upewniç si´, ˝e stan naładowania akumulatora jest wystarczajàcy do 
zalecanego u˝ycia. Je˝eli symbol baterii nieprzerwanie migocze (ponad jednà godzin´),
akumulator musi byç sprawdzony przez mechanika i w razie potrzeby wymieniony.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA AKUMULATORA
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Wskazówki dotyczàce optymalnego u˝ytkowania akumulatora:

Rzeczywista ̋ ywotnoÊç akumulatora mo˝e si´ zmieniaç pod wpływem:
    •    temperatury otoczenia
    •    zmiennego obcià˝enia (np.: cz´stych bolusów).

Optymalnà ˝ywotnoÊç akumulatora zapewnia jedynie jego okresowe całkowite 
rozładowywanie. W urzàdzenie jest wbudowany tryb konserwacji, który przeprowadza
rozładowywanie akumulatora. Funkcja ta powinna byç aktywowana raz w miesiàcu. 

Ponadto:

    •    Kilkukrotne ładowanie akumulatora, który nie był całkowicie rozładowany, mo˝e 
         spowodowaç zmniejszenie jego pojemnoÊci.  
    •    W normalnych warunkach temperaturowych akumulator mo˝e byç ładowany i 
         rozładowywany w przybli˝eniu 500 razy, zanim jego ̋ ywotnoÊç ulegnie 
         zmniejszeniu.
    •    Gdy pompa nie jest podłàczona do zasilania sieci elektrycznej akumulator powoli
         si´ rozładowuje. Dochodzi do tego równie˝wtedy, gdy pompa nie jest u˝ywana. 
    •    Wskazywany czas pracy akumulatora mo˝e byç osiàgni´ty jedynie w sytuacji, 
         gdy pompa działa nieprzerwanie w temperaturze pokojowej, z w pełni 
         naładowanym akumulatorem. 

Konserwacja akumulatora:

W celu właÊciwego zbalansowania pojemnoÊci akumulatora niezb´dna jest okresowa
konserwacja. Cz´stotliwoÊç konserwacji baterii mo˝na ustawiçw narz´dziu 
serwisowym. Tryb ten wykrywa mo˝liwà utrat´ pojemnoÊci akumulatora (np.: wynika-
jàcà ze zu˝ycia) i automatycznie oblicza na nowo pojemnoÊç
akumulatora lub jego czas pracy. W sytuacji dłu˝szego przechowywania bàdê ciàgłej
pracy urzàdzenia bez uruchamiania trybu konserwacji akumulatora mo˝e si´ okazaç,
˝e czas alarmu wst´pnego nie mo˝e byç zachowany. W takim wypadku konieczne jest
uruchomienie trybu konserwacji akumulatora.

Aby rozpoczàç proces rozładowywania, nale˝y wyłàczyç pomp´ i czekaç na 
pojawienie si´ komunikatu: „Konserwacja baterii“. Proces rozładowywania rozpocznie
si´ po naciÊni´ciu klawisza k oraz u. Ponowne włàczenie pompy zatrzyma 
rozładowywanie akumulatora. Aby dokoƒczyç proces konserwacji akumulatora, nale˝y
przeprowadziç ponownà aktywacj´. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora 
zostanie on ponownie całkowicie naładowany. Łàczny czas trwania procesu 
konserwacji akumulatora trwa w przybli˝eniu dwanaÊcie godzin. 

Uwaga: Nale˝y pami´taç, ̋ e je˝eli tryb konserwacji akumulatora nie został 
ukoƒczony, mo˝liwe jest skrócenie jego czasu pracy.

Wymiana baterii:

Akumulator SP mo˝e zostaçwymieniony przez ka˝dego u˝ytkownika. Nie sàwymaga-
ne ̋ adne szczególne kwalifikacje.
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Wszystkie baterie wielokrotnego ładowania wykazujà z czasem stopniowy spadek 
pojemnoÊci. Starzenie to zale˝y od kilku czynników, m.in. cykli ładowania, temperatury
i u˝ytkowania baterii.

Zaleca si´ dokonywanie okresowych kontroli funkcjonowania baterii NiMH. Baterii nie
nale˝y u˝ywaç, jeÊli zmiana strzykawki prowadzi do aktywacji alarmu „Bateria niemal
pusta” lub „Bateria pusta” w przypadku baterii całkowicie naładowanej.

Ostrożnie! Otwieranie baterii lub umieszczanie jej w ogniu mo˝e doprowadziç do 
wylania jej zawartoÊci lub eksplozji. Nale˝y przestrzegaçwskazówek dotyczàcych 
utylizacji!

Rozdział 7

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA AKUMULATORA
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KRZYWE ROZBIEGOWE ORAZ KRZYWE TRÑBKOWE

Rozdział 8

Wykresy przedstawiajà dokładnoÊç/jednostajnoÊç przepływu w odniesieniu do
czasu. Uwzgl´dniajà one nast´pujàce fakty:
Odchylenia od danych technicznych pompy nie mogà wchodziç w zakres
gwarancji, poniewa˝ producent mo˝e bez uprzedzenia zmieniaç specyfikacj´ IV-
set majàcà znaczenie dla dokładnoÊci systemu.
DokładnoÊç systemu wynosi zwykle +/- 5% w odniesieniu do obj´toÊci, zgodnie z
pomiarem dokonanym metodà krzywych tràbkowych okreÊlonà w IEC 60601-2-
24 dla szybkoÊci 1 ml/h (23°C), i kiedy pompa u˝ywana jest z zalecanymi sets.

KRZYWE ROZBIEGOWE ORAZ KRZYWE TRĄBKOWE

Krzywe trąbkowe
W ka˝dym przypadku wartoàci mierzono dla drugiej godziny.
Odst´p pomiarowy           ∆t = 0,5 min
Odst´p obserwacyjny        ∆t = 0,5 min

Krzywe rozbiegowe
Odst´p pomiarowy            ∆t = 0,5 min
Czas trwania pomiaru       T = 120 min
Przepływ Qi                       (ml/h)

Krzywe rozbiegowe Krzywe trąbkowe
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Typ urzàdzenia                                        Obj´toÊciowa pompa infuzyjna

Klasyfikacja (zgodna z normà
IEC/EN 60601-1                                      Zabezpieczenie przed wyładowaniem 
                                                            elektrycznym w czasie defibrylacji; CF

                                                            Klasa OchronnoÊci II; Klasa OchronnoÊci
                                                            I w połàczeniu ze stacjà dokujàcà
                                                            SpaceStation  

Klasa (zgodna z Dyrektywà 93/42 EEC)       IIb

Ochrona przed wilgocià:                           IP 22 (zabezpieczenie przed kapaniem w
                                                            czasie u˝ytkowania poziomego)

Zewn´trzne źródło zasilania:
      • Zasilanie                                        za pomocà stacji dokujàcej B. Braun 
                                                            SpaceStation lub opcjonalnie zasilacza 
                                                            sieciowego (zasilanie 100 … 240 V 
                                                            AC~, 50/60 Hz) w celu niezale˝nego 
                                                            działania
      • Zewn´trzne źródło niskiego napí cia   11 … 16 V DC za pomocà sznura przyłà
                                                            czeniowego SP 12 V lub przez  stacj´
                                                            dokujàc SpaceStation

System przywoławczy personelu               Maks. 24 V / 0,5 A / 24 VA (VDE 0834)

EMC (kompatybilnoÊç elektromagnetyczna)   IEC/EN 60601-1-2 / 60601-2-24

Czas pracy                                              100 % (działanie ciàgłe)

Warunki działania:
      •WilgotnoÊçwzgl´dna                      30% … 90% (bez kondensacji)
      • Temperatura                                  +10 … +40 °C
      • CiÊnienie atmosferyczne                  500 … 1060 mbar

Warunki przechowywania: 
      •WilgotnoÊçwzgl´dna                      20 % … 90 % (bez kondensacji)
      • Temperatura                                  -20 … +55 °C
      •CiÊnienie atmosferyczne                  500 … 1060 mbar

Typ akumulatora                                     Litowo-jonowy
                                                            NiMH

DANE TECHNICZNE 

Rozdział 9
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Czas pracy akumulatora                           Litowo-jonowy
                                                            Infusomat® w trybie pracy bezprzewodowej 
                                                            przy natężeniu przepływu 100 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 4 godziny
                                                            Infusomat® w trybie pracy bezprzewodowej
                                                            przy natężeniu przepływu 1200 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 2,5 godziny
                                                            Infusomat® w trybie pracy bezprzewodowej 
                                                            przy natężeniu przepływu 25 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 4 godziny
                                                            Infusomat® w trybie pracy przewodowej 
                                                            przy natężeniu przepływu 100 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 12 godzin
                                                            Infusomat® w trybie pracy przewodowej 
                                                            przy natężeniu przepływu 1200 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 5 godzin
                                                            Infusomat® w trybie pracy przewodowej 
                                                            przy natężeniu przepływu 25 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 15 godzin

                                                            NiMH
                                                            przy natężeniu przepływu 100 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 13 godzin
                                                            przy natężeniu przepływu 1200 ml/godz. 
                                                            (zwykle). 5 godzin
                                                            przy natężeniu przepływu 25 ml/godz. 
                                                            16 godzin

Czas ładowania                                       około 6 godzin

Waga                                                     około 1,4 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł´b.)                    214 x 68 x 124 mm

Ustawienie obj´toÊci                                0,1 – 99,99 ml programowana co 0,01 ml
                                                            100,0 – 999,0 ml programowana co 01 ml
                                                            1 000 – 99 999 ml programowana co 1 ml

Wst´pnie wybierany czas                         00:01 – 99:59 h

DokładnoÊç dozowania                            ± 5 % według wymagaƒ normy 
                                                            IEC/EN 60601-2-24

Maksymalna obj´toÊçw przypadku           W przypadku niewłaÊciwej dawki 1,4 ml 
warunku pojedynczej usterki                     spowodowanej niepoprawnym działaniem 
                                                            urzàdzenia, pompa wyłàczy si´
                                                            automatycznie.

Przeglàd techniczny (kontrola bezpieczeƒstwa)  Co 2 lata

Przedział wymiany zestawu                      DokładnoÊç pompowania jest 
do podawania.                                        zachowywana przez co najmniej 96 godzin.

Rozdział 9

DANE TECHNICZNE
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Wiele linii podłàczonych do jednego          Podłàczanie wielu linii infuzyjnych z 
gniazda pacjenta                                     ró˝nymi pr´dkoÊciami przepływu mo˝e 
                                                            wpływaç na szybkoÊçwszystkich wlewów 
                                                            po pokonaniu punktu połàczenia

Tempo przyrostu                                    0,01 - 99,99 ml/h przyrost o 0,01 ml/h
                                                            100,0 – 999,9 ml/h przyrost o 0,1
                                                            1000.0 - 1200 ml/h przyrost o 1 ml/h
DokładnoÊç infuzji bolusa                      zwykle ± 5% przy obj´toÊci bolusa >1 ml
Pr´dkoÊç dawki podtrzymujàcej KVO      pr´dkoÊç infuzji ≥ 10 ml/h: 
                                                            pr´dkoÊç KVO 3 ml/h:

                                                            pr´dkoÊç infuzji < 10 ml/h: 
                                                            pr´dkoÊç KVO 1 ml/h

                                                            pr´dkoÊç dozowania < 1 ml/h: 
                                                            pr´dkoÊç dawki podtrzymujàcej 
                                                            KVO = pr´dkoÊç ustawionej dawki 
                                                            (ustawienie fabryczne 0,1 ml/h)

Połàczenie z komputerem                      Łàcze USB w kombinacji ze sznurem 
                                                            przyłàczeniowym B. Braun CAN SP 
                                                            (8713230) z izolacjà elektrycznà. 
                                                            Nale˝y zwróciç uwag´ na uwagi 
                                                            dotyczàce bezpieczeƒstwa.

Czujnik powietrza                                  CzułoÊç techniczna:
                                                            Wykrywanie p´cherzyków powietrza 
                                                            ≥ 0.01 ml
                                                            Wywoływanie alarmu:
                                                            Alarm o p´cherzyku powietrza: 
                                                            0,02 – 0,3 ml (domyÊlnie 0,3 ml)
                                                            Alarm o nagromadzeniu powietrza: 
                                                            0,5 – 3,8 ml/h (domyÊlnie 1,5 ml/h)
                                                            RozdzielczoÊç: 0,01 ml
CzułoÊç czujnika „przed pompà”             9 poziomów od -120 mbar do -200 mbar
                                                            (redukcja ciÊnienia)

CiÊnienia alarmu okluzji                         9 poziomów odo 1,2 bara

Maks. bolus po redukcji bolusa              ≤ 0,2 ml
GłoÊnoÊç sygnału alarmowego               9 poziomów od 1 (59 dB(A)) do 9 
                                                            (74 dB(A))
Mechaniczna granica ciÊnienia okluzji    CiÊnienie alarmu okluzji maks. 2,1 bar 
w warunkach bł´du                               (210 kPa)
                                                            Maksymalna obj´toÊç bolusa po 
                                                            wystàpieniu niedro˝noÊci 2 ml.

niskie 1
niskie 5
niskie 9

[bar]
Czas do alarmu okluzji [min] przy szybkoÊciCiÊnienie okluzji
[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

Uwaga: Przy 
natężeniu przepływu
0,01 ml/godz. czas 
alarmu okluzji
wynosi > 3 godzin.



