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Over dit document
1 Over dit document
1.1 Doel
Deze gebruikersinformatie maakt deel uit
van het apparaat en beschrijft hoe het
apparaat veilig en correct kan worden
gebruikt.
Lees deze gebruikersinformatie voordat
u het apparaat gebruikt.
Bewaar deze gebruikersinformatie
altijd bij het apparaat.
Lees en volg andere toepasselijke
documenten.

1.2 Tekens, symbolen en tags
Symbool

Betekenis

QQ

Vereiste

QQ

QQ

QQ

Toets >
Toets

Instructie: u moet hier iets
doen. Volg de specifieke
instructie.
Druk één voor één op de
aangegeven toetsen.
Waarschuwingssymbool,
geeft een waarschuwing
aan.

QQ

Opmerking:

Informatie om werkprocessen beter te begrijpen
of te optimaliseren.

Vetgedrukt

Naam van een navigatieof input element.
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Over dit document
1.3 Waarschuwingen
Symbool

Betekenis
Gevaar voor mensen. Het niet naleven van deze instructies leidt tot
overlijden of ernstige verwondingen.

GEVAAR
Gevaar voor mensen. Het niet naleven van deze instructies kan overlijden
of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
WAAR
SCHUWING
Gevaar voor mensen. Het niet naleven van deze instructies kan tot lichte
verwondingen leiden.
WAAR
SCHUWING
Risico op schade of verkeerde bediening. Het niet naleven van deze
WAAR
SCHUWING instructies kan leiden tot materiële schade aan het apparaat of tot
verkeerde bediening.

1.4 Afkortingen
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Afkorting

Betekenis

EMC

Elektromagnetische compatibiliteit

KVO

Keep vein open (aders open houden)

SC

Veiligheidscontrole (safety check)

LED

Light emitting diode

HF

Hoge frequentie

ESD

Elektrostatische ontlading

Symbolen
2 Symbolen
2.1 Symbolen op het product

en de verpakking

Symbool

Betekenis

Symbool

Betekenis

Let op!

Artikelnummer

Raadpleeg
gebruikersinformatie

Lotnummer

Zie handleiding
(volg de gebruikersinformatie)

Serienummer

Labeling van elektrische en
elektronische apparaten
conform richtlijn 2012/19/
EU (WEEE)
Het CE-keurmerk voldoet
aan Richtlijn 93/42 EEG
ECE-keurmerk

Productiedatum
(jaar-maand-dag)
Producent
Luchtvochtigheidsbeperking
Temperatuurgrens

Wisselstroom

Luchtdrukbeperking

Beschermende isolatie;
apparaat van beschermingsklasse II

Niet MRI veilig

Defibrillatorbestendige
toegepaste onderdelen van
het CF-type, zie sectie 19.1
Accessoires
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Symbolen
2.2 Symbolen op het display van het apparaat
Symbool

Betekenis
Infusie in toediening

Infusie gestopt

Elektriciteitsaansluiting/batterijstatus
Druk symbool (“manometer”): Indicatie van P1 tot P9 drukniveau,
ingesteld met de huidige systeemdruk (aanwijzer)
Let op: vooralarm
Let op: gebruiksalarm
Infusie is boven de zachte bovengrens

Infusie is onder de zachte ondergrens

Het vooralarm is tijdelijk onderdrukt
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3 Beoogd gebruik
Het Perfusor® compactplus infusie spuitpompsysteem is een verplaatsbare infusie
spuitpomp die samen met geautoriseerde
injectiespuiten en accessoires wordt
gebruikt. De pomp kan worden gebruikt bij
volwassenen, kinderen en pasgeborenen
voor de continue of periodieke toediening
van parenterale en enterale oplossingen via
standaard medische toegangsroutes. Deze
toegangsroutes omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, intraveneuze, intra-atriale, subcutane, epidurale en enterale routes.

Het Perfusor® compactplus infusie spuitpomp systeem dient te worden gebruikt
door gekwalificeerde professionals in de
gezondheidszorg in ruimten geschikt voor
medische handelingen, ambulante patiënten
en in nood- en transportsituaties (ambulances).
De gebruiker moet een passende opleiding
hebben ontvangen inzake het apparaat.
Het gebruik van de P erfusor® compactplus is
afhankelijk van de klimatologische omstandigheden zoals beschreven in de technische
gegevens. De opslagomstandigheden worden uiteengezet in de technische gegevens.

Het systeem kan ook worden gebruikt om
de geneesmiddelen voor de infuustherapie
toe te dienen. Deze omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, anesthetica, kalmeringsmiddelen, pijnstillers, catecholamines etc.; bloed
of bloedbestanddelen; oplossingen voor
volledige parenterale of enterale voeding en
lipiden.
Een professional in de gezondheidszorg
moet beslissen over de specifieke toepasselijkheid op basis van de gegarandeerde
kenmerken en de technische specificaties.
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Veiligheidsinstructies
4 Veiligheidsinstructies
QQ

Lees de veiligheidsinstructies goed
door alvorens het apparaat in gebruik
te nemen.

4.1.3 Transport en opslag
QQ

QQ

4.1 Veilige bediening
4.1.1 Algemeen
QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

De introductieopleiding inzake het
apparaat moet worden gegeven door
een vertegenwoordiger van B. Braun of
een ander bevoegd persoon.
Indien het apparaat valt of blootgesteld
wordt aan externe krachten, mag het
apparaat niet langer worden gebruikt
en moet het worden gecontroleerd door
een bevoegde servicewerkplaats.
Vermijd externe belastingen op de sensorplaat van de injectiespuit.
Bescherm het apparaat tegen vocht.
Houd het apparaat schoon.

QQ

4.1.4 Instellen en opstarten
QQ

4.1.2 Software
QQ

QQ

QQ

10

Raadpleeg de gebruikersinformatie na
iedere software-update om uzelf van
de meest recente veranderingen aan
het apparaat en de accessoires op de
hoogte te stellen.
Controleer of de huidige softwareversie van het apparaat overeenkomt met
de softwareversie waarnaar in deze
gebruikersinformatie wordt verwezen.
Controleer of alle apparaten in een
station dezelfde softwareversie hebben om fouten te voorkomen wanneer
apparaten worden gebruikt die anders
geconfigureerd zijn.

Houd het apparaat tijdens transport
niet vast bij de aandrijfkop.
Wanneer apparaten bij een temperatuur onder en boven de beschreven
klimatologische gebruiksomstandigheden worden bewaard, moeten de
apparaten minstens een uur op kamertemperatuur blijven voordat ze worden
opgestart.
Bewaar de pomp niet met de aandrijfkop in open positie.

QQ

QQ

QQ

QQ

Wanneer het apparaat voor mobiele
toepassing wordt gebruikt (vervoer
van patiënten binnen en buiten het
ziekenhuis) moet het apparaat veilig
worden bevestigd of gepositioneerd.
Veranderingen van de positie en sterke
vibraties kunnen kleine wĳzigingen
veroorzaken in de toedieningskenmerken.
Zorg ervoor dat het apparaat op de
juiste manier wordt geplaatst en vastgezet en dat het horizontaal is gepositioneerd.
Plaats het apparaat niet boven de
patiënt.
Controleer het apparaat alvorens deze
in te schakelen. Controleer met name
de spuithouder en klemmen op vuil,
schade en ontbrekende onderdelen om
ervoor te zorgen dat ze naar behoren
functioneren.
Let op de akoestische en zichtbare
alarmen en het oplichten van de twee
status-LEDS tijdens de zelftest.

Veiligheidsinstructies
QQ

QQ

QQ

Wanneer het apparaat wordt bevestigd
aan een DIN rail, mag het apparaat
niet in de buurt van de railsteun worden bevestigd.
Laad de accu volledig op voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt zonder
een externe stroomvoorziening.
Bevestig de pomp op een manier die
een eenvoudige ontkoppeling van het
netsnoer mogelijk maakt.

QQ

QQ

QQ

4.1.5 Stapeling
QQ

QQ
QQ

Er kunnen maximaal drie apparaten op
elkaar worden gestapeld.
Niet stapelen in ambulances of helikopters.
Zorg er tijdens het stapelen voor dat het
apparaat correct en veilig is vergrendeld. Wanneer het apparaat vergrendeld
wordt, hoort u een hoorbare klik.

4.1.6 Controle
QQ

QQ

QQ

Sta voor het apparaat om het te
bedienen. Op deze manier kunt u alle
controle-elementen bereiken en het
display is zo duidelijk zichtbaar.
De patiënt mag alleen worden verbonden als de injectiespuit correct is
geplaatst en de spuitplunjer van de
injectiespuit correct is vastgezet met
de aandrijfkop klemmen. Zorg voor
adequate bescherming tegen vrije
doorstroming tijdens het vervangen
van injectiespuiten om een ongewenste dosistoediening te voorkomen.
Zorg ervoor dat de spuitplunjer van de
injectiespuit goed aansluit op de aandrijfkop sensorplaat.

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Gebruik alleen goedgekeurde injectiespuiten/katheters voor het beoogde
medische gebruik.
Verbind de infuuslijn met de patiënt en
zorg ervoor dat de lijn niet geknikt is.
De installatie in ruimten voor medische
doeleinden moet gebeuren overeenkomstig de voorschriften (bijv. VDE
0100, VDE 0107 en/of IEC specificaties). Neem alle landspecifieke voorschriften en nationale afwijkingen in
acht.
Gebruik het apparaat niet in de buurt
van ontvlambare anesthetica.
Controleer altijd de juistheid van de
weergegeven waarden op het display.
Zorg voor extra klinische observatie
(bijv. monitoring) wanneer levensverlengende geneesmiddelen worden
toegediend.
Oefen geen druk uit op de aandrijfkop
tijdens de toediening, omdat dit een
alarm kan activeren.
Bij het toedienen van zeer effectieve
geneesmiddelen, moet een tweede
apparaat klaarstaan voor het medicijn.
Voorkom mechanische effecten op
het apparaat. Wanneer het apparaat
tijdens gebruik wordt bewogen, kan de
ingestelde toedieningssnelheid worden
overschreden/niet worden bereikt.
Controleer naar behoren de toediening
van zeer effectieve geneesmiddelen.
Controleer, ongeacht de zachte limieten, of de ingestelde waarden voor
patiënten medisch juist zijn.
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Veiligheidsinstructies
QQ

Wanneer het apparaat gebruikt wordt
in de buurt van apparaten die hogere
interferentie emissies veroorzaken
(zoals elektrochirurgische apparaten,
magnetic resonance imaging units en
mobiele telefoons), moet het apparaat
op de aanbevolen veilige afstand worden gehouden van dergelijke apparatuur.

4.1.7 Alarmen en personeelsoproep
QQ

QQ

QQ

Het volume van de akoestische alarmen van het apparaat kan worden
aangepast conform de omgevingsvoorwaarden. Dit zorgt ervoor dat de
alarmen duidelijk hoorbaar zijn.
Controleer altijd de alarmen van de
pomp. Het gebruik van datacommunicatie via een optionele kabel of
personeelsoproep is geen adequate
vervanging van de alarmen.
Controleer vóór elk gebruik van het
apparaat de personeelsoproep.

4.1.8 Accessoires en verbruiksgoederen
QQ

QQ

QQ

QQ
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Vervang de disposables overeenkomstig uw lokale infectiecontrole beleid.
Gebruik alleen disposables die aan
een drukproef onderworpen zijn
(min. 2 bar/1500 mmHg).
Gebruik het apparaat alleen met
accessoires en verbruiksgoederen die
goedgekeurd zijn voor gebruik met het
apparaat.
Zorg voor adequate bescherming tegen
vrije doorstroming alvorens de disposables te vervangen.

Gebruik het apparaat altijd met de
kleinst mogelijke injectiespuit, mits de
therapie dit toestaat.
Zie de bijbehorende fabrikantgegevens
voor mogelijke onverenigbaarheden
tussen het apparaat en geneesmiddelen.
Opmerking: Het gebruik van ongeteste of
onverenigbare disposables kan de technische gegevens beïnvloeden.
Gebruik alleen Luer lock systemen en
spuiten alsook compatibele apparaten,
accessoires, onderdelen en disposables.
Aangesloten elektrische onderdelen
moeten voldoen aan de IEC/EN specificaties (bijv. IEC/EN 60950 voor gegevensverwerkende apparatuur). Iedere
persoon die aanvullende apparatuur
aansluit, moet systeeminstallateur zijn
en is er op grond daarvan verantwoordelijk voor dat wordt voldaan aan systeemnorm IEC/DIN EN 60601-1-1.
Wanneer meer dan één apparaat/infusielijn wordt aangesloten, kan onderlinge interferentie niet worden
uitgesloten.

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Veiligheidsinstructies
4.1.9 Enterale voeding
De Perfusor® compactplus kan worden
gebruikt voor enterale voeding.
Gebruik geen enterale vloeistoffen
voor de intraveneuze infusie. Dit leidt
tot ernstig letsel of de dood van de
patiënt.
Gebruik alleen wegwerpspuiten die zijn
ontworpen en bedoeld voor enterale
voeding.

QQ

QQ

4.2 Elektrische aansluiting
QQ

QQ

QQ

Gebruik het apparaat niet als de stekker zichtbare schade heeft.
Gebruik geen verlengkabels die niet
zijn goedgekeurd voor gebruik met het
apparaat.
Positioneer de voedingskabel zodanig
dat je er niet over kunt struikelen.

4.3 Veiligheidsnormen
QQ

QQ

Het apparaat voldoet aan alle
veiligheidseisen voor medische
elektrische apparatuur overeenkomstig IEC/DIN EN 60601-1 en IEC/
DIN EN 60601-2-24.
Het voldoet aan de EMCdrempelwaarden zoals beschreven in
IEC/DIN EN 60601‑1-2 en IEC/
DIN EN 60601-2-24.
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Beschrijving van het apparaat
5 Beschrijving van het apparaat
5.1 Apparaat overzicht

1
Nr.

Naam

1

Spuitvergrendeling

2

Spuithouder

3

Druksensor

4

Spuitvleugels

5

Aandrijfkop met noodvergrendeling

6

Ontgrendelingshendel

14

2

3 4

5

6

Beschrijving van het apparaat
5.2 Aansluitingen

1

2

3

4

5

Nr.

Naam

1

Statiefklem (instelbaar in 90° stappen)

2

Accessoire communicatie poort (bijv. personeelsoproep, ambulance)

3

Netvoedingsaansluiting (stopcontact voor stroomkabel. Tijdens stroomonderbrekingen schakelt het apparaat automatisch over naar de accumodus)

4

Infrarood interface (communicatie in station, service)

5

Geleiderails voor stapelen van pompen
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Beschrijving van het apparaat
5.3 Display en bedieningselementen
1 2

Nr.
1

3

Element

4

5 6 7

8

9

10

Function
Aan/uit toets:
Schakelt het apparaat in en uit

2

Status display
Groene LED: Infusie in toediening
Rode LED: Technisch alarm, gebruiksalarm

3

Pijltjestoetsen:
Navigeer door de menu’s
Verander de instellingen
Beantwoord ja/nee vragen
Selecteer schaalwaarden en wijzig tussen eenheden bij de
invoer van waarden
Open een functie terwijl de infusie loopt of is onderbroken
QQ
QQ
QQ
QQ

QQ

4

OK toets:
Selecteer/bevestig functie
Bevestig waarde/instellingen/input/alarmen
QQ
QQ
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Nr.

Element

Function

5

Terug-toets:
Ga terug naar het laatste display of het laatste menuniveau

6

Vergrendel/ontgrendel symbool:
Het toetsenbord wordt vergrendeld of ontgrendeld door de
menutoets in te drukken en ingedrukt te houden.

7

Menutoets:
Roep het hoofdmenu op en vergrendel/ontgrendel het apparaat

8

Info-toets:
Roep de therapiegegevens van de huidige infusie op.

9

Bolus toets:
Start de bolustoediening

10

Start/Stop toets:
Start/stop de infusie
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Beschrijving van het apparaat
5.4 Display overzicht
1

5.5 Alarm status display
4

2

De alarmen worden weergegeven via een
melding op het display, een geluidssignaal
en een knipperende rode LED (gebruiks
alarm):
Geel: vooralarm

3

5
6
7

Nr.

Display/functie

1

Bewegende pijltjes:
Toediening bezig
(gestopte toediening wordt
weergegeven met twee balken)

2

Elektriciteitsaansluiting/
batterijstatus

3

Druk symbool (“manometer”):
Indicatie van P1 tot P9
drukniveau, ingesteld met de
huidige systeemdruk (aanwijzer)
Opmerking: De druksensor is ook
actief als het apparaat gestopt
is of in standby modus staat.

4

Ingestelde toedieningssnelheid
met de eenheid van de geneesmiddeltoediening

5

Volume reeds toegediend tijdens
de huidige infusie

6

Het resterende volume voor de
huidige infusie

7

De resterende tijd voor de
huidige infusie
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Rood: gebruiksalarm

QQ
QQ

Druk op OK om het alarm te bevestigen.
Ga door met de therapie of start een
nieuwe therapie.

Menustructuur /apparaatfuncties
6 Menustructuur /
apparaatfuncties
6.1 Hoofdmenu

6.1.1 Hoofdmenu >

Snelheid, volume & tijd

Het apparaat biedt de mogelijkheid om
de toedieningssnelheid, een volume of
een tijdslimiet in te voeren. Wanneer de
maximumhoeveelheid en infusietijd zijn
ingevoerd, wordt de snelheid automatisch
berekend.
6.1.2 Hoofdmenu > Geneesmiddel
Menu

Functie

Afdeling

Kies afdeling

Patiënt
profiel

Kies patiëntprofiel
Standaard patiëntprofiel
of een vooraf gecreëerd
profiel

Menu

Functie

Snelheid,
volume & tijd

De infusiesnelheid
invoeren/wijzigen of
de snelheid berekenen
door de volumelimiet en
infusietijd in te voeren

Catego
rieën

Kies geneesmiddel
categorieën
Kies geneesmiddel

Geneesmiddel

Kies het geneesmiddel
voor het beoogde
gebruik

Genees
middelen
Concen
traties

Kies concentratie

Dosiscalculatie

Bereken de toedieningssnelheid

Reset therapie
gegevens

Alle therapie instellingen verwijderen
Opmerking: De toegediende hoeveelheid
wordt niet verwijderd.

Instellingen...

De instellingen van
het apparaat configureren

Opmerking: Alle menu-items, met uitzondering van “Geneesmiddel”, zijn optioneel en
alleen vereist als er overeenkomstige gegevens in de geneesmiddelen bibliotheek zijn.
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Menustructuur /apparaatfuncties
6.1.3 Hoofdmenu > Dosiscalculatie

6.1.4 Hoofdmenu > Instellingen

Menu

Functie

Menu

Functie

Doseereen
heid

Kies een eenheid:
mg
μg
ng
IU
mEq
mmol

Nacht
modus

Nachtmodus in/
uitschakelen

Helderheid

Kies de helderheid:
Niveau 1
(=laagste niveau)
- tot Niveau 9
(=hoogste niveau)

QQ
QQ
QQ

QQ

QQ
QQ
QQ

QQ

Hoeveel
heid
werkzame
stoffen

Stel de concentratie
in door de hoeveelheid
werkzame stoffen en het
volume in te voeren

Volume

QQ

Volume
Berekend
aan de
hand van:

Gewicht:
Voer het gewicht van
de patiënt in
Lichaamsoppervlak:
Voer het gewicht en
de lengte van de patiënt in
Geen patiëntgegevens

QQ

QQ

Drukalarm

bijv. mg/min of mmol/24
uur

Voer
dosering in

Voer de gewenste
dosering in

Kies het drukalarm:
Niveau 1
(=laagste niveau) tot Niveau 9
(=hoogste niveau)
QQ

QQ

Kies een
doseereen
heid

Kies het volume:
Niveau 1
(=laagste niveau)
- tot Niveau 9
(=hoogste niveau)

QQ

Service…

Aanvullende instellingen
configureren
Taal
Datum
Tijd
Bolussnelheid
KVO
Nachtschema
Systeemgegevens
Infusie geschiedenis
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
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Menustructuur /apparaatfuncties
6.1.5 Instellingen > Service
Na het invoeren van de servicecode, kunnen
de volgende service-instellingen worden
veranderd:
Menu

Functie

Taal

Kies taal:
Duits
Engels
QQ
QQ

Datum

Stel de datum in het
formaat DD.MM.JJJJ in

Tijd

Stel de tijd in

Bolussnel
heid

Voer de standaard bolussnelheid in

KVO

KVO in/uitschakelen

Nacht
schema

Nachtschema instellen:
Aan/uit
Activeren op...
Deactiveren op...
QQ
QQ
QQ

Systeemge Systeeminformatie
weergeven
gevens
Hardwareversie
Softwareversie
Naam van de geneesmiddelen bibliotheek
Tijd van de volgende
veiligheidscontrole
Naam van de afdeling
QQ
QQ
QQ

QQ

QQ

Infusie
geschie
denis

Geeft een lijst weer van
de wijzigingen aan de
infuus instellingen
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Opstellen en opstarten
7 Opstellen en opstarten

QQ

7.1 Het apparaat instellen en

aansluiten

7.1.5 Het apparaat aansluiten op het

7.1.1 Bevestig/verwijder de

elektriciteitsnet

compactplus statiefklem

Opmerking: De compactplus statiefklem is
bevestigd aan het apparaat.
De compactplus statiefklem mag alleen
door een servicetechnicus worden verwijderd en herbevestigd.

 EVAAR! Levensgevaar door een
G
elektrische schok.
QQ

QQ

7.1.2 Het apparaat gebruiken op een

statief

QQ

7.1.3 Het apparaat gebruiken in het
Volg de gebruikersinformatie voor het
compactplus station.

een wandrail

QQ
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accu

QQ

eerste keer inschakelen

QQ

QQ

QQ

Druk op de hendel van de
klem.
Draai de compactplus klem in de
gewenste positie.
Draai de compactplus statische klem
totdat de hendel vastklikt.

Apparaat ingeschakeld
Plaats en selecteer de injectiespuit, zie
sectie 8.2.
Configureer aanvullende instellingen
van het apparaat, zie sectie 7.3.

7.3 Configureer apparaatopties
QQ

c ompactplus

Zorg ervoor dat de accu van het apparaat voldoende is opgeladen.

7.2 Het apparaat voor de

station

7.1.4 Het apparaat gebruiken met
QQ

QQ

Verbind de netvoedingskabel met het
apparaat.
Positioneer de voedingskabel zodanig
dat je er niet over kunt struikelen.
Steek de netstekker in het stopcontact.

7.1.6 Het apparaat gebruiken met een

Druk op de hendel van de
statiefklem.
Draai de compactplus statiefklem in de
gewenste positie.
Draai de compactplus statische klem
totdat de hendel vastklikt.
Opmerking: De pomp kan worden gebruikt
in verticale positie.

QQ

QQ

c ompactplus

QQ

c ompactplus

Zorg ervoor dat de c ompactplus klem
niet wordt vastgemaakt op het punt
waar de wandrail aan de wand is
bevestigd.

QQ
QQ

Apparaat ingeschakeld
Geen patiënt aangesloten
Geen continue infusie

Opstellen en opstarten
QQ

QQ

Druk op de Menu toets.
Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Selecteer Instellingen... en druk op OK
om te bevestigen.
Het “Instellingen” menu wordt weergegeven.

