
Ambulatorisk pump



PUMPBESKRIVNING

CRONO PAR 30 är en ambulatorisk pump som använder behållare för engångsbruk, avsedd för kontrollerad subkutan administrering av 
läkemedel vid behandling av Parkinsons sjukdom med apomorfin (aktiv ingrediens).
CRONO  PAR 30 använder särskilt avsedda 30 ml-sprutor som kallas behållare.

Dess lilla storlek och låga vikt gör CRONO  PAR 30 idealisk för hemmabruk, och ger patienten frihet att utföra dagliga aktiviteter under 
behandlingen.

Pumpens viktigaste tekniska egenskaper är:
- möjlighet att välja två olika driftlägen, en version av enheten med basfunktioner , kallad FrEE och en version med mer avancerade 
funktioner för patienter med högre terapeutiska krav, kallad Auto; 
- en klocka som tillåter administrering av olika flöden under 24 timmar ;
-  dubbla mikrokontroller som gör verktyget säkrare och mer tillförlitligt. 

Tryckkolvsmekanismen arbetar direkt på behållarens kolv, vilket möjliggör en noggrann administrering av läkemedlet genom pumpen.
För en bättre absorption av läkemedlet administrerar pumpen doseringar på 33µl med intervaller som beror på det valda flödet. Tidsin-
tervallet mellan doseringarna minskar proportionellt när det programmerade flödet ökar.
CRONO PAR 30 Är utrustad med en LED-skärm (liquid crystal display) som visar praktisk information för läkaren och patienten om pum-
pens  inställningar, drift och diagnostik.

TEKNISKA EGENSKAPER
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Pumpens mått  80 x 47 x 30 mm (3.14 x 1.85 x 1.18 in).
Pumpens vikt  127 g (4.46 oz.), inklusive batteri.
Batteri     CR 123A 3V litiumbatteri (batteriets livslängd ca 100 infusioner).
Behållare för engångsbruk  Särskilt avsedd, med en kapacitet på 30 ml och en universell säkerhetsanordning
     av typen "Luer-Lock".
Volymer som kan administreras  Valbara, från 1 till 30 ml i steg om 1 ml.
Flöden i FrEE-läge (F1, F2, F3)  Programmerbara från:
     •  0,05 ml/h till 1,00 ml/h i steg om 0,01 ml/h; • 1,00 ml/h till 3,00 ml/h i steg om 0,02 ml/h; 
     • 3,00 ml/h till 5,00 ml/h i steg om 0,05 ml/h; • F2 och F3 kan också programmeras 
      till 0,00 ml/h eller till oFF (flödesvisning inaktiverad)
Antal valbara flöden   3, alla programmerbara.
i FrEE-läge
Flöden i Auto-läge (F1, F2, F3)  Programmerbara från:
     •  0,05 ml/h till 1,00 ml/h i steg om 0,01 ml/h; • 1,00 ml/h till 3,00 ml/h i steg om 0,02 ml/h; 
     • 3,00 ml/h till 5 ml/h i steg om 0,05 ml/h; 
Antal valbara flöden   4, varav 3 är programmerbara och ett är fast inställt på 0 ml/h (F0).
i Auto-läge
Bolusdosvolym    Programmerbar från 0,00 till 2,00 ml i steg om 0,033 ml.
Bolusdosintervall   Programmerbart från:
     •  5 minuter till 1 timme i steg om 5 minuter; • 1 timme till 24 timmar i steg om 15 minuter.
     det ÄR möjligt att inaktivera funktionen genom att ställa in no,Lt.
Flödestillförselsprecision  +/- 2 %.
Ocklusionstryck    3 valbara värden; Pumpen är inställd på  PL2 (3,2 bar +/-1,5).
Bolus efter ocklusion   Cirka 0,8 ml (i PL2-läge).
Elektronisk krets   Hanteras av dubbla mikrokontroller med dedikerad programvara. 
Minne     Alla valda värden sparas automatiskt in i ett minne som 
     lagrar dem även om enheten lämnas utan batteri. 
Skärm     Flytande kristall (mått 11 x 28 mm; 0,43 x 1,0 tum).
Motor     Coreless likströmsmotor. Mikrokontrollern hanterar rotationen med hjälp av en  
     infraröd kodare. 
Tangentbordslås    Två konfigurerbara nivåer. 
Säkerhetskretsar   Dessa kontrollerar att enheten fungerar korrekt och ingriper i händelse av en anomali med  
     akustiska signaler och meddelanden på skärmen.
Pumpens skyddsklass   IP 42
Medföljande utrustning   Ambulatorisk pump med behållare, bärväska för infusionsenhet, elastiskt bälte, stödsnöre, 
     tygfodral, 2 batterier, tillbehör för öppning av batteriluckan, 1 användarhandbok och 1  
     teknisk handbok.
Garanti     Två år för tillverkningsfel.
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