Zapis historii                                         > 3000 ostatnich wpisów czynnoÊci 
                                                            operatorskich.
                                                            100 ostatnich wydarzeƒ diagnozowania 
                                                            systemu.
                                                            W celu uzyskania bli˝szych informacji 
                                                            na temat rejestru zdarzeƒ nale˝y 
                                                            odnieÊç si´ do innych dokumentów.

   • U˝ywaçwyłàcznie urzàdzeƒ/akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. W 
      przeciwnym wypadku mo˝e dojÊç do wy˝szej emisji lub obni˝enia odpornoÊci.

   • Nale˝y u˝ywaçwyłàcznie elementów jednorazowych o sprawdzonej 
      wytrzymałoÊci na ciÊnienie (min. 2 bar/1500 mmHg) i zgodnoÊci, aby nie 
      dopuÊciç do obni˝enia sprawnoÊci, co mogłoby prowadziç do nara˝enia 
      bezpieczeƒstwa pacjenta.

   • U˝ywaçwyłàcznie zgodnych kombinacji sprz´tu, akcesoriów, cz´Êci roboczych i 
      elementów jednorazowych z połàczeniami typu luer lock.

Zasadnicza sprawność pomp infuzyjnych
   • Wlew płynów bez wahaƒ szybkoÊci wlewu

   •Ograniczenie ciÊnienia, jako sposób zabezpieczenia linii infuzyjnej przed 
      p´kni´ciem

   • Zabezpieczenie przed wprowadzeniem powietrza

   • Ochrona przed niezamierzonym podaniem bolusa i niedro˝noÊcià
      (dodana zgodnie z IEC 60601-2-24)

   • Sygnał alarmowy o wysokim priorytecie (dodany zgodnie z IEC 60601-2-24)

Uwaga: Dane techniczne podane w niniejszej Instrukcji obsługi zostały ustalone
w oparciu o ‘Standardowy Typ’ zestawów Infusomat® Space (870 0036 SP). Dane
techniczne mogà ulec zmianie przez stosowanie ustalonych konfiguracji.
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KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Zalecenia dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
deklaracja producenta

Test emisji

Zalecenia i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne

Urzàdzenie Space System przeznaczone jest do u˝ytku w Êrodowisku elektromagnetycznym 
opisanym poni˝ej. Klient lub u˝ytkownik urzàdzenia Space System lub jego dowolnego komponentu
zobowiàzany jest do zapewnienia właÊciwego Êrodowiska pracy.

Emisje radiowe 
CISPR 11

Zgodność

Grupa 1

Środowisko elektromagnetyczne — zalecenia

W systemie Space System energia fal radiowych
wykorzystana jest tylko dla wewn´trznych funkcji
urzàdzenia. Z tego powodu emisje fal radiowych sà
bardzo niskie i nie powinny powodowaç zakłóceƒ
pracy znajdujàcego si´ w pobli˝u sprz´tu 
elektronicznego. Jeżeli w akumulatorze (8713182A)
zainstalowano moduł WLAN (8713182A), bądź 
używany jest modem WLAN USB dla SpaceCom
(8713185), System Space emituje energię fal radio-
wych.  Więcej informacji można znaleźć w danych
technicznych pakietu akumulatorów SP oraz w
instrukcjach obsługi Wifi lub SpaceStation i
SpaceCom.

Emisje radiowe 
CISPR 11

Emisje harmoniczne 
IEC 61000-3-2

Klasa B (Uwaga 2)

zastosowanie tylko w
odniesieniu do
SpaceStation

Klasa A

Wahania napi´cia /
migotanie 

IEC 61000-3-3

Uwaga 1: Maksymalne emisje zostały zmierzone przy u˝yciu pełnego systemu 
(SpaceStation i komponenty).

Uwaga 2: JeÊli do systemu Space System podłàczony zostanie sprz´t klasy A, system tak˝e staje si´
urzàdzeniem klasy A. To urzàdzenie/system mo˝e powodowaç zakłócenia radiowe lub zakłócaç
prac´ urzàdzeƒ znajdujàcych si´ w pobli˝u. Mo˝e zajÊç potrzeba zastosowania Êrodków osłabiajà-
cych, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji systemu Space System lub wykonania osłon dla
pomieszczenia.

spełnia

Urzàdzenie Space System lub jego dowolny kompo-
nent jest dostosowane do pracy w ka˝dego rodzaju
obiektach, w tym równie˝ w warunkach domowych
oraz w obiektach podłàczonych do publicznej sieci
zasilajàcej niskiego napi´cia, która dostarcza energi´
elektrycznà do budynków mieszkalnych. 
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UWAGA 1: Ró˝ne wartoÊci testowe normy IEC 60601-2-24 oznaczone sà w tabeli. Przy takim 
poziomie wartoÊci testowych nie sà dozwolone ˝adne zakłócenia niebezpieczne, przy ni˝szych 
wartoÊciach testowych normy IEC 60601-1-2 nie sà natomiast dozwolone ˝adne zakłócenia.

Test 
odporności

Zalecenia i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urzàdzenie Space System przeznaczone jest do u˝ytku w Êrodowisku elektromagnetycznym opisanym
poni˝ej. Klient lub u˝ytkownik urzàdzenia Space System lub jego dowolnego komponentu zobowiàz-
any jest do zapewnienia właÊciwego Êrodowiska pracy.

Wyładowania
elektrostatyczne
(ESD)
zgodnie z 
IEC 60601-4-2

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

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

± 6 kV brak zakłóceƒ

± 8 kV zatrzymanie z
ewentualnym alarmem

± 8 kV brak zakłóceň

± 15 kV zatrzymanie z
ewentualnym alarmem

Podłoga powinna byç pokryta
drewnem, betonem lub 
płytkami ceramicznymi. 
JeÊli podłoga pokryta jest
materiałem syntetycznym, 
wilgotnoÊç wzgl´dna powinna
byç utrzymana na poziomie
przynajmniej 30%.

Serie 
elektrostatycz-
nych stanów 
przejÊciowych
zgodnie z 
IEC 61000-4-4

± 2 kV dla linii
zasilania

± 1 kV dla 
linii wejÊciowych/
wyjÊciowych

±2 KV

±1 KV

JakoÊç sieci elektrycznej 
powinna odpowiadaç jakoÊci
sieci podłàczonej w 
Êrodowiskach typowo 
komercyjnych lub szpitalnych.

Przepi´cie 
zgodnie z 
IEC 61000-4-5

± 1 kV
tryb ró˝nicowy

± 2 kV
tryb zwykły

±1 KV

±2 KV

JakoÊç sieci elektrycznej 
powinna odpowiadaç jakoÊci
sieci podłàczonej w 
Êrodowiskach typowo 
komercyjnych lub szpitalnych.

poziom testu  
IEC 60601-1-2
IEC 60601-2-24

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne —
zalecenia

Zapady napi´cia,
krótkie przerwy w
zasilaniu i zmiany
napi´cia na linii
wejÊciowej 
zgodnie z 
IEC 61000-4-11

< 5% UT
(>95% zapad w UT )
dla 0,5 cyklu

40% UT
(60% zapad w UT )
dla 5 cykli

70% UT
(30% zapad w UT )
dla 25 cykli

< 5% UT
(>95% zapad w UT )
przez 5 sek

<5% UT
przez 5 s
(> 95% zapad)

spełnia, korzystajàc z
wewn´trznej baterii 

JakoÊç sieci elektrycznej 
powinna odpowiadaç jakoÊci
sieci podłàczonej w 
Êrodowiskach typowo 
komercyjnych lub szpitalnych.
JeÊli u˝ytkownik urzàdzenia
Space System wymaga ciàgłej
pracy urzàdzenia podczas
dłu˝szych przerw w dostawie
pràdu, zaleca si´ korzystanie z
zasilacza bezprzerwowego lub
baterii.
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Test 
odporności

Zalecenia i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urzàdzenie Space System przeznaczone jest do u˝ytku w Êrodowisku elektromagnetycznym opisanym
poni˝ej. Klient lub u˝ytkownik urzàdzenia Space System lub jego dowolnego komponentu zobowiàz-
any jest do zapewnienia właÊciwego Êrodowiska pracy.

poziom testu  
IEC 60601-1-2
IEC 60601-2-24

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne —
zalecenia

Pola magnetyczne
o cz´stotliwoÊci
sieci elektroener-
getycznej (50/60
Hz) zgodnie z IEC
61000-4-8

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

Pola magnetyczne o 
cz´stotliwoÊci sieci 
elektroenergetycznej powinny
wykazywaç właÊciwoÊci 
podobne do lokalizacji typowo
komercyjnych lub szpitalnych.

UWAGA 1: Ró˝ne wartoÊci testowe normy IEC 60601-2-24 oznaczone sà w tabeli. Przy takim 
poziomie wartoÊci testowych nie sà dozwolone ˝adne zakłócenia niebezpieczne, przy ni˝szych 
wartoÊciach testowych normy IEC 60601-1-2 nie sà natomiast dozwolone ˝adne zakłócenia.
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pola elektro-
magnetyczne
przewodzone o
wysokiej 
cz´stotliwoÊci
zgodnie z IEC
61000-4-6

promieniowanie
pola elektro-
magnetycznego o
cz´stotliwoÊci
radiowej 
zgodnie z 
IEC 61000-4-3

IEC 60601-1-2: 
normalna sprawnoÊç
napi´ciowa 3 Veff  i
w zakresie 
cz´stotliwoÊci ISM 
10 Veff

IEC 60601-2-24:
10 Veff
Od 150 KHz do 80
MHz 

10 V/m
Od 80 MHz do 2,5
GHz

10 Veff
Od 150 KHz do 80
MHz

10 V/m
Od 80 MHz do 3 GHz

PrzenoÊny sprz´t do komunikacji
radiowej nie powinien znajdowaç si´
bli˝ej urzàdzenia Space System ani
jego komponentów, w tym równie˝
przewodów, ni˝ zalecana odległoÊç
obliczona z równania z 
uwzgl´dnieniem cz´stotliwoÊci
nadajnika.

Zalecana 
odległość

d = 1,2 √P
Nat´˝enie pola powinno byç
mniejsze od
10 V/m 

d = 1,2 √P
Od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3 √P  
Od 800 MHz do 2,5 GHz

gdzie p to maksymalna znamionowa
moc wyjÊciowa nadajnika w watach
(W) zgodnie z danymi podanymi
przez producenta nadajnika, a d to
zalecana odległoÊç w metrach (m).

Nat´˝enie pola ze stacjonarnych
nadajników RF, okreÊlone w wyniku
pomiaru poziomu zakłóceƒ
elektromagnetycznych w miejscu
zastosowania, powinno byç ni˝sze
ni˝ poziom zgodnoÊci w ka˝dym
zakresie cz´stotliwoÊci.

Zakłócenia mogà wystàpiç w pobli˝u
sprz´tu oznaczonego nast´pujàcym
symbolem:

Test 
odporności

Zalecenia i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Urzàdzenie Space System przeznaczone jest do u˝ytku w Êrodowisku elektromagnetycznym opisanym
poni˝ej. Klient lub u˝ytkownik urzàdzenia Space System lub jego dowolnego komponentu zobowiàz-
any jest do zapewnienia właÊciwego Êrodowiska pracy.

poziom testu  
IEC 60601-1-2 
IEC 60601-2-24 

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne —
zalecenia

UWAGA 1: Przy wartoÊciach 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wy˝szy zakres cz´stotliwoÊci. 

UWAGA 2: Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e zawarte tutaj zalecenia nie b´dà mieç zastosowania. Propagacja fal
elektromagnetycznych jest zale˝na od ich absorpcji i odbiç od konstrukcji, obiektów oraz ludzi.
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moc znamionowa
nadajnika radiowego

W

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika

m

Zalecana odległość pomiędzy
przenośnym sprzętem komunikacji radiowej a urządzeniem Space System

Urzàdzenie Space System przeznaczone jest do zastosowania w Êrodowisku elektromagnetycznym, w
którym zakłócenia promieniowaniem RF sà kontrolowane. Klient lub użytkownik urzàdzenia Space
System lub jego komponentu może zapobiec wystàpieniu zakłóceƒ elektromagnetycznych poprzez
zachowanie minimalnej odległoÊci pomi´dzy przenoÊnym sprz´tem komunikacji radiowej (nadajnikiem)
a urzàdzeniem Space System zgodnie z poniższymi zaleceniami i zgodnie z maksymalnà wyjÊciowà
mocà sprz´tu do komunikacji

Od 150 kHz do 
80 MHz
1,2√P

Od 80 MHz do 
800 MHz
1,2√P

Od 800 MHz do 
2,5 GHz 
2,3√P

UWAGA 1: W przypadku nadajników z maksymalnà wyjÊciowà mocà znamionowà niepodanà powyżej
zalecanà odległoÊç d w metrach (m) można okreÊliç za pomocà równania z uwzgl´dnieniem cz´stotli-
wości nadajnika, gdzie P to maksymalna wyjÊciowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) zgodnie
z danymi podanymi przez producenta.

UWAGA 2: Do obliczenia zalecanej odległoÊci od nadajnika o zakresie cz´stotliwoÊci od 0,15 MHz do
2,5 GHz zastosowano dodatkowy czynnik 10/3 w celu zmniejszenia prawdopodobieƒstwa zakłóceƒ
powodowanych przez sprz´t przenoÊny, gdyby został on przypadkowo przyniesiony do pomieszczeƒ, w
których przebywajà pacjenci.

UWAGA 3: Może si´ zdarzyç, że zawarte tutaj zalecenia nie b´dà mieç zastosowania. Propagacja fal
elektromagnetycznych jest zależna od ich absorpcji i odbiç od konstrukcji, obiektów oraz ludzi.

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

UWAGA 3: W tabeli zaznaczone sà ró˝ne wartoÊci testowe wg normy IEC 60601-2-24. Przy tych
wartoÊciach testowych nie sà dozwolone ˝adne niebezpieczne zakłócenia przy ni˝szych wartoÊciach
testowych zgodnie z IEC 60601-1-2. Nat´˝eƒ pola pochodzàcego z nieruchomych nadajników, takich
jak radiowe stacje nadawcze (telefonów komórkowych/bezprzewodowych) oraz ruchomych nadajni-
ków radiowych, radia amatorskiego, nadajników Êrednio i ultrakrótko-falowych i nadajników telewi-
zyjnych nie da si´ przewidzieç teoretycznie z odpowiednià dokładnoÊcià. W celu okreÊlenia Êrodowiska
elektromagnetycznego stałych nadajników radiowych nale˝y uwzgl´dniç elektromagnetyczne badanie
terenowe. Je˝eli okreÊlone na podstawie pomiaru nat´˝enie pola w miejscu u˝ytkowania systemu
SpaceSystem przekracza okreÊlony poziom zgodnoÊci emisji fal radiowych, sprz´t Space System nale˝y
obserwowaç w celu sprawdzenia, czy działa on prawidłowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wego działania, mo˝e okazaç si´ konieczne zastosowanie innych Êrodków, takich jak zmiana ustawie-
nia lub lokalizacji systemu Space System.
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Odpowiedzialność producenta

Producent, personel monta˝owy, instalatorzy oraz importer sà odpowiedzialni za
bezpieczeƒstwo, niezawodnoÊç i parametry działania sprz´tu, tylko wtedy gdy:
   •   monta˝, rozbudowa, regulacje, modyfikacje i naprawy wykonywane sà
       wyłàcznie przez autoryzowany personel
   •   instalacja elektryczna w pomieszczeniu spełnia odpowiednie wymogi (np. 
       VDE 0100, 0107 oraz lub publikacje IEC - np. wymagania lokalne),
   •   sprz´t jest u˝ywany zgodnie z Instrukcjà obsługi,
   •   oraz techniczne kontrole bezpieczeƒstwa sà regularnie przeprowadzane.

Gwarancja

BBraun zapewnia 24 miesi´cznà gwarancj´ od dnia dostawy na ka˝dà pomp´
Infusomat® Space (12 miesi´cy na ka˝dy akumulator Battery-Pack SP).
Gwarancja obejmuje naprawy lub wymian´ cz´Êci uszkodzonych w wyniku bł´du
w konstrukcji, wykonaniu lub wad materiałowych. Modyfikacje lub 
naprawy urzàdzenia wykonywane przez u˝ytkownika/ operatora lub osoby 
trzecie skutkujà uniewa˝nieniem gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:
Naprawy uszkodzeƒ powstałych w wyniku nieprawidłowej/ nieautoryzowanej
eksploatacji lub normalnego zu˝ycia.

Zu˝yte komplety akumulatorów mogà byç zwrócone do B. Braun w celu dalszej
utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Nie modyfikowaç urzàdzenia bez uprzedniej zgody ze strony 
producenta.

Przepisy  dotyczàce zu˝ytego sprz´tu elektrycznego 
i elektronicznego (obecnie tylko w UE).

Szkolenie 

B. Braun oferuje szkolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji 
skontaktowaç si´ ze lokalnym przedstawicielem.

Rozdział 10
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Znak CE
potwierdza, ˝e
dany produkt
medyczny jest
zgodny z
Dyrektywà Rady
Europy o
Urzàdzeniach
Medycznych nr
93/42/EEC z dnia
14 czerwca, 1993.

BBraun
Melsungen AG
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Przegląd techniczny / serwis

Zaleca si´ przeprowadzanie przeglàdów technicznych co 2 lata i prowadzenie
ich dokumentacji. Pracami serwisowymi mo˝e zajmowaç si´ wyłàcznie 
wyspecjalizowany personel.

Regularnie sprawdzać

Nale˝y regularnie sprawdzaç sprz´t pod kàtem czystoÊci, kompletnoÊci i 
uszkodzeƒ. Stosowaç wyłàcznie zgodnie z Instrukcjà Obsługi. Sprawdziç
nast´pujàce pozycje za ka˝dym razem gdy pompa jest włàczana: autotest, 
alarmy dźwi´kowe, wyÊwietlanie funkcji procesowych i alarmowych.

Dezynfekcja

Ostro˝nie: Przed dezynfekcjà pompy, nale˝y zawsze odłàczyç pomp´ od
pacjenta, wyłàczyç urzàdzenie i odłàczyç od źródła zasilania, a tak˝e od innych
urzàdzeƒ (np. modułu wzywania personelu).

CzyÊciç wszystkie powierzchnie u˝ywajàc czystej, mi´kkiej i nie strz´piàcej si´
tkaniny zwil˝onej łagodnym roztworem czyszczàcym w ciepłej wodzie z deter-
gentem. Przed dezynfekcjà nale˝y usunàç wszelkie widoczne pozostałoÊci z
wszystkich powierzchni. Nie spryskiwaç pompy bezpoÊrednio Êrodkami dezynfe-
kujàcymi. U˝yç mi´kkiej, niestrz´piàcej si´ tkaniny zwil˝onej lecz nie nasyconej
produktem. Po czyszczeniu i dezynfekcji odczekaç co najmniej 20 minut przed
ponownym u˝yciem urzàdzenia na jego wyschni´cie. Element prowadnicy linii
mo˝na usunàç przedmiotem o ostrym koƒcu (np. długopisem) wsuni´tym w
dolny prawy naro˝nik. Pokryw´ mo˝na nast´pnie zanurzyç do czyszczenia.
Wytrzeç odciski palców mi´kkà szmatkà.

Przetrzeç szkło powi´kszajàce i wyÊwietlacz na przedniej stronie drzwiczek
pompy u˝ywajàc w tym celu wyłàcznie mi´kkiej tkaniny.

Uwaga: Urzàdzenie musi znajdowaç si´ w poło˝eniu pionowym i podczas ope-
racji czyszczenia ˝adna z jego cz´Êci nie mo˝e zostaç zmoczona ani zanurzona
w płynie.

Nie dopuszczaç, aby wilgoç lub detergenty dostały si´ do połàczeƒ elektrycznych
urzàdzenia (złàcz P2 lub P3), ani do ˝adnych otworów urzàdzenia. Aby obni˝yç
prawdopodobieƒstwo wnikni´cia wilgoci do złàcz elektrycznych, mo˝na u˝yç
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złàcza P2 źródła zasilania lub kabla wielofunkcyjnego do zakrycia złàcz podczas
operacji czyszczenia. Nale˝y si´ upewniç, czy ˝adne ze złàczy 
zastosowanych do ochrony nie jest połàczone z gniazdkiem Êciennym lub innym
źródłem zasilania. Po zakoƒczeniu czyszczenia, wyjàç złàcze i sprawdziç
wszystkie złàcza pod kàtem pozostałoÊci wilgoci oraz oznak uszkodzenia lub
awarii. Przed podłàczeniem urzàdzenia do źródła zasilania, umo˝liwiç
pozostałoÊciom wilgoci odparowanie. Przed przekazaniem urzàdzenia do 
eksploatacji wymieniç wszelkie złàcza, które wykazujà cechy uszkodzenia lub
patyny. JeÊli to konieczne, w celu usuni´cia wszelkich osadów materiałów, jakie
mogà znajdowaç si´ we wn´trzu złàcz elektrycznych, stosowaç Êrodek do
czyszczenia złàcz elektrycznych, który nie reaguje z tworzywem sztucznym.

Ostro˝nie: Nie dopuszczaç do przedostania si´ płynów do otworów
lub złàcz elektrycznych pompy lub zasilacza. 

ObecnoÊç płynu w tych miejscach mo˝e wiàzaç si´ z ryzykiem powstania 
zwarcia, korozji lub uszkodzenia wra˝liwych składników elektrycznych i/lub
pora˝enia elektrycznego. JeÊli dojdzie do nara˝enia na działanie płynu, 
urzàdzenie nale˝y wymieniç na inne, w sposób, który zapewnia minimalnà
przerw´ w opiece nad pacjentem. Urzàdzenie musi pozostaç odłàczone od 
zasilania a˝ do czasu dokonania przeglàdu przez wyszkolonego technika i 
upewnienia si´, ˝e nie wyst´puje uszkodzenie i/lub nie sà obecne pozostałoÊci
wilgoci, które mogłyby zakłóciç działanie urzàdzenia.

Ostro˝nie: Nie dotykaç elementu prowadnicy ani obszaru pompy 
perystaltycznej ˝adnym ostrym przedmiotem. Wprowadzajàc element 
prowadnicy nale˝y si´ upewniç, ˝e nie jest uszkodzony, i ˝e zatrzasnàł si´ ze
słyszalnym klikni´ciem.

Substancje z wymienionych poni˝ej grup sà zatwierdzone do czyszczenia i 
regularnej dezynfekcji powierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta Êrodka
dezynfekujàcego.

Grupa

Czwartorz´dowe zwiàzki
amoniowe

Substancja czynna

DDAC (chlorek didecylodimetyloamonu)

Aldehydy

BAC (chlorek benzalkonium)

Nadtlenki

Aktywny chlor

Kwas

Glutarowy 

Glioksalowy 

Nadtlenek wodoru

Podchloryn sodu

Kwas cytrynowy

Rozdział 10
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Uwaga: Nie stosowaç Hexaquart® ani innych Êrodków do dezynfekcji 
zawierajàcych alkiloamin´. Zalecany: Êrodek dezynfekujàcy do przecierania,
dost´pny z B. Braun: Meliseptol® Foam pure, Melsitt 10% i Melsept SF 10%.

Uwaga: U˝ycie niezatwierdzonych Êrodków czyszczàcych i nieprzestrzeganie
procedur dezynfekcji oraz rozcieƒczeƒ zalecanych przez producenta mo˝e skut-
kowaç usterkà urzàdzenia, uszkodzeniem produktu i mo˝e powodowaç
uniewa˝nienie gwarancji.

Utylizacja

Zarówno pompy, jak i pakiety akumulatorów mogà zostaç zwrócone do B. Braun
w celu dalszej utylizacji. W trakcie utylizacji roztworów infuzyjnych nale˝y
odnosiç si´ do odpowiednich przepisów dotyczàcych higieny oraz utylizacji.

Kontrola doręczenia

Pomimo ostro˝nego pakowania nie da si´ całkowicie uniknàç ryzyka uszkodzenia
urzàdzenia podczas transportu. Przy odbiorze nale˝y upewniç si´, ˝e wszystkie
cz´Êci zestawu zostały dostarczone. Nie nale˝y u˝ywaç uszkodzonego 
urzàdzenia. W takiej sytuacji trzeba skontaktowaç si´ z działem serwisu.
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania nale˝y sprawdziç prawidłowe funkcjonowanie
urzàdzenia. Takie działania w niektórych paƒstwach sà regulowane prawnie.
Odpowiednie formularze mo˝na uzyskaç od firmy B. Braun.

Zawartość przesyłki

Infusomat® Space, akumulator SP, Instrukcja obsługi.

Rozdział 10
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Stacja dokująca SpaceStation (8713140)

Stacja dokujàca dla czterech pomp. W celu uzyskania dalszych informacji
sprawdziç instrukcj´ obsługi stacji dokujàcej SpaceStation.

Pokrywa stacji SpaceCover Standard (8713147)
Pokrywa stacji SpaceCover Comfort (8713145)

Pokrywa umieszczana na stacji dokujàcej zawiera wbudowany uchwyt. Osłona
stacji Comfort jest dodatkowo  wyposa˝ona w układ zarzàdzajàcy alarmem 
centralnym oraz alarm diod LED.

Uchwyt Mocujący Pompę SP B.Braun (8713130)

Przy u˝yciu PoleClamp SP mo˝na spiàç ze sobà maksymalnie trzy stacje pompowe
B. Braun Space i jednà stacj´ kontrolnà. W celu uzyskania szczegółowych
instrukcji dotyczàcych bezpiecznego mocowania zacisku PoleClampSP nale˝y
przejrzeç rozdziały „Przeglàd Infusomat® Space” oraz „Bezpieczeƒstwo pacjenta”.

Zasilacz Zewnętrzny SP (8713110D - 8713123D)

Zasilacz Zewn´trzny SP wystarczajàcy do zasilania sieciowego dla pojedynczej
pompy i jednego modułu SpaceControl.

       1.) Podłàczyç wtyczk´ zasilacza zewn´trznego SP do gniazda P2 znajdu
            jàcego si´ z tyłu pompy (upewniç si´, ˝e słychaç klikni´cie). 
       2.) Włàczyç wtyczk´ zasilacza do kontaktu. 

Uwaga: W celu odłàczenia zasilania od pompy przesunàç dêwigni´ na 
            wtyczce w dół.
Do gniazda P2 mo˝na podł´czyç maksymalnie trzy wtyczki.

Przed u˝yciem nale˝y wizualnie oceniç zasilacz i wymieniç go, jeÊli jest 
uszkodzony.

Dane techniczne: 100 – 240V AC~, 50/60 Hz

Wspólny Przewód Łączący 3-Pompy 12 V (8713133)

Wspólny Przewód Łàczàcy 3-Pompy SP mo˝e połàczyç a˝ do trzech pomp.
Wszystkie pompy mogà byç wtedy obsługiwane przez jeden sznur
przyłàczeniowy SP (12 V). 
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       1.) Podłàczyç wtyczk´ przewodu Combi SP 12 V do gniazda P2 
            znajdujàcego si´ z tyłu pompy.”
       2.) Podłàczyç wtyczk´ sznura przyłàczeniowego SP do Wspólnego 
            Przewodu Łàczàcego SP. 

       3.) Podłàczyç wtyczk´ sznura przyłàczeniowego SP do łàcznika 12V.

Uwaga: Do gniazda P2 mo˝na podłàczyç maksymalnie trzy wtyczki.

Czujnik kropli SP (8713175)

Czujnik kropli stanowi dodatkowe zabezpieczenie i dlatego jego użycie jest w
szczególności zalecane w przypadku niskiego natężenia przepływu (10 ml/godz.).

Złàcze czujnika kropli SP na pompie znajduje si´ z tyłu urzàdzenia, w lewym 
dolnym rogu. Podczas podawania leku port czujnika kropli jest zabezpieczony
pokrywà. Nale˝y u˝yç Êrubokr´ta, aby odłamaç pokryw´, a nast´pnie jà
wyrzuciç.

U˝yç uchwytu na zacisku PoleClamp, aby ustawiç czujnik kropli.

Wspornik SP (8713135)

Wspornik SP słu˝y do przymocowania pojemnika infuzyjnego do pompy.

       1.)Wcisnàç zacisk PoleClamp na pompie.

       2.)UmieÊciç wspornik w otworze na zacisku PoleClamp; upewniç si´, ˝e 
            było słychaç dźwi´k jego zablokowania.

       3.)Aby usunàç wspornik: Nacisnàç biały przycisk na dolnym koƒcu zacisku 
       PoleClamp i wyjàç wspornik.

Uwaga: U˝ywaç wyłàcznie jednego worka infuzyjnego o maksymalnej
pojemnoÊci 1000 ml, na krótkim statywie.

Uwaga: Przed powieszeniem worka z płynem na krótkim statywie i podłàcze-
niem pacjenta nale˝y upewniç si´, ˝e pompa jest odpowiednio zabezpieczona i
nie mo˝e spaÊç i wyrzàdziç szkody pacjentowi.

Bateria Zasilająca (NiMH) (8713180)
Bateria Zasilająca (NiMH) ink. Pin (8713180A)

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczàcych pakietu akumulatorów SP
(NiMH) przeczytaç rozdział „U˝ytkowanie akumulatora”.
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Pakiet akumulatorów SP (LiIon) ink. Pin i WiFi (8713182A)

W celu uzyskania dalszych informacji sprawdziç instrukcj´ obsługi stacji 
dokujàcej "Akumulator SP z modułem łàcznoÊci WiFi".

Przewód Interfejsu CAN SP (8713230)

Przewód Interfejsu CAN SP jest niezb´dny do połàczenia stacji dokujàcej/pompy
z zestawem komputerowym (dla potrzeb serwisowych).

       1.) Podłàczyç wtyczk´ do gniazda F3 na stacji dokujàcej SpaceStation lub 
            portu P2 na pompie i połàczyç z konwerterem CAN/USB.

       2.) Podłàczyç konwerter CAN/USB do wyjÊcia komputera zgodnie ze 
            wskazaniami wInstrukcji obsługi.

Uwaga: Przewód Interfejsu CAN SP mo˝e byç u˝ywany wyłàcznie przez dział 
            obsługi; nigdy nie u˝ywaç go, gdy do pompy podłàczony jest pacjent.

Uwaga: Do gniazda P2 mo˝na podłàczyç maksymalnie trzy wtyczki.

Sznur przyłączeniowy RS232 SP (8713234)

Sznur przyłàczeniowy RS232 SP wymagany jest do nawiàzania połàczenia
pomi´dzy pompà Space a wyjÊciem komputera (wymogi serwisowe).

       1.) Włożyç wtyczk´ do gniazda P2 pompy i podłàczyç sznur 
            przyłàczeniowy RS232 SP.

       2.) Podłàczyç sznur przyłàczeniowy RS232 SP do wyjÊcia komputera w 
            sposób opisany w Instrukcji użytkowania.

Przewód Łączący SP (12 V) (8713231)

Zainstalowaç Przewód Łàczàcy SP (12 V) w nast´pujàcy sposób:  

1.) Połàczyç wtyczk´ odpowiednio z gniazdem P2 z tyłu pompy lub F3 na stacji
     dokujàcej SpaceStation.

2.) Podłàczyç Przewód Łàczàcy do gniazda samochodu.

3.) W razie koniecznoÊci usunàç czerwony adapter złàczki pojazdu, lekko 
    przekr´cajàc i równoczeÊnie ciàgnàc.

Zielona dioda LED urzàdzenia wskazuje podłàczenie do sieci zasilajàcej. W razie
potrzeby łàcznik sieciowy mo˝na z łatwoÊcià wymieniç na innà wtyczk´.

Rozdział 11
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Uwaga: U˝ytkownik powinien równie˝ zawsze uwa˝nie obserwowaç lokalne alarmy
pompy.

Uwaga: Do gniazda P2 mo˝na podłàczyçmaksymalnie trzy wtyczki.

Uwaga: Nie podłàczaç pompy do pacjenta w momencie zewn´trznego 
            ładowania akumulatora w pojeêdzie!

Uwaga: Do gniazda P2 mo˝na podłàczyç maksymalnie trzy wtyczki.

Przewód Łączący do systemu przywołania personelu SP
(8713232)

Aby podłàczyç Infusomat® Space do systemu przywoływania personelu, u˝yç
sznura przyłàczeniowego SP.  System przywoływania musi spełniaç wymogi VDE
0834 (nale˝y uwzgl´dniç ró˝ne przepisy dla poszczególnych krajów).

Uwaga: Przetestowaç działanie systemu przywoływania personelu przed ka˝dym
u˝yciem urzàdzenia.

Infusomat® Space umo˝liwia trzy ró˝ne tryby działania systemu przywoływania
personelu. Sà one wyÊwietlane w systemie sygnalizacyjnym. Przy wyborze trybu
działania trzeba wziàç pod uwag´ rodzaj systemu przywoławczego szpitala.
Wybraç tryb działania za pomocà programu obsługi.
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wyłàczony

Alarm

Działanie

Alarm

Działanie

Alarm

Działanie

włàczony

1 sekundy

1 sekundy 1 sekundy

wyłàczony

statyczny
bez opcji
„Off-
Alarm*)

dynamiczny
bez opcji
„Off-Alarm”

dynamiczny
bez opcji
„Off-Alarm”

Alarm dotyczàcy działania

*) W trybie statycznym bez opcji „Off-Alarm” system przywoływania personelu mo˝e zostaç
  anulowany poprzez naciÊni´cie klawisza k
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Rozdział 11

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA AKCESORIÓW

Dane techniczne

BiegunowoÊç połàczenia jest arbitralna: 
maks. 24 V / 0,5 A / 12 VA

Alarm
Działanie

biały i zielony
Przewód łàczàcy

biały i bràzowy
rozłàczony połàczony
połàczony rozłàczony

Akcesor ia PCA

•    Zestaw Space PCA (REF 8713554), w skład którego wchodzà: 

       -   Przycisk do podawania 
            dawki na ˝àdanie
       -   TaÊma p´telkowa 
            słu˝àca do umocowania przycisku 
               podawania dawki na ˝àdanie do 
               r´ki pacjenta  

       -   Połàczenie liniowe
               pomi´dzy taÊmà p´telkowà a 
               przyciskiem podawania dawki na ˝àdanie

       -   Metalowy zacisk  
               słu˝àcy do opcjonalnego 
               przymocowania przycisku podawania 
               dawki na ˝àdanie do poÊcieli

       -   Pasek spinajàcy kable  
               słu˝àcy do przymocowania kabla do przycisku podawania dawki na ˝àdanie

Mocowanie przycisku podawania dawki na ˝àdanie:
       na nadgarstku:                              lub do poÊcieli:    

U˝ycie paska spinajàcego kable:   
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                                                                                                     Nr art.

B. Braun Infusomat® Space (100 - 240 V) ..........................................8713050

Zalecane akcesoria do B. Braun Infusomat® Space:
SpaceStation ......................................................................................................8713140
SpaceCover Standard ......................................................................................8713147
SpaceCover Comfort ........................................................................................8713145
Uchwyt Mocujàcy Pomp´ SP..........................................................................8713130
Power Supply SP EU III .....................................................................................8713110D
Power Supply SP EU III 3.0m ..........................................................................8713123D
Power Supply SP GB III.....................................................................................8713111D
Power Supply SP US III.....................................................................................8713112D
Power Supply SP AU III.....................................................................................8713113D
Power Supply SP-RSA plug .............................................................................8713115D
Power Supply SP CN III ...................................................................................8713117D
Power Supply SP DK III.....................................................................................8713118D
Power Supply SP BR III.....................................................................................8713119D
Power Supply SP KR III.....................................................................................8713120D
Wspólny Przewód Łàczàcy  3-Pompy SP 12 V ..........................................8713133
Czujnik kropli SP ...............................................................................................8713175
Wspornik SP ........................................................................................................8713135 
Bateria Zasilajàca SP (NiMH)................................................................. ........8713180
Bateria Zasilajàca SP (NiMH) ink. Pin..........................................................8713180A
Bateria Zasilajàca SP (LiIon) ink. Pin i WiFi ...............................................8713182A
Przewód Interfejsu  CAN SP ...........................................................................8713230
Przewód Łàczàcy SP (12 V) .............................................................................8713231
Przewód Łàczàcy do systemu przywołania personelu SP ......................8713232
Sznur przyłàczeniowy RS232 SP ...................................................................8713234
Zestaw Space PCA .............................................................................................8713554

Infusomat® Space Lines:
IV - Standard
      Single packed………………………………………. .........................................8700036SP
      Secondary packaging (10x10) ................................................................8700435SP
      Single packed extra long (300cm) ........................................................8270350SP
      Neutrapur .....................................................................................................8250731SP
      with Eurofix injection port por needle access...................................8700087SP
      Neutrapur - with Safeflow needle free Y-port .................................8700110SP
      Neutrapur - with Y-Port for needle access ........................................8250383SP
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SafeSet  IV - Standard:
      Single packed .............................................................................................8701148SP
      Single packed extra long (300cm) ........................................................8270358SP
      Neutrapur .....................................................................................................8701149SP
      Neutrapur - with Safeflow needle free Y-port .................................8700118SP
      
UV light protected:
      Amber - light protected, orange tubing..............................................8700127SP
      SafeSet, amber - light protected, orange tubing .............................8700128SP
      Amber - light protected, needle free Y-Port, 
      orange tubing..............................................................................................8250437SP
      SafeSet, amber - light protected, needle free Y-Port, 
      orange tubing..............................................................................................8250438SP
      Opaque - light protected, black tubing...............................................8700125SP

Transfusion: 
      with 200 µm blood filter .........................................................................8270066SP
      with 200µm blood filter, needle free Y-port .....................................8270074SP

Enteral Nutrition: 
      with 1000 ml Nutrifix bag, Y-port Luer Lock ....................................8250839SP
      with 1000 ml Nutrifix bag, inverse Safety
      Y-Port, EN Lock pat. connector..............................................................8250836SP 
      Neutrapur - with multi bottle connector ...........................................8250857SP
      Neutrapur - with multi bottle connector
      inverse Safety Y-Port, EN Lock pat. connector..................................8250856SP   

Neonate:
      Dosifix® - 150 ml burette, Neutrapur® with 
      needle free Safeflow Y-Port....................................................................8250245SP
      Dosifix® - 150 ml burette, DEHP-Free 
      tubing with Y-Port for needle access ..................................................8250294SP

Oncology
      Neutrapur® - with inline 0.2 m Sterifix® Filter...............................8700095SP
      SafeSet Neutrapur® - with inline 0.2 m Sterifix® Filter ...............8700098SP
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Piggyback
      with needle free Safeflow injection port and integrated BCV.....8250710SP
      SafeSet with needle free Safeflow injection 
      port and integrated BCV..........................................................................8250718SP
      secondary line with integrated BCV.....................................................4062877
      SafeSet secondary line with integrated BCV.....................................4062878

ZAMAWIANIE
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