QQ

Selecteer het geluidsvolumeniveau en
druk op OK om te bevestigen.
–– Niveau 1 (=laagste niveau)
- tot –– Niveau 9 (=hoogste niveau)

7.3.4 De drukalarm limiet configureren
	WAARSCHUWING! Een verkeerd
ingesteld drukalarm limiet vormt een
gevaar voor de patiënt.
Controleer of het juiste drukniveau
is ingesteld om de alarmtijd te minimaliseren.
QQ

7.3.1 De nachtmodus in/uitschakelen
In de nachtmodus wordt de helderheid van
het display gereduceerd.
Selecteer Nachtmodus en druk op OK
om te bevestigen.
Selecteer Aan/Uit en druk op OK
om te bevestigen.

QQ

QQ

7.3.2 De helderheid van het display

instellen

QQ

QQ

Selecteer Helderheid en druk op OK
om te bevestigen.
Selecteer het helderheidsniveau en
druk op OK om te bevestigen.
–– Niveau 1 (=laagste niveau)
- tot –– Niveau 9 (=hoogste niveau)

7.3.3 Het geluidsvolume instellen
QQ

Het kan nodig zijn om de drukalarm limiet
te wijzigen in verband met verschillende
invloedsfactoren, zoals de frictie van de
spuit, de lengte en binnendiameter van de
verlenglijn, de vloeistofviscositeit en de filter die gebruikt wordt in het systeem.
Opmerking: Het ingestelde drukniveau
beïnvloedt de alarmtijd. Om de alarmtijd
te minimaliseren, wordt aanbevolen om te
beginnen met een laag drukniveau en deze
zo nodig te verhogen.
Opmerking: In het geval van een drukalarm
is er automatisch een drukreductie.
Selecteer Drukalarm en druk op OK
om te bevestigen.
Selecteer het alarmniveau en druk op
OK om te bevestigen.
–– Niveau 1 (=laagste niveau)
- tot –– Niveau 9 (=hoogste niveau)
QQ

QQ

Selecteer Volume en druk op OK om te
bevestigen.
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Opstellen en opstarten
Alarmniveau

Drukwaarde

1

0.100 bar (75 mmHg)

2

0.237 bar (178 mmHg)

3

0.375 bar (281 mmHg)

4

0.512 bar (384 mmHg)

5

0.649 bar (487 mmHg)

6

0.787 bar (590 mmHg)

7

0.925 bar (694 mmHg)

8

1.063 bar (797 mmHg)

9

1.200 bar (900 mmHg)

7.3.5 De service-instellingen

configureren

QQ

QQ

Selecteer Service... en druk op OK om
te bevestigen.
Voer de servicecode in en druk op OK
om te bevestigen.
Het “Service menu” scherm wordt
weergegeven.

De weergavetaal configureren
QQ

QQ

Selecteer Taal en druk op OK om te
bevestigen.
Selecteer de taal en druk op OK om te
bevestigen.

De datum en tijd instellen
Het ingestelde drukniveau wordt weergegeven met een P (pressure) en een nummer.
Een rode zone toont daarnaast hoe snel de
ingestelde drukalarm limiet wordt bereikt.
Het “manometer” display toont de huidige
druk in het systeem. Hoe lager de drempel
van het ingestelde drukalarm is, hoe groter
het rode gebied is en hoe sneller deze limiet
wordt bereikt en een drukalarm wordt
geactiveerd.
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QQ

QQ

QQ

QQ

Selecteer Datum en druk op OK om te
bevestigen.
Voer de dag, de maand en het jaar in
en druk op OK om te bevestigen.
Selecteer Tijd en druk op OK om te
bevestigen.
Voer de tijd in en druk op OK om te
bevestigen.

Opstellen en opstarten
De bolussnelheid instellen
QQ

QQ

Selecteer Bolussnelheid en druk op OK
om te bevestigen.
Stel de bolussnelheid in en druk op OK
om te bevestigen.

KVO in/uitschakelen
De pomp kan blijven toedienen nadat een
voorgeselecteerd volume of een voorgeselecteerde tijd met een van te voren vastgestelde KVO snelheid (zie sectie 16) is bereikt.
De looptijd van de KVO toediening is vastgesteld in het serviceprogramma.
Selecteer KVO en druk op OK om te
bevestigen.
Selecteer Aan/Uit en druk op OK om
te bevestigen.

QQ

QQ

Het nachtschema instellen
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

7.4 Het toetsenbord

vergrendelen en
ontgrendelen

De toetsenbordvergrendeling beschermt het
apparaat tegen onbedoeld gebruik.
QQ

Continue infusie

Druk op de menu toets en houd de
toets een paar seconden ingedrukt om
het toetsenbord te vergrendelen.
Voor de ontgrendeling van het toetsenbord geldt hetzelfde proces.
Opmerking: De toetsenbordvergrendeling
is niet voor alle toetsen geactiveerd. Het is
altijd mogelijk om de infusie te beëindigen
met behulp van de Start/Stop en Aan/Uit
toetsen.

QQ

QQ

Selecteer Nachtschema en druk op OK
om te bevestigen.
Selecteer Aan/Uit en druk op OK om
te bevestigen.
Selecteer Aan/Uit en druk op OK om
te bevestigen.
Selecteer Activeren en druk op OK om
te bevestigen.
Voer de tijd in en druk op OK om te
bevestigen.
Selecteer Deactiveren en druk op OK
om te bevestigen.
Voer de tijd in en druk op OK om te
bevestigen.
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8 Gebruik
QQ

Apparaatinstellingen geconfigureerd

8.1 Het apparaat inschakelen
Het apparaat is aangesloten op het
elektriciteitsnet of de accu is volledig
opgeladen.
Druk op de Aan/Uit toets van het
apparaat.
Het apparaat voert een zelftest uit:
Opmerking: Let op de akoestische en zichtbare alarmen, het oplichten van de twee
status-LEDs en het display tijdens de zelftest.
QQ

QQ

8.2 De injectiespuit plaatsen
QQ

Apparaat ingeschakeld.

Selecteer het type injectiespuit en
druk op OK om te bevestigen. Controleer of de weergegeven injectiespuit
overeenkomt met de geplaatste injectiespuit.
Opmerking: “Anti-bolus ondersteuning bij
plaatsen van injectiespuit” ontslaat de
gebruiker niet van zijn zorgplicht bij het vervangen van de spuit.
QQ

Opmerking: Gebruik het apparaat altijd met
de kleinst mogelijke injectiespuit, mits de
therapie dit toestaat.
Zie de opmerkingen in sectie 15.2 “Typische
aanloop- en trompetcurven”.

8.3 De infusiewaarden instellen
Injectiespuit geplaatst en geselecteerd
Opmerking: De pomp kan, afhankelijk van
de laatste therapie, ingesteld worden door
gebruik te maken van de toedieninghoeveelheid of de geneesmiddelenbibliotheek.

QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Druk de ontgrendelingshendel naar
beneden en schuif de aandrijfkop naar
rechts.
Trek aan de spuithouder en draai het
naar links.
Plaats de injectiespuit. Controleer of
de vleugels van de spuit correct in de
steun zijn geplaatst.
Trek aan de spuithouder en draai het
naar zijn oorspronkelijke positie.
Druk op de ontgrendelingshendel naar
benden en schuif de aandrijfkop langzaam naar de injectiespuit.
Wanneer de aandrijfkop de spuitplunjer van de spuit bereikt, wordt de spuit
automatisch bediend.
Het bericht “Selecteer spuittype” verschijnt.

8.3.1 De toedieningssnelheid invoeren

QQ

QQ
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Voer de toedieningssnelheid in met
behulp van de pijltjestoetsen.
Start de infusie met de Start/Stop toets.
- of -

Gebruik
Druk op OK om de snelheid te bevestigen.
Het Overzichtsscherm wordt weergegeven.
Selecteer Vol./Tijd en druk op OK om
te bevestigen.
Voer het volume of de tijdslimiet in en
druk op OK om te bevestigen.
Eventuele ontbrekende waarden worden automatisch berekend en weergegeven.
Opmerking: Afgezien van het volume en de
tijdslimiet, kan de infusiesnelheid ook worden aangepast in het Overzichtsscherm.
Start de infusie met de Start/Stop
toets.

Opmerking: De infusiesnelheid kan worden
gewijzigd tijdens een lopende infusie door
op de OK toets te drukken.
Onderbreek of stop de infusie door op
de Start/Stop toets te drukken om een
nieuwe therapie te beginnen.
Opmerking: Na het stoppen van de therapie,
moet “Reset therapie” worden geselecteerd
in het menu voordat een nieuwe therapie
kan worden gestart.

8.4 De infusie starten en

De standby modus activeren

QQ

QQ

QQ

QQ

stoppen

QQ

QQ

Configureer de therapie gegevens.

QQ

8.5 Standby activeren
In het geval van langere onderbrekingen,
kan de gebruiker de ingestelde waarden
opslaan en de infusie op een later tijdstip
hervatten.

QQ

QQ

Druk op de Start/Stop toets om de
infusie te starten.
De bewegende pijltjes in het display
en de groene LED’s geven aan dat de
toediening plaatsvindt.

Injectiespuit geplaatst en geselecteerd.
Druk op de Aan/Uit toets en houd deze
ingedrukt totdat het display van de
pomp meldt dat het in standby modus is.

De standby tijd van het apparaat aanpassen
QQ
QQ

Druk op de linker pijltjestoets.
Voer de gewenste tijd in en druk op OK
om te bevestigen.
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De standby modus verlaten
QQ

QQ

Druk op de Aan/Uit toets of de Terugtoets.
Druk op de Start/Stop toets.
De toediening begint opnieuw met de
eerder ingestelde waarden.

8.6 Bolustoediening
Er zijn drie verschillende opties voor
bolustoediening:
Handmatige bolus
Bolus met voorselectie van het bolusvolume
Bolus met voorselectie van het bolusvolume en de bolustijd
QQ
QQ

QQ

De vloeistof wordt toegediend zolang de
toets is ingedrukt of tot de maximum
tijd/dosis bereikt is. Het toegediende
bolusvolume wordt weergegeven.
Laat de Bolus toets los.
De bolustoediening wordt beëindigd en
de infusie voortgezet.
Opmerking: Handmatige bolustoediening is
beperkt tot max. 10 seconden of 10% van
de inhoud van de spuit. De bolustoediening
wordt automatisch beëindigd, maar kan
worden voortgezet door opnieuw op de
Bolus toets te drukken.

QQ

Opmerking: Voor elke toegediende 1 ml
bolus klinkt een akoestisch signaal.
8.6.2 Bolustoediening met vooraf

ingestelde bolus volume/bolus tijd

	WAARSCHUWING! Gevaar voor de
patiënt van een overdosis. Bij een
bolussnelheid van 1.200 ml/uur,
wordt 1 ml bereikt na 3 seconden.
Druk op de OK toets om de
bolustoediening te stoppen.
QQ

Opmerking: Indien de bolustoediening niet
wordt gestart na het indrukken van de
Bolus toets, keert het apparaat automatisch
terug naar het toedieningsscherm voor de
lopende infusie.
Opmerking: De drukgrens wordt automatisch verhoogd tijdens bolustoediening.
8.6.1 Een handmatige bolus toedienen
QQ

QQ
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Druk op de Bolus toets.
Het “Bolus” scherm wordt weergegeven.
Druk opnieuw op de Bolus toets en
houd deze ingedrukt.

QQ

Druk op de Bolus toets om naar het
bolusmenu te gaan.

Het bolusvolume invoeren
QQ

QQ

Druk op de linker pijltjestoets en voer
het gewenste bolusvolume in.
Druk op de Bolus toets om de
bolustoediening te starten.

De bolustijd invoeren (optioneel)
QQ

Druk op OK om het bolusvolume te
bevestigen.

Gebruik
QQ

QQ

QQ

Selecteer Bolustijd en druk op OK om
te bevestigen.
De gewenste bolustijd invoeren.
De bolussnelheid wordt berekend.
Druk op de Bolus toets.
De bolustoediening wordt begonnen.
Nadat de tijd verstreken is, wordt de
bolustoediening beëindigd en de infusie voortgezet.

8.7 De geneesmiddelen

QQ

QQ

QQ

QQ

bibliotheek gebruiken

	GEVAAR! Verkeerd geselecteerde
geneesmiddelen vormen een gevaar
voor de patiënt.
Controleer of het correcte geneesmiddel geselecteerd is.

QQ

QQ

QQ

Er kunnen tot 3.000 vrij selecteerbare
geneesmiddelnamen, inclusief bijbehorende
therapiegegevens en informatie, worden
opgeslagen en tot 10 concentraties per
geneesmiddel in 30 categorieën. De gegevens worden geladen met behulp van een
apart PC-programma.
De geneesmiddelenbibliotheek kan worden
gebruikt om een geneesmiddelnaam te
selecteren met opgeslagen therapiegegevens.
De procedure voor het selecteren van een
geneesmiddel wordt hieronder beschreven:
De pomp is zojuist ingeschakeld of
“Reset therapie” is geselecteerd.
Druk op de Menu toets.
Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Selecteer Geneesmiddel en druk op OK
om te bevestigen.

QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

Indien er meer dan één profiel beschikbaar is:
–– Selecteer de afdeling en druk op OK
om te bevestigen.
–– Selecteer het patiëntprofiel en druk
op OK om te bevestigen.
Selecteer de geneesmiddel categorie
en druk op OK om te bevestigen.
Selecteer het geneesmiddel en druk op
OK om te bevestigen.
Lees, indien beschikbaar, de informatie
in het “Geneesmiddel info” scherm en
druk op OK om te bevestigen.
Selecteer, indien nodig, de concentratie en druk op OK om te bevestigen.
Lees de informatie in het “Geneesmiddel” scherm en druk op OK om te
bevestigen.
Voer de toedieningssnelheid in.
Start de infusie met de Start/Stop
toets.
- of Bevestig de toedieningssnelheid door
op OK te drukken.
Het overzichtsscherm wordt weergegeven.
Selecteer Vol./Tijd en druk op OK om
te bevestigen.
Voer het volume of de tijdslimiet in en
druk op OK om te bevestigen.
Eventuele ontbrekende waarden worden
automatisch berekend en weergegeven.

Opmerking: Afgezien van het volume en de
tijdslimiet, kan de infusiesnelheid ook worden aangepast in het Overzichtsscherm.
Start de infusie met de Start/Stop toets.

QQ

29

Gebruik
8.7.1 Harde en zachte limieten
Harde limieten

De volgende symbolen beschrijven de status
van de pomp met betrekking tot de zachte
limieten:

Harde limieten zijn vastgestelde drempels
voor snelheid/dosis/bolusvolume en bolussnelheid die in de geneesmiddelenbibliotheek
zijn opgeslagen. Alleen waarden binnen de
harde limieten kunnen worden ingevoerd.
Wanneer een poging wordt gedaan de harde
limiet te overschrijden, wordt het volgende
bericht weergegeven op het display:

Symbool

Betekenis

Geen
symbool

Infusie is binnen de zachte
limieten
Infusie is boven de zachte
bovengrenzen
Infusie is onder de zachte
ondergrenzen

8.8 De dosiscalculatie
De dosiscalculatie functie wordt gebruikt
om de toedieninghoeveelheid te berekenen
in ml/uur op basis van de ingevoerde dosis
parameters.
QQ

Zachte limieten
Zachte limieten voor snelheid/dosis/
bolusvolume en bolussnelheid kunnen
ook worden opgeslagen in de geneesmiddelenbibliotheek. Deze kunnen worden
overschreden. Het volgende bericht wordt
weergegeven op het display:

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ
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Injectiespuit geplaatst en geselecteerd
Druk op de Menu toets.
Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Selecteer Dosiscalculatie en druk op
OK om te bevestigen.
Selecteer de eenheid van de werkzame
en druk op OK om te bevestigen.
Voer de hoeveelheid werkzame stof in
en druk op OK om te bevestigen.
Voer het volume in en druk op OK om
te bevestigen.
Het “Bereken m.b.v.” scherm wordt
weergegeven.

Gebruik

Berekenen zonder patiëntgegevens
De toedieningshoeveelheid wordt berekend
zonder patiëntgegevens in te voeren.
Selecteer Geen patiëntgegevens en
druk op OK om te bevestigen.
Selecteer de doseereenheid en druk op
OK om te bevestigen.
Voer dosering in.
Opmerking: Door op de OK toets te drukken,
wordt het overzichtsscherm geactiveerd.
Controleer de juistheid van de weergegeven waarden.
Start de infusie met de Start/Stop
toets.

QQ

QQ

QQ

QQ

Controleer de juistheid van de weergegeven waarden.
Voer, indien nodig, het volume of de
tijd in.
Start de infusie met de Start/Stop
toets.

QQ

QQ

QQ

QQ

Berekend aan de hand van: Gewicht
Kies Gewicht en druk op OK om te
bevestigen.
Kies het gewicht en druk op OK om te
bevestigen.
Kies de doseereenheid en druk op OK
om te bevestigen.
Voer dosering in.
De snelheid wordt automatisch berekend.
Opmerking: Door op de OK toets te drukken,
wordt het overzichtsscherm geactiveerd.

QQ

QQ

QQ

QQ

Berekend aan de hand van:
Lichaamsoppervlak
Kies Lichaamsoppervlak en druk op
OK om te bevestigen.
Voer het gewicht in en druk op OK om
te bevestigen.
Voer de lengte van de patiënt in en
druk op OK om te bevestigen.
Kies de doseereenheid en druk op OK
om te bevestigen.
Voer dosering in.
De snelheid wordt automatisch berekend.
Opmerking: Door op de OK toets te drukken,
wordt het overzichtsscherm geactiveerd.
Controleer de juistheid van de weergegeven waarden.
Start de infusie met de Start/Stop
toets.

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ
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8.9 Een combinatie invoeren

van toedieningssnelheid,
volume en tijd

QQ

QQ

QQ

QQ

Indien een of meer parameters zijn ingevoerd, heeft het wijzigen van een parameter
de volgende effecten op de andere parameters.
Snelheid (of dosissnelheid) gewijzigd:
–– Indien alleen het volume is ingevoerd, wordt de resterende tijd
aangepast.
–– Indien alleen de tijd is ingevoerd,
wordt het resterende volume aangepast.
–– Indien het volume en de tijd zijn
ingevoerd, wordt de resterende tijd
aangepast.
Volume gewijzigd:
–– Indien alleen de snelheid is ingevoerd, wordt de resterende tijd
aangepast.
–– Indien alleen de tijd is ingevoerd,
wordt de snelheid (of dosissnelheid)
aangepast.

QQ

QQ
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QQ

Injectiespuit geplaatst en geselecteerd
Druk op de Menu toets.
Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Selecteer Snelheid, volume & tijd en
druk op OK om te bevestigen.
Voer twee van de volgende parameters
in en druk op OK om te bevestigen:
–– Snelheid
–– Volume
–– Tijd
De derde parameter wordt automatisch berekend.

Indien de snelheid en de tijd zijn
ingevoerd, wordt de resterende tijd
aangepast.
Tijd gewijzigd:
–– Indien alleen de snelheid is ingevoerd, wordt het resterende volume
aangepast.
–– Indien alleen het volume is ingevoerd, wordt de snelheid (of dosissnelheid) aangepast.
–– Indien de snelheid en het volume
zijn ingevoerd, wordt het resterende
volume aangepast.
––

8.10 De therapie resetten
De “Reset therapie” functie wordt gebruikt
om alle momenteel ingestelde therapiegegevens te verwijderen. Er kan een nieuwe
therapie worden gestart.
Opmerking: Reset therapie kan alleen worden
geselecteerd als de therapie is beëindigd.
Druk op de menu toets en selecteer
Reset therapie en druk op OK om te
bevestigen.
Druk op de pijltjestoets omhoog om de
therapie te resetten.
Opmerking: Het resetten van de therapie
leidt niet tot het resetten van de toegediende hoeveelheid.
QQ

QQ

8.11 De injectiespuit wisselen
Niet de injectiespuit verwijderen als de
aandrijfkopvleugels gesloten zijn.
	WAARSCHUWING! Schade aan de
injectiespuit/aandrijfkopvleugels.

Gebruik
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

QQ

Druk op de Start/Stop toets om de
infusie te stoppen.
De groene LED gaat uit.
Zorg voor adequate bescherming tegen
vrije doorstroming.
Druk de ontgrendelingshendel naar
beneden en schuif de aandrijfkop naar
rechts.
Trek aan de spuithouder en draai het naar
links. Houd de injectiespuit hierbij vast.
Verwijder de injectiespuit.
Plaats de nieuwe injectiespuit, zie sectie 8.2.
Start de infusie, zie sectie 8.4.

delingsknop bevindt zich aan de buitenkant
van de aandrijfkop. Het kan worden ingedrukt met een puntig voorwerp (zoals een
balpen). Zodra het is ingedrukt, kunnen de
klemmen met de hand worden geopend en
kan de spuit verwijderd worden. Lever het
apparaat in bij de technische dienst.
Zet de spuithouder terug in de oorspronkelijke positie.
Schuif de aandrijfkop richting de pomp
in parkeerstand.
QQ

QQ

8.13 Het apparaat uitschakelen
QQ

8.12 De infusie beëindigen
	
Niet de injectiespuit verwijderen als de
aandrijfkopvleugels gesloten zijn.
	WAARSCHUWING! Schade aan de
injectiespuit/aandrijfkopvleugels.
Druk op de Start/Stop toets om de
infusie te beëindigen.
De groene LED gaat uit.
Zorg voor adequate bescherming tegen
vrije doorstroming.
Druk de ontgrendelingshendel naar
beneden en schuif de aandrijfkop naar
rechts.
Trek aan de spuithouder en draai het
naar links. Houd de injectiespuit hierbij
vast.
Verwijder de injectiespuit.
Opmerking: Wanneer een spuit wordt verwijderd terwijl de plunjer van de spuit nog
omklemd is, moet de noodontgrendelingsknop worden ingedrukt. De noodontgren-

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Infusie beëindigd

Opmerking: Het apparaat kan niet worden
uitgeschakeld als een disposable geplaatst is.
Het zal in plaats daarvan in standby modus
gaan.
Controleer of de aandrijfkop in parkeerstand staat.
Druk op de Aan/Uit toets gedurende
ca. 1,5 seconden.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
QQ

8.14 Priming van de infuuslijn
Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar in de fabrieksinstelling van de pomp.
De functie kan op verzoek worden geactiveerd door een servicetechnicus.
QQ
QQ

QQ

Verbinding met de patiënt verwijderd
Infusie gestopt
Druk op de Bolus toets.
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Gebruik
Het “Prime infuuslijn” scherm wordt
weergegeven.

Druk op de pijltjestoets omhoog om de
lijn te primen.
Er wordt een bericht weergegeven
waarin gevraagd wordt of de lijn ontkoppeld is van de patiënt.
Druk op de pijltjestoets omhoog om
het primen te starten.
Het disposable wordt geprimed met de
maximum toedieningssnelheid.
Opmerking: Na succesvolle priming, kan de
lijn opnieuw worden geprimed met behulp
van de pijltjestoets omhoog.
Druk op de pijltjestoets omlaag om het
primen te beëindigen.

QQ

QQ

QQ
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9 Alarmen
9.1 Apparaatalarmen
Wanneer een apparaatalarm wordt geactiveerd, wordt de infusie onmiddellijk gestopt.
Druk op de Aan/Uit toets om het
apparaat uit te schakelen.
Schakel het apparaat opnieuw in.
Indien er sprake is van opnieuw een technisch alarm:
Koppel de patiënt los.
Verwijder de disposable.
Schakel het apparaat uit en stuur het
naar de technische dienst.

QQ

QQ

QQ
QQ

Wanneer de stroomvoorziening van het
apparaat wordt onderbroken voor minder
dan 30 seconden, zijn alle alarmgegevens
nog steeds opvraagbaar omdat deze worden
bijgehouden door elektrische condensatoren.
9.2.1 Vooralarmen
In het geval van een vooralarm klinkt een
akoestisch signaal en wordt een personeelsoproep geactiveerd. Het display blijft in
vooralarm-modus totdat het gebruiksalarm
afgaat. In het geval van een vooralarm wordt
de toediening niet onderbroken.

QQ

9.2 Vooralarmen en

gebruiksalarmen

	WAARSCHUWING! Gevaar voor
de patiënt door onjuist ingestelde
alarmgrenzen.
Controleer of de alarmgrenzen zijn
ingesteld zodat het alarm op de
juiste tijd wordt geactiveerd. Dit
geldt met name voor maximale druk.
QQ

Het gebruiksalarm heeft een hoge prioriteit.
Vooralarmen en herinneringsalarmen hebben een lagere prioriteit. Indien er twee
vooralarmen tegelijkertijd zijn, wordt het
vooralarm met de kortere resterende tijd
weergegeven.
Het tijdsverloop tussen het triggeren van het
alarm en de activatie van een personeelsoproep is minder dan een seconde en is dan
ook verwaarloosbaar.

Displaymelding Betekenis
“Volume bijna
toegediend”

QQ

QQ

Het voorgeselecteerde volume is
bijna toegediend
Het resterende
volume wordt
weergegeven

“Spuit bijna
leeg”

Er is nog een beperkte
hoeveelheid in de spuit

“Infusietijd
bijna bereikt”

De voorgeselecteerde
tijd is bijna verstreken

“Batterij bijna
leeg”

De accu is bijna leeg

“KVO-tijd
bijna bereikt”

VTBI/tijd zijn bereikt
en de pomp zet de
infusie verder met de
KVO-snelheid

Een vooralarm kan gedurende 2 minuten
worden onderdrukt door op de OK toets
te drukken. Het volgende symbool wordt
weergegeven in het display:
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9.2.2 Gebruiksalarmen
In het geval van een gebruiksalarm wordt de infusie gestopt. Er klinkt een akoestisch signaal, de rode LED knippert en een personeelsoproep wordt geactiveerd.
Opmerking: Wanneer een gebruiksalarm 2 minuten wordt genegeerd, wordt een extra
akoestisch alarm geactiveerd.
Displaymelding

Betekenis

“Volume toege
diend”

Het voorgeselecteerde volume is toegediend

“Spuit is leeg”

Er is geen oplossing meer in de spuit

“Tijd bereikt”

De voorgeselecteerde tijd is verstreken

“Batterij leeg”

De accu is leeg
Sluit het apparaat aan op de netvoeding en/of laat de accu
vervangen door een servicetechnicus
Het accu-alarm klinkt gedurende 3 minuten. De pomp wordt
daarna automatisch uitgeschakeld
QQ

“Occlusie”

Er is een occlusie in het systeem. Het ingestelde niveau is
overschreden
De pomp implementeert automatisch een bolusreductie

QQ

“KVO beëindigd”

De KVO-tijd is verstreken

“Spuithouder
open”

De spuithouder is geopend tijdens de lopende infusie
Sluit de spuithouder
QQ

De vleugels van de spuit zijn niet correct geplaatst
“Spuit niet
Plaats de injectiespuit op correcte wijze, zie sectie 8.2
correct geplaatst”
QQ

“Aandrijfkop
vergrendeld"

Aandrijfkop vergrendeld
Herhaal spuitwissel

"Mechanische
eindpositie"

De mechanische eindpositie is bereikt, geen verdere infusie
mogelijk
Gebruik alleen aanbevolen accessoires

QQ

QQ

“Fixatie mislukt”

De fixatie van de spuit is mislukt
Herhaal fixatie
QQ
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9.3 Herinneringsalarm
Herinneringsalarmen worden in de volgende
gevallen geactiveerd:
Een spuit is geplaatst, de pomp is niet
aan het toedienen en het apparaat
werkt gedurende twee minuten niet.
Een invoerwaarde werd gestart, maar
niet voltooid en bevestigd binnen
20 seconden.
Nadat de standby tijd is verstreken

QQ

QQ

QQ

Een personeelsoproep wordt geactiveerd en
het volgende scherm wordt weergegeven:

9.4 Opmerkingen
Displaymelding Betekenis
“Kalibreer
apparaat”

De kalibratiegegevens van de pomp zijn
gewijzigd (bijv. na een
update)
Kalibreer het apparaat opnieuw aan de
hand van het serviceprogramma
QQ

“Geen accu in Het is niet mogelijk
het apparaat” de pomp te gebruiken
zonder een accu
Vraag een servicetechnicus om een
accu te plaatsen
QQ
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10 Reiniging en onderhoud
QQ
QQ

QQ

Apparaat is uitgeschakeld
Apparaat is losgekoppeld van de netstekker
De accessoires van het apparaat zijn
losgekoppeld

10.1 Reiniging
Er mogen geen puntige voorwerpen
worden gebruikt tijdens het reinigen.
Oefen geen overmatige druk uit op de
klemmen tijdens het reinigen.
Reinig het oppervlak van het apparaat
met een milde zeepoplossing.
Spray geen desinfectiemiddelen in de
openingen van de behuizing.
Gebruik geen desinfecterende sprays
bij de netvoedingaansluitingen. Aanbeveling: Gebruik desinfectiemiddelen
van B. Braun (zoals Meliseptol, Melsitt 10% en Melsept SF 10%) voor de
desinfectie.
Laat het apparaat ten minste 1 minuut
drogen voordat u het apparaat weer in
gebruik neemt. Spray niet in openingen
van het apparaat (bijv. openingen voor
afkoeling, netvoedingsingangen en
interfaces).
Neem alle hygiënevoorschriften in acht.
Reinig de accessoires volgens de
instructies.
Opmerking: Substanties van de hieronder
vermelde lijst van groepen desinfectiemiddelen zijn goedgekeurd voor normale reinigingsprocedures volgens de instructies van de
producent:
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Alcoholen

Peroxiden

QAC

Actief chloor

Aldehyden

Zuren

Alkylaminen

Fenol

10.2 Accugebruik en

accu‑onderhoud

Het apparaat is uitgerust met een moderne
lithium-ion accu die, op het moment van
toediening, een werktijd van 8 uur bij 5 ml/
uur garandeert. Voor optimaal gebruik
van de accu, is het apparaat uitgerust met
bescherming tegen overladen en uitputting.
De accu wordt opgeladen door het apparaat tijdens het gebruik. In het geval van
stroomonderbreking of loskoppeling van de
netvoeding, schakelt de pomp automatisch
over naar accu-modus.
De accustatusindicator in het display is een
trend display (laag, medium, hoog).

QQ

QQ

QQ
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10.2.1 Opmerking voor optimaal

accugebruik

De accuduur is afhankelijk van:
De omgevingstemperatuur
Wisselende belasting
QQ
QQ

Houd daarom rekening met het volgende:
Onder normale temperatuuromstandigheden kan een accu circa 300 keer
volledig worden ontladen en weer
opgeladen, voordat zijn capaciteit
afneemt tot ongeveer de helft van de
oorspronkelijke nominale waarde.

QQ

Reiniging en onderhoud
QQ

QQ

Wanneer het apparaat op netvoeding
wordt gebruikt, ontlaadt de accu langzaam en kan na een maand volledig leeg
zijn, zelfs wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt. In dit geval bereikt de
accu niet zijn oorspronkelijke capaciteit
na een laadproces; er zijn verscheidene
ontlaad-/laadprocessen nodig voor de
accu om zijn oorspronkelĳke capaciteit te
bereiken.
De kwaliteit van de accu blijft alleen
behouden als de pomp ononderbroken
werkt op kamertemperatuur in geladen toestand. Het accu-display op
de pomp is een benaderende waarde,
gebaseerd op de huidige toedieningssnelheid. Wanneer de accu oud is, kan
het “accu display” afwijken van de
werkelijk werktijd.
	WAARSCHUWING! Risico op letsel
door exploderende of lekkende accu.
De accu niet openen of verbranden.
QQ

10.2.2 De accu vervangen
QQ

De accu mag alleen worden vervangen
door een servicetechnicus.
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Buitengebruikstelling
11 Buitengebruikstelling
QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

Geen lopende therapie
Geen patiënt aangesloten
Verwijder de accessoires en voer ze af
conform de instructies.
Schakel het apparaat uit en koppel het
los van de netvoeding.
Bereid het apparaat voor op opslag of
verwijdering.
–– Neem de opslagomstandigheden in acht.
–– Volg de opmerkingen inzake verwijdering.

12 Onderhoud en reparatie
	WAARSCHUWING! Risico op letsel
en/of storing door onjuiste repara
ties.
Er bevinden zich geen onderdelen in
het apparaat die door de gebruiker zelf
gerepareerd kunnen worden.
Defecte apparaten mogen niet zelfstandig worden gerepareerd.
Lever defecte apparaten in bij de
B. Braun service.
QQ

QQ

	WAARSCHUWING! Risico op letsel
en/of storing door aanpassingen aan
het apparaat.
Maak geen aanpassingen aan het
apparaat.
QQ

Opmerking: Aanpassingen en/of onjuiste
reparaties aan medische apparatuur kan leiden tot een verlies van de garantie/garantieaanspraken en machtigingen.
QQ
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Vervang beschadigde accessoires door
originele accessoires.

13 Afvalverwerking
Het apparaat moet worden geretourneerd
naar B. Braun voor verdere afvalverwijdering.
Neem alle landspecifieke voorschriften in acht bij lokale verwijdering van
apparatuur.
Deponeer elektrische apparaten of
accu’s niet bij het gewone huisvuil.
QQ

QQ

14 Veiligheidscontrole/service
Het apparaat moet elke twee jaar worden
onderworpen aan een veiligheidscontrole
conform de checklist en de bevindingen
daarvan moeten worden opgenomen in het
logboek voor medische producten. De service
mag alleen worden uitgevoerd door medewerkers die zijn opgeleid door B. Braun.

Aanloop- en trompetcurven
15 Aanloop- en trompetcurven
15.1 De betekenis voor

klinische toepassing

Trompetcurven tonen de geregistreerde
maximum en minimum afwijkingen in de
snelheid vergeleken met de toedieninghoeveelheid per tijdsinterval.
De trompetcurven maken het voor klinische
toepassing makkelijker voor de behandelend
arts om te beslissen of de pomp voldoende
nauwkeurig is voor de toediening van het
gewenste geneesmiddel.
QQ

Met name geneesmiddelen met korte
halfwaarde tijd moeten overeenstemmen met de toedieningsnauwkeurigheid in deze periode op de
trompetcurve.

Het fysiologisch effect van het geneesmiddel kan worden beïnvloed door de snelheid
en het type disposable.
QQ

Controleer of het voorschrift in overeenstemming is met de aanloop-/
trompetcurve en de ingestelde snelheid.
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Aanloop- en trompetcurven
15.2 Typische aanloop- en

trompetcurven

Aanloopcurven
Anlaufkurven
2,0

Flow Q(t) [ml/h]
[ml/h]
Fluss
5 ml Omnifix
Förderrate = 1 =
ml/h
Toedieningssnelheid
1 ml/h

Trompetenkurven
Anlaufkurven

Tromp

Prozentualer
Flussfehler
Fluss
Q(t) [ml/h]
[ml/h]
Flow Q(t)
102,0

15

5 ml Omnifix
Förderrate = 1 ml/h
Toedieningssnelheid
= 1 ml/h

10

51,5

1,5

5

Epmax
1

01

0

Epmin
0,5

-5
0,5

0

-10 0
2

0:30

1:00
Zeit
[hh:mm]
Tijd [hh:mm]

1:30

2:00

Flow Q(t)
Fluss
Q(t) [ml/h]
[ml/h]

2,0

10

20 ml Omnifix
Toedieningssnelheid
1 ml/h
Förderrate = 1 =
ml/h

-5
-10
50:30
111:00
191:30
Zeit
Tijd[hh:mm]
[hh:mm]
Beobachtungsfenster
p x ∆t [min]

31 2:00

Prozentualer
Flussfehler
Flow Q(t) [ml/h]
Fluss
[ml/h]

Prozen

5

0

0
Epmin

0,5

2

10

Epmax
1

-15

15

20 ml Omnifix
Förderrate = 1 ml/h= 5 ml/h
Toedieningssnelheid

5

1,5

Prozen

-5

-5

-10
0

0:30

1:00
Zeit
Tijd[hh:mm]
[hh:mm]

1:30

2:00

Flow Q(t) [ml/h]
[ml/h]
Fluss

-10 0
2

10

20 ml Omnifix
Förderrate = 5 ml/h
Toedieningssnelheid
= 5 ml/h

50:30
111:00
191:30
Beobachtungsfenster
p x ∆t [min]
Tijd [hh:mm]
Zeit
[hh:mm]

31 2:00

Prozentualer Flussfehler
20 ml Omnifix
Förderrate = 5 ml/h

5
Epmax
0

Epmin

-5
0
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0:30

1:00
Tijd [hh:mm]
[hh:mm]
Zeit

1:30

2:00

-10

2

5
11
19
Beobachtungsfenster p x ∆t [min]

31

-15

2

Aanloop- en trompetcurven
Trompetenkurven
Anlaufkurven
Trompetcurven

Trompetenkurven

Flow
foutenpercentage
Prozentualer
Flussfehler
Fluss
Q(t) [ml/h]
102,0

15

5 ml Omnifix
Förderrate = 1 ml/h
Toedieningssnelheid
= 1 ml/h

Prozentualer
Flussfehler
Flow
foutenpercentage

50 ml Omnifix

Förderrate = 1 =
ml/h
Toedieningssnelheid
1 ml/h

10

51,5

5

Epmax
01

Epmax

0

Epmin

Epmin

-5

-5
0,5

2:00

-10 0
2

10

-10
50:30
111:00
191:30
Zeit [hh:mm]
Kijkvenster
p x Δt
Beobachtungsfenster
p x[min]
∆t [min]

31 2:00

Flow
foutenpercentage
Prozentualer
Flussfehler
Fluss
Q(t) [ml/h]

-15

15

20 ml Omnifix
Toedieningssnelheid
= 1 ml/h
Förderrate = 1 ml/h

2

50 ml Omnifix

Förderrate = 5 ml/h
Toedieningssnelheid
= 5 ml/h

5

Epmax
0

31

Flow
foutenpercentage
Prozentualer
Flussfehler

10

5

5
11
19
Kijkvenster p x Δtp [min]
Beobachtungsfenster
x ∆t [min]

Epmax

0
Epmin

Epmin

-5

-5

-10
2:00

-10 0
2

10

50:30
111:00
191:30
Kijkvenster
p x Δt
Beobachtungsfenster
p x[min]
∆t [min]
Zeit [hh:mm]

31 2:00

Prozentualer
Flussfehler
Flow foutenpercentage

5
Epmax
Epmin

-5

2:00

-10

2

5
11
19
Beobachtungsfenster
p x[min]
∆t [min]
Kijkvenster p x Δt

2

5
11
19
Kijkvenster p x Δtp [min]
Beobachtungsfenster
x ∆t [min]

31

Opmerking: Elke spuit heeft bepaalde toleranties ten opzichte van zijn opstartkenmerken (afhankelijk van producent, materiaal
van de plunjer, siliconering van de cilinder
etc).

20 ml Omnifix

Förderrate = 5 ml/h
Toedieningssnelheid
= 5 ml/h

0

-15

31

Om vertragingen zo kort mogelijk te houden,
moet de spuit zo klein mogelijk zijn en moet
de plunjer worden verschoven voordat de
spuit geplaatst wordt, om het “stick-slip
effect” van de rubberen stopper te reduceren.
Het apparaat is uitgerust met een versnellingsfunctie, om de infusie snel te beginnen
na elke spuitwissel.
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Aanloop- en trompetcurven
Opmerking: Gebruik het apparaat altijd met
de kleinst mogelijke injectiespuit, mits de
therapie dit toestaat.
Dit is met name belangrijk wanneer hooggeconcentreerde of levensverlengende
geneesmiddelen met korte halfwaarde tijd
moeten worden toegediend bij lage infuussnelheden.
Wanneer geneesmiddelen worden toegediend bij lage snelheden en met grote spuiten, kunnen er afwijkingen voorkomen van
de technische gegevens van de pomp. Dit
kan leiden tot afwijkingen in de toediening,
vertragingen bij het opstarten en langere
alarmtijden in het geval van systeem occlusies (drukalarmen).
Aanbeveling
Grootte van
injectiespuit [ml]

50/60 30

20

Aanbevolen
minimumsnelheid
[ml/h]

1

0,5

1

Aanbeveling
Grootte van
injectiespuit [ml]

10

5

3

Aanbevolen
minimumsnelheid
[ml/h]

0,1

0,05

0,01

Deze grafieken tonen de nauwkeurigheid en
de uniformiteit van de stroom in de loop der
tijd. Houd rekening met:
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De wijze van toediening en de toedieningsnauwkeurigheid worden op ingrijpende wijze beïnvloed door het type
spuit dat gebruikt wordt (disposable).
Afwijkingen van de technische gegevens van de pomp kunnen niet worden
uitgesloten voor spuiten van andere
producenten.
Opmerking: De systeemnauwkeurigheid is
gewoonlijk ±2% van het volume, gemeten
aan de hand van de trompetcurve testmethode overeenkomstig IEC 60601‑2-24 bij
een snelheid van 1 ml/uur (bij 20 °C ± 2 °C)
en met gebruik van de aanbevolen spuiten.

QQ

QQ

Aanloopcurven
Meetinterval

Δt = 0.5 min

Meetduur

T = 120 min

Flow Qi

(ml/h)

Trompetcurven
(Gemeten waarden voor het tweede uur
in elk geval)
Meetinterval

Δt = 0.5 min

Observatie interval

p x Δt [min]

Aanloop- en trompetcurven
15.3 Alarmtijden

15.3.1 Omnifix® 50 ml

De volgende grafieken tonen de alarmtijden
van de B. Braun spuit overeenkomstig de
druk en het type spuit.
Opmerking: De alarmtijden voor injectiespuiten van andere producten kunnen licht
verschillen.

1:26:24

Zeit
Time(h:mm:ss)
[hh:mm:ss]
Omnifix® 50 ml

1:12:00

1 ml/h

0:57:26
0:43:12
0:28:48
0:14:24
0:00:00

5 ml/h
P1

P5

Druckstufe
P9 Pressure
level

Let op: bij een snelheid van 0,01 ml/uur is
de alarmtijd > 4 uur
Geproduceerd
door

Type spuit

Artikelnummer

B. Braun
B. Braun
B. Braun
B. Braun
B. Braun
B. Braun
B. Braun
B. Braun
B. Braun
Terumo
Terumo
Terumo
Terumo
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Fresenius Kabi AG
Stanislaw Margol
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Becton Dickinson
Becton Dickinson

OPS 50 ml
OMNIFIX 50 ml
OMNIFIX 30 ml
OPS 20 ml
OMNIFIX 20 ml
OMNIFIX 10 ml
OMNIFIX 5 ml
OMNIFIX 3 ml
OMNIFIX 2 ml
Terumo 50 ml
Terumo 30 ml
Terumo 10 ml
Terumo 5 ml
Plastipak 50 ml
Plastipak 30 ml
Plastipak 20 ml
Plastipak 10 ml
Plastipak 5 ml
Plastipak 3 ml
Injectomat 50 ml
Margomed 50 ml
Precise 50 ml A/P
Precise 20 ml A/P
LuerLok 10 ml A/P
LuerLok 5 ml A/P
LuerLok 3 ml A/P

8728810F-06
4617509F
4617304F
8728615
4617207V
4617100V
4617053V
4617022V
4617029V
SS+50L1
SS*30LE1
SS*10LE1
SS*05LE1
300865/300869
301229
300629
305959
309649
309658
9000701
007111, 007121
300144
300141
302149
302135
302113

Drukniveau = 1
0,1 bar
max. alarmtijden
[mm:ss]
01:07
01:31
00:52
01:16
00:40
01:02
00:26
00:11
00:31
03:07
02:24
01:20
01:08
04:48
03:06
02:44
01:49
00:16
00:44
06:21
01:44
04:13
01:36
01:28
01:02
00:23

Drukniveau = 9
1,2 bar
max. alarmtijden
[mm:ss]
15:20
14:24
09:28
06:12
06:28
05:04
02:35
01:57
02:13
22:43
13:58
05:30
03:45
19:20
10:17
10:34
05:10
02:22
02:35
23:42
22:56
18:58
06:12
04:54
04:05
02:27
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16 Technische gegevens
Opmerking: De toedieningsnauwkeurigheid, het drukalarm en de alarmreactietijden zijn van
toepassing op kamertemperatuur en met water als het testmateriaal. Verschillende media
viscositeiten en temperaturen kunnen afwijkingen veroorzaken.
Parameter

Waarde

Type apparaat

Infusie spuitpomp

Productclassificatie

Overeenkomstig Richtlijn 93/42 EEG:
IIb
Overeenkomstig EN 60601-1:
Beschermingsklasse II
Voor onderdelen die beschermd zijn tegen defibrillatie
type CF

QQ

QQ
QQ

Bescherming tegen vocht IP34
beschermd tegen vaste objecten van meer dan 2,5 mm
beschermd tegen spatwater uit alle richtingen
QQ
QQ

Voeding

QQ

QQ
QQ

100-240 V, 50-60 Hz, verbinding via stroomkabel of
compactplus station
12 V DC 12 V CP interfacekabel
10 VA typ.

Interne accu
Acculevensduur
Oplaadtijd

Lithium-ion accu
Ongeveer 10 uur bij 5 ml/h met 50 ml injectiespuit
Ongeveer 3 uur

Stroomverbruik

<20 W

QQ
QQ

Stroomopname/
laadstroom

QQ
QQ

QQ

QQ

Max. 0.6 Aeff (typ. <0.1 Aeff ) bij
100-240 V, 50-60 Hz
Max. 1.5 A (typ. <0.5 A) bij 12 V DC

Personeelsoproep

Max. 24 V / 0.5 A / 24 VA
(VDE 0834)

EMC

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

Werkingstijd

100% (continu gebruik)

Akoestisch alarmsignaal
geluidsdrukbereik

Negen beschikbare niveaus:
45 dB(A) tot 75 dB(A)
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Parameter

Waarde

Aansluitingen

QQ
QQ

QQ

Gebruiksomstandigheden
Temperatuur
Rel. vochtigheid
Atmosferische druk
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Opslagomstandigheden
Temperatuur
Rel. vochtigheid
Atmosferische druk

Koude connector voor netspanning
Accessoire poort voor interfacekabel 12 V CP en
personeelsoproep
IrDA infrarood voor communicatie in het station en voor
service
+5 °C … +40 °C (+41 °F … +104 °F)
30% … 90% (geen condensvorming)
0.54 … 1.06 bar
-20 °C … +55 °C (-4 °F … +131 °F)
20 % … 90% (geen condensvorming)
0.5 … 1.06 bar

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Gewicht

Ca. 2,3 kg

Afmetingen in mm
(B x H x D)

Ca. 290 mm x 98 mm x 220 mm
(inclusief compactplus statiefklem)

Veiligheidscontrole

Elke 2 jaar

Volume voorselectie

0,1 ml - 9,999 ml in stappen van 0,01 ml

Tijd voorselectie

00:01 h - 99:59 h

Leveringsnauwkeurigheid ±2% volgens IEC/EN 60601-2-24
Occlusie alarm druk

9 niveaus van 1.2 bar ± 0.2 bar.
Bij occlusie automatische drukafbouw.

Alarm in het geval van
incorrecte dosis

In het geval van een onjuiste dosis van max. 0,2 ml in
verband met storingen van de pomp (elektronisch, software)
wordt de pomp automatisch uitgeschakeld.

Max. bolusvolume na
bolusreductie

≤0,2 ml
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Parameter

Waarde

KVO snelheid

QQ
QQ
QQ

Geschiedenis protocol

QQ

QQ

Snelheid: ≥ 10 ml/h: KVO snelheid 3 ml/h
Snelheid: < 10 ml/h: KVO snelheid 1 ml/h
Snelheid: < 1 ml/h: KVO snelheid = de snelheid die ingesteld is met behulp van het serviceprogramma (standaard
snelheid 0,1 ml/uur) of de huidige snelheid als dit lager is.
1000 ingevoerde gegevens
De oudste gegevens worden indien noodzakelijk
overschreven.
100 gebeurtenissen voor systeemdiagnose
De geschiedenis wordt bewaard wanneer het apparaat
wordt uitgeschakeld of de accu wordt verwijderd.

Toedieningssnelheden
Continue toedieningssnelheden/bolussnelheden overeenkomstig de gebruikte grootte van
injectiespuit:
Grootte van
injectiespuit [ml]

Continue toediening
hoeveelheid [ml/h]

Bolussnelheid
[ml/h]

Vooringestelde
bolussnelheid [ml/h]

50/60

0,01 tot 200
Of:
0,01 tot 999,9

1 tot 1 800

800

30/35

0,01 tot 100

1 tot 1 200

600

20

0,01 tot 100

1 tot 800

400

10/12

0,01 tot 50

1 tot 500

200

5/6

0,01 tot 50

1 tot 300

150

2/3

0,01 tot 25

1 tot 150

80

Opmerking: De toedieningssnelheid kan worden ingesteld in stappen van 0,01 ml.
Opmerking: De vooraf ingestelde bolussnelheid kan worden gewijzigd via het servicemenu of
via de combinatie van bolusvolume en bolustijd.
De nauwkeurigheid van de toedieningshoeveelheid bij bolustoediening is gewoonlijk ±2 %.
De nauwkeurigheid kan variëren wanneer lage bolusvolumes worden toegediend.
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Elektromagnetische compatibiliteit
17 Elektromagnetische
compatibiliteit
Opmerking: Om aan de volgende richtlijnen
te voldoen, mogen alleen originele accessoires en vervangingsonderdelen worden
gebruikt. Anders kan de afgifte toenemen of
de immuniteit van het apparaat afnemen.
Opmerking: Wanneer het apparaat wordt
gebruikt in een systeem dat andere apparaten omvat (bijv. elektrochirurgie), moet dit
systeem worden gecontroleerd om ervoor
te zorgen dat deze correct functioneert.
Opmerking: Het apparaat mag niet worden
gebruikt in de buurt van een magnetic resonance imaging unit zonder bescherming.
Opmerking: Het apparaat mag niet onmiddellijk naast of met andere apparaten worden gestapeld, geplaatst of gebruikt, met
uitzondering van B. Braun apparatuur.
Het apparaat is ontworpen voor gebruik in
de beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat dient ervoor te zorgen dat het alleen in
een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
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Elektromagnetische compatibiliteit
17.1 Elektromagnetisch storingsemissies
Metingen van de sto
ringsemissies

Compliantie

Elektromagnetische omgeving richtlijnen

HF-emissies
Overeenkomstig CISPR 11

Groep 1

Het apparaat gebruikt HF-energie alleen
voor de interne functies. Daarom zijn de
HF-emissies bijzonder laag en kunnen
interferenties van elektronische apparaten
in de directe omgeving nagenoeg worden
uitgesloten.

HF-emissies
Overeenkomstig CISPR 11

Klasse B

Harmonische emissies
volgens
IEC 61000-3-2

Niet van
toepassing

Het apparaat is geschikt voor gebruik in
alle gebouwen (waaronder die in woongebieden) die rechtstreeks zijn aangesloten
op het openbare laagspanningsnet dat
ook gebouwen voor woondoeleinden
voorziet.

Spanningsschommelingen/
flikkeringen volgens
IEC 61000-3-3

Conformiteit
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17.2 Elektromagnetische immuniteit
Het apparaat is ontworpen voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische
omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat dient ervoor te zorgen dat het alleen
in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstests Testniveau
EN 60601-1-2
EN 60601-2-24
Elektrostatische
ontlading (ESD)
volgens
IEC 60601-4-2

Contactontlading
EN 60601-1-2:
±6 kV
IEC 60601-2-24:
±8 kV
Luchtafvoer
EN 60601-1-2:
±8 kV

Compliantie
niveau

±6 KV zonder
interferentie
±8 KV uitval
met alarm
toegestaan

Elektromagnetische
omgeving richtlijnen
Vloeren moeten van hout
of beton zijn of voorzien
zijn van keramische tegels.
Indien de vloer gemaakt is
van synthetisch materiaal,
dient de relatieve luchtvochtigheid ten minste 30%
te zijn.

±8KV zonder
interferentie

IEC 60601-2-24:
±15 kV

±15KV uitval
met alarm
toegestaan

Elektrostatische
stoot/salvo
volgens
IEC 60601-4-4

voor stroomtoevoerleidingen ± 2 kV

±2 kV

Voor invoer- en uitvoerlijnen ±1 kV

±1 kV

Drukgolven
volgens
IEC 61000-4-5

±1 kV buitengeleider - buitengeleider
voltage

±1 kV

±2 kV voltage
Buitengeleider
- aarde

±2 kV

De kwaliteit van de
voedingsspanning moet
overeenkomen met die van
een typische zakelijke of
ziekenhuisomgeving.
De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeenkomen met die van een
typische zakelijke of ziekenhuisomgeving.

51

Elektromagnetische compatibiliteit
Immuniteitstests Testniveau
EN 60601-1-2
EN 60601-2-24
Spannings
dalingen, korte
onderbrekingen
en spanningsschommelingen
in de netvoeding volgens
IEC 61000-4-11

< 5% UT ¹
gedurende
0,5 periode
(>95% daling)
40% UT ¹
gedurende
5 periodes
(60% afname)

Compliantie
niveau

Elektromagnetische
omgeving richtlijnen

Voldoet via
het gebruik
van een
interne energiebron

De kwaliteit van de
voedingsspanning moet
overeenkomen met die van
een typische zakelijke of
ziekenhuisomgeving.

70 % UT ¹
gedurende
25 periodes
(30 % afname)
<5% UT ¹
gedurende 5 sec
(>95% daling)
Magnetisch veld
van stroomfrequentie
(50/60 Hz)
volgens
IEC 61000-4-8

3 A/m

400 A/m

De magnetische velden van de
netfrequentie dienen gelijk te
zijn aan de normale niveaus
van de omgeving van een
bedrijvenpand of ziekenhuis.

Gestraalde
HF-interferentie volgens
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz tot 80 MHz
Buiten ISM-banden

10 Vrms
In alle banden

Draagbare en mobiele radiocommunicatieapparatuur mag
niet dichter bij de P erfusor®
compactplus (inclusief aansluitkabels) gebruikt worden
dan de aanbevolen veilige
afstand, berekend met behulp
van de vergelijking die hoort
bij die frequentie.
Aanbevolen veilige afstand:
d = 1.2 √P³
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10 Vrms
Binnen ISM-banden

Elektromagnetische compatibiliteit
Immuniteitstests Testniveau
EN 60601-1-2
EN 60601-2-24

Compliantie
niveau

Elektromagnetische
omgeving richtlijnen

Uitgestraalde
HF-interferentie volgens
IEC 61000-4-3

[E1] 10 V/m
80 MHz tot
6 GHz

De veldsterkte moet lager
zijn dan 10 V/m

10 V/m
80 MHz tot
2,5 GHz

d = 12/E1* √P ²
80 MHz tot 800 MHz
d = 23/E1* √P ²
800 MHz tot 6 GHz
De veldsterkte van vaste
RF-zenders moet lager zijn
dan het compliantieniveau
voor alle frequenties,
gebaseerd op een test ter
plaatse.
Storingen kunnen optreden
in de omgeving van instrumenten met het volgende
symbool:

¹ UT is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.
² Met P als het maximaal nominaal uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens
opgave van de fabrikant van de zender en d als de aanbevolen separatie-afstand in meters (m).
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Opmerking: De afwijkende testwaarden
van IEC 60601-2-24 zijn aangegeven in de
tabel. Deze testwaarden staan echter een
eenmalige uitval toe met een alarm, terwijl
de testwaarden volgens DIN EN 60601-1-2
geen onderbrekingen toestaan.
De compliantieniveaus voor ISM-frequentiebanden tussen 150 kHz en 80 MHz en
in het 80 MHz tot 6 GHz frequentiegebied,
zijn ontworpen om de kans op storingen
door mobiele of draagbare communicatieapparatuur te beperken, indien deze per
ongeluk in een patiëntenomgeving worden
geplaatst. De additionele factor van 10/3
wordt daarom gebruikt bij het berekenen
van de aanbevolen veilige afstand in dit frequentiebereik.
Veldsterktes van vaste zenders (zoals basisstations voor draadloze telefoons en draadloze zenders, amateurzenders of AM- en
FM-radio- en TV-zenders) kunnen daarom
theoretisch niet exact worden voorspeld.
Overweeg een locatieonderzoek uit te voeren om de elektromagnetische omgeving
ten gevolge van vaste zenders te kunnen
vaststellen. Als de veldsterkte die wordt
gemeten op de locatie waar de Perfusor®
compactplus wordt gebruikt het geldende
compliantieniveau overschrijdt, moet de
Perfusor® compactplus worden gecontroleerd om na te gaan of het apparaat naar
behoren werkt. Als blijkt dat het apparaat
niet normaal functioneert, kunnen extra
maatregelen nodig zijn, zoals het anders
richten of verplaatsen van het apparaat.
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17.3 Aanbevolen

veilige afstanden

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in
een elektromagnetische omgeving waarin
HF-variabelen worden gecontroleerd.
De klant of de gebruiker van het apparaat
kan bijdragen aan het voorkomen van elektromagnetische storing door een minimale
afstand te hanteren tussen draagbare en
mobiele HF-telecommunicatieapparatuur
(zenders) en het apparaat – volgens het
maximumuitgangsvermogen van de communicatieapparatuur, zoals hieronder aanbevolen.

Elektromagnetische compatibiliteit
Nominaal
vermogen van
zender in W

Veilige afstand overeenkomstig de zenderfrequentie in m

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

150 kHz tot 80 MHz ¹ 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 6 GHz ¹
1,2 √P
1,2 √P
2,3 √P

¹Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiegebied van toepassing.
Opmerking: Afstanden voor zenders waarvan het maximum uitgangsvermogen niet in
de bovenstaande tabel is vermeld, kunnen
worden bepaald met behulp van de formule
die van toepassing is op de respectievelijke
kolom, waarbij P het maximum uitgangsvermogen van de zender is in Watt [W],
conform de bepalingen van de zenderfabrikant.

opgenomen in de formule en wordt gebruikt
bij het berekenen van de aanbevolen veilige
afstand in deze frequentiebereiken.

Opmerking: Deze richtlijnen hoeven niet in
alle situaties van toepassing te zijn. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed
door absorptie en reflectie van constructies,
voorwerpen en mensen in de omgeving.
De richtlijnen voor ISM-frequentiebanden
tussen 150 kHz en 80 MHz en in het
80 MHz tot 6 GHz frequentiegebied, zijn
ontworpen om de kans op storingen door
mobiele of draagbare communicatieapparatuur te beperken, indien deze per ongeluk in
een patiëntenomgeving worden geplaatst.
De additionele factor van 10/3 is daarom
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Gebruikersinformatie voor accessoires
18 Gebruikersinformatie voor
accessoires
18.1 Interfacekabel 12 V

CP (8718020)

Verbind het apparaat met de aanwezige
12V contactdoos om de accu op te laden
WAARSCHUWING! Gevaar voor de
patiënt voor elektrische schokken!
Gebruik het apparaat niet bij patiënten als de ambulance verbonden
is met de voertuiglader.
QQ

QQ

QQ

QQ
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Steek de interfacekabel 12 V CP in
deaccessoire communicatiepoort aan
de achterkant van het apparaat.
Steek de interfacekabel 12 V CP in het
stopcontact.
Verwijder, indien nodig, de rode adapter op de contactdoos door zachtjes te
draaien en te trekken.
De groene LED op de schakelkast toont
de bedrijfsspanning.

18.2 Personeelsoproep

interfacekabel
CP (8718030)

Verbind het apparaat met het perso
neelsoproepssysteem
Het personeelsoproepssysteem moet voldoen aan de eisen van VDE 0834.
Neem landspecifieke voorschriften
inzake personeelsoproepen in acht.
Steek de personeelsoproep interfacekabel CP in de accessoire communicatiepoort aan de achterkant van het
apparaat of de servicepoort op het
compactplus station.
Verbind de personeelsoproep interfacekabel met het personeelsoproepssysteem.
Stel de personeelsoproep bedieningsfunctie in aan de hand van het
serviceprogramma. Volg de procedure
voor het personeelsoproepssysteem.
Controleer alvorens het apparaat te
gebruiken de personeelsoproep.
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Gebruikersinformatie voor accessoires
Het apparaat heeft twee verschillende personeelsoproep bedieningsfuncties.
Uitgeschakeld
Statisch
Alarm
zonder
off alarm *)
Gebruik
Dynamisch Alarm
zonder
off alarm *)
Gebruik

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

gebruiksalarm

1 sec.

* In de “static without off alarm” modus, kan de personeelsoproep worden uitgeschakeld door
op de OK toets te drukken.
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19 Bestelgegevens
Art. nr.

Naam

8717030

Perfusor® compactplus

19.1 Accessoires
Aanbevolen accessoires voor de Perfusor® c ompactplus
19.1.1 Productoverzicht: B. Braun lijnen voor Perfusor® Space infusiepompen
Originele Perfusor® lijnen met standaard Luer-vergrendeling
Art. nr.

Naam

8255172

PVC
(DEHP‑vrij)

Lengte
(cm)

Originele Perfusor® lijn

•

50

0009483H

Originele Perfusor® lijn

•

100

8722960

Originele Perfusor® lijn

•

150

8722862

Originele Perfusor® lijn

•

200

8255490

Originele Perfusor® lijn

•

250

8255253

Originele Perfusor® lijn

•

300

8255059

Originele Perfusor® lijn

•

50

8255067

Originele Perfusor® lijn

•

100

8722935

Originele Perfusor® lijn

•

150

8723060

Originele Perfusor® lijn

•

200

8272565

Originele Perfusor® lijn

•

250

8250146

Originele Perfusor® lijn

•

300
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PE
(PVC‑vrij)

Bestelgegevens
Originele Perfusor® lijnen met speciale Luer-vergrendeling
Art. nr.

Naam

8722870N

PE
(PVC‑vrij)

PVC
(DEHP‑vrij)

Lengte
(cm)

Originele Perfusor® lijn

•

75

8255504N

Originele Perfusor® lijn

•

150

8722940

Originele Perfusor® lijn

•

150

8745919N

Originele Perfusor® lijn

•

200

8722941

Originele Perfusor® lijn

•

200

8722820

Originele Perfusor® lijn; Safsite-type

•

150

8723001

Originele Perfusor® lijn met Sterifix®
0,2 µm deeltjesfilter

•

200

8250847

ProSet Originele Perfusor® lijn met
BC1000 (TIVA) terugslagklep

•

200

Originele Perfusor® lijnen met Luer-vergrendeling, beschermd tegen licht
Art. nr.

Naam

PE
(PVC‑vrij)

PVC
(DEHP‑vrij)

8723017

Originele Perfusor® lijn, oranjetransparant, beschermd tegen licht
tot 520 nm

•

150

8723018

Originele Perfusor® lijn, oranjetransparant, beschermd tegen licht
tot 520 nm

•

200

8723010

Originele Perfusor® lijn,
ondoorzichtig/zwart, beschermd
tegen licht tot 520 nm

•

150

8722919

Originele Perfusor® lijn,
ondoorzichtig/zwart, beschermd
tegen licht tot 520 nm

•

Lengte
(cm)

150
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Originele Perfusor® lijn voor enterale voeding met ENFit™ aansluiting
Art. nr.

Naam

87229910

Originele Perfusor® lijn Safety met
ENFit™ connectors

PE
(PVC‑vrij)

PVC
(DEHP‑vrij)

Lengte
(cm)

•

150

19.1.2 Productoverzicht: B. Braun spuiten voor Perfusor® Space infusiepompen
Originele Perfusor® spuiten met Luer-vergrendeling
Art. nr.

Naam

Volume

Graduatie

8728615

Originele Perfusor® spuit, 20 ml

20 ml

1,0 ml

8728623

Originele Perfusor® spuit, 20 ml
met aspiratienaald

20 ml

1,0 ml

8728844F-06 Originele Perfusor® spuit, 50 ml

50 ml

1,0 ml

8728810F-06

Originele Perfusor® spuit, 50 ml
met aspiratienaald

50 ml

1,0 ml

8728852F-06

Originele Perfusor® spuit, 50 ml
met aspiratienaald en 15 µm deeltjesfilter

50 ml

1,0 ml

Originele Perfusor® spuit met Luer-vergrendeling, beschermd tegen licht
Art. nr.

Naam

Volume

Graduatie

8728861F-06

Originele Perfusor® spuit, 50 ml met
aspiratienaald en 15 µm deeltjesfilter,
oranje-transparant, beschermd tegen licht
tot 520 nm

50 ml

1,0 ml

8728801F-06

Originele Perfusor® spuit, 50 ml met
aspiratienaald, geel-transparant,
beschermd tegen licht tot 450 nm

50 ml

1,0 ml
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Omnifix® Solo spuiten met Luer-vergrendeling
Art. nr.

Naam

Volume

Graduatie

4617022 V

Omnifix® Solo 3 ml

3 ml

0,1 ml

4617053 V

Omnifix® Solo 5 ml

5 ml

0,2 ml

4617100 V

Omnifix® Solo 10 ml

10/12 ml

0,5 ml

4617207 V

Omnifix® Solo 20 ml

20 ml

1,0 ml

4617304 F

Omnifix® Solo 30 ml

30 ml

1,0 ml

4617509 F

Omnifix® Solo 50 ml

50/60 ml

1,0 ml

B. Braun enterale spuit met ENFit™ aansluiting
Art. nr.

Naam

Volume

Graduatie

4616024-01

B. Braun enterale spuit met ENFit™, 1 ml

1 ml

0,01 ml

4616025-01

B. Braun enterale spuit met ENFit™, 2,5 ml

2,5 ml

0,1 ml

4616026-01

B. Braun enterale spuit met ENFit™, 5 ml

5 ml

0,1 ml

4616027-01

B. Braun enterale spuit met ENFit™, 10 ml

10 ml

0,2 ml

4616028-01

B. Braun enterale spuit met ENFit™, 20 ml

20 ml

1,0 ml

4616029-01

B. Braun enterale spuit met ENFit™, 60 ml

60 ml

1,0 ml

Opmerking: Alle injectiespuiten zijn om veiligheidsredenen voorzien van een luer lock.
Opmerking: Afhankelijk van het type en de grootte van de spuit, zijn er geringe variaties in
het restvolume in de spuit.
19.1.3 Interfacekabel
Art. nr.

Naam

8718020

Interfacekabel 12 V CP

8718030

Interfacekabel voor personeelsoproep CP
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Index
A
Aandrijfkop 14
Aanloopcurven 41
Aansluitingen 15, 47
Accessoires 12, 56, 58
Accugebruik 22, 38, 46
Accugebruik en accu-onderhoud 38
Afkortingen 6
Afvalverwerking 40
Alarmen 12, 18, 35
Alarmniveaus 24
Alarmstatus (display) 18
Alarmtijden 45
Apparaatalarmen 35
Apparaatopties 20, 22
Apparaat overzicht 14
B
Bedieningselementen 16
Beoogd gebruik 9
Beschermingsklasse 46
Beschrijving van het apparaat 14
Bestelgegevens 58
Bevestigingshendel 14
Bolus snelheid 21, 25
Bolus tijd 28
Bolustoediening 28
Bolusvolume 28
Buitengebruikstelling 40
C
Controle 11
D
Datum 21, 24
De accu vervangen 39
De eerste inschakeling 22
De infusie beëindigen 33
De infusie starten en stoppen 27
De injectiespuit plaatsen 26
De injectiespuit vervangen 32
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De therapie resetten 32
Displayelementen 16
Display scherm 18
Dosisberekening 20, 30
Drukalarm limiet 20, 23
Druksensor 14
E
Elektrische aansluiting 13
Elektromagnetische compatibiliteit 49
Elektromagnetische immuniteit 51
Elektromagnetische storingsemissies 50
Enterale voeding 13
G
Gebruik 26
Gebruiksalarmen 18, 36
Gebruiksomstandigheden 47
Geluidssterkte 12, 20, 23
Geneesmiddelendatabase 19, 29
H
Handmatige bolus 28
Harde limieten 30
Helderheid (display) 20, 23
Helderheid van het display 20, 23
Herinneringsalarm 37
Hoofdmenu 19
I
Immuniteit (EMC) 51
Inschakelen 26
Instellen 10, 22
Interfacekabel 12 V CP 56, 61
Interfacekabel personeelsoproep CP 56
Interfacekabel voor
personeelsoproep CP 61
K
Klemmen 14
KVO 21, 25

L
LED 16
Leveringsnauwkeurigheid 47
Limieten 30
M
Menustructuur 19
N
Nachtmodus 20, 23
Nachtschema 21, 25
Netaansluiting 22
O
Onderhoud 38, 40
Ontgrendelen (toetsenbord) 25
Opslag 10
Opslagomstandigheden 47
Opstarten 10, 22
P
Personeelsoproep 12, 46
Priming (infuuslijn) 33
Priming van de infuuslijn 33
R
Reiniging 38
Reparatie 40
Resetten (therapie) 32
S
Service 40
Serviceinstellingen 21, 24
Snelheid 19, 26, 32
Software 10
Spuithouder 14
Spuitvergrendeling 14
Standby 27
Stapeling 11
Statiefklem 15, 22
Station 22
Storingsemissies (EMC) 50

Symbolen 5, 7, 8
Symbolen op het display
van het apparaat 8
Symbolen op het product
en de verpakking 7
T
Taal 21, 24
Technische gegevens 46
Temperatuur 47
Tijd 21, 24
Toedieninghoeveelheid 19, 26, 32
Toetsen 16
Toetsenbordvergrendeling 25
Training 10
Transport 10
Trompetcurven 41
U
Uitschakelen 33
V
Veilige afstand (EMC) 54
Veiligheidscontrole 40
Veiligheidsinstructies 10
Veiligheidsnormen 13
Verbruiksgoederen 12
Vergrendeling (toetsenbord) 25
Voer de tijd in 19, 32
Voer het volume in 19, 32
Vooralarmen 18, 35
W
Waarschuwingen 6
Wandrail 22
Z
Zachte limieten 30

63

Gefabriceerd door:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Duitsland
Tel +49 (0) 56 61 71-0
www.bbraun.com
www.space.bbraun.com

38932108 • Tekeningnr. I0002700001
2017-11-14 • Informatie per: nov 2017
Afgedrukt op 100% chloorvrij gebleekte pulp.

Gedistribueerd door:
B. Braun Melsungen AG
Hospital Care Division
34209 Melsungen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 56 61 71-0
Fax: +49 (0) 56 61 71-20 44
www.bbraun.com

