
Bomba de ambulatório



A CRONO 50 SC é uma bomba de PCA nova e inovadora que é muito apreciada por pacientes e profissionais 
de saúde pelas suas características técnicas e tamanho reduzido.
A CRONO 50 SC é uma bomba de ambulatório destinada à infusão subcutânea de fármacos para o cuidado 
paliativo de pacientes terminais.
A bomba é indicada para uso subcutâneo, permitindo 4 métodos de administração: 
1. Contínuo;
2. Bólus a pedido (PCA);
3. Bólus clínico (administrado pelo médico);
4. Combinado (contínuo + bólus a pedido + bólus clínico).
A bomba está equipada com um bloqueio de definições para prevenir a administração incorreta ou não autorizada.
O visor de cristais líquidos mostra informações práticas ao médico e ao paciente sobre as definições, funcionamento 
e diagnósticos da bomba.

DESCRIÇÃO DA BOMBA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CANÈ S.p.A.      
via Cuorgnè 42/a - 10098 Rivoli (TO) - Italy
Tel. +39-011-9574872 - Fax +39-011-9598880
www.canespa.it - mailbox@canespa.it TD
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Dimensões da bomba   84 x 55 x 42 mm (3.31  x 2.17 x 1.65 in).

Peso     139 g (incluindo a pilha).

Pilha     Pilha de lítio de 3 volts, mod. 123 A (carga da pilha: aproximadamente 100 infusões).

Reservatórios dedicados de uso único  Com capacidade de 50 ml e um acessório de segurança universal “Luer-Lock”.

Volume parcial    Selecionável, de 1 a 50 ml em incrementos de 1 ml.

Função de preparação   Apenas disponível no início da infusão. O volume máximo que pode ser   
     entregue é de 1,5 ml.

Taxas de fluxo selecionáveis   De 0,05 a 5,00 ml/h em incrementos de 0,01 ml/h.
     É possível desativar esta função definindo 0 ml/h. 

Dose de bólus    Selecionável de 0,10 a 2 ml em incrementos de 0,02 ml. 
     É possível desativar esta função definindo 0 ml.

Bólus clínico    Selecionável de 0,10 a 2 ml em incrementos de 0,02 ml. 
     É possível desativar esta função definindo 0 ml.

Intervalo mínimo entre   Pode ser selecionado de 5 min a 24 h das seguintes maneiras:
doses de bólus   - de 5 min a 1 h em incrementos de 5 min;
     - de 1 h a 24 h em incrementos de 15 min.
     É possível desativar esta função definindo no,Lt.

Doses de bólus numa hora  De 0 a 12 doses de bólus. É possível desativar esta função definindo no,Ln.

Precisão do fluxo   +/- 3%.

Pressão de oclusão máxima  1,8 bares +/-0,8 (PL1) - 2,2 bares +/-1 (PL2) - 3,2 bares +/-1,2 (PL3).

Memória de definições   As definições são introduzidas automaticamente numa memória flash que é reti 
     da (com exceção do volume parcial da seringa), mesmo que a pilha seja removida  
     do dispositivo.

Visor     Visor de cristais líquidos (0.43 x 1.1 in, 1,1 x 2,8 cm).

Motor     Motor CC sem núcleo. O microcontrolador controla a velocidade de rotação 
     usando um codificador de infravermelho.

Circuitos de segurança  Verificam o funcionamento correto do dispositivo, intervindo no caso de  
     qualquer anomalia com sinais acústicos e mensagens no visor.

Sistema de segurança antifluxo livre Para evitar um fluxo não controlado dentro do conjunto de administração devido
      à ação da força da gravidade.

Equipamento padrão fornecido  Bomba de ambulatório, estojo de transporte, cinto elástico, alça de colarinho, estojo 
de tecido, 2 pilhas (uma das quais na bomba), ferramenta de abertura da tampa da 
pilha, 2 manuais de utilizador (médico e paciente). 


