
Ambulatorisk pump
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TEKNISKA EGENSKAPER
Pumpens mått 84 x 55 x 42 mm.
Vikt 139 g, inklusive batteri.
Batteri Litiumbatteri CR 123A 3V (batteriets livslängd är cirka 100 infusioner).
Behållare för engångsbruk Särskilt avsedd, med en kapacitet på 50 ml och en universell säkerhetsanordning 

av typen "Luer-Lock".
Volymer som kan administreras Valbara, från 1 till 50 ml i inkrement om 1 ml.
Flödeshastighet i FrEE-läge (F1, F2, F3) Programmerbar från:

• 0,05 ml/h till 1,00 ml/h i inkrement om 0,01 ml/h; 
• 1,00 ml/h till 3,00 ml/h i inkrement om 0,02 ml/h;
• 3,00 ml/h till 5,00 ml/h i inkrement om 0,05 ml/h; • F2 och F3 kan också 
programmeras till 0,00 ml/h eller till oFF (visning av flödeshastighet inaktiverad).

Valbara flödeshastigheter i FrEE-läge 3, alla programmerbara.
Flödeshastighet i Auto-läge (F1, F2, F3) Programmerbar från:

•  0,05 ml/h till 1,00 ml/h i inkrement om 0,01 ml/h;
•1,00 ml/h till 3,00 ml/h i inkrement om 0,02 ml/h;
• 3,00 ml/h till 5,00 ml/h i inkrement om 0,05 ml/h;

Valbara flödeshastigheter i Auto-läge 4, varav 3 programmerbara och 1 fast vid 0 ml/h (F0).
Bolusdosvolym Programmerbar från 0,00 till 2,00 ml i inkrement om 0,022 ml.
Intervall mellan bolusdoser Programmerbar från:

•  5 minuter till 1 timme med 5 minuters inkrement;
• 1 timme till 24 timmar med 15 minuters inkrement.
Denna funktion kan inaktiveras genom att ställa in no,Lt.

Flödeshastighetsprecision +/-3 %.
Ocklusionstryck 3 valbara värden. Pumpen är inställd på PL2 (2,2 bar +/-1).
Bolus efter ocklusion Cirka 1,4 ml (i PL2-läge). 
Elektronisk krets Hanteras av dubbla mikrokontroller med dedikerad programvara. 
Inställningsminne Alla valda värden lagras automatiskt i ett minne som sparas även om batteriet 

avlägsnas från enheten.
Skärm Liquid crystal display (LCD – 11 x 28 mm).
Motor Coreless DC-motor. Mikrokontrollen styr rotationshastigheten med hjälp av en 

infraröd kodare. 
Inställningslås Två konfigurerbara nivåer.
Säkerhetskrets Kontrollerar att enheten fungerar korrekt, och ingriper i händelse av en eventuell 

anomali med akustiska signaler och meddelanden på skärmen.
Pumpens skyddsklass IP 42
Medföljande standardutrustning Ambulatorisk infusionspump med behållare, bärväska för infusionsenhet, ela-

stiskt bälte, kragrem, tygfodral, 2 batterier, verktyg för öppning av batteriluckan, 
1 användarhandbok.

Garanti Två år för tillverkningsfel.
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PUMPBESKRIVNING
Den ambulatoriska pumpen CRONO PAR 50 är utformad för subkutan infusion av apomorfin (aktiv substans) vid 
behandling av Parkinsons sjukdom.

CRONO PAR 50 använder specifika 50 ml-sprutor som kallas behållare. Den lilla storleken och lägre vikten gör CRONO 
PAR 50 idealisk för hemmabruk, vilket ger patienten frihet att delta i vardagliga aktiviteter under behandlingen.

Nedan följer en lista över pumpens viktigaste tekniska egenskaper.
• Möjligheten att välja två olika driftlägen: FrEE-läget med basfunktioner, och Auto-läget, med avancerade funktioner 
för patienter med högre terapeutiska krav;
• En klocka som gör det möjligt att administrera olika flödeshastigheter under en 24-timmarsperiod;
• Dubbla mikrokontroller som gör enheten säkrare och mer tillförlitlig.

Tryckkolvsmekanismen arbetar direkt på behållarens kolv, vilket möjliggör en noggrann administrering av läkemedlet. För 
att förbättra absorptionen av läkemedlet administrerar pumpen doseringar på 20µl med intervall som beror på den valda 
flödeshastigheten. Om den programmerade flödeshastigheten ökas minskar tidsintervallet mellan doseringarna proportionellt. 
CRONO PAR 50 har en LCD-skärm (liquid crystal display) som visar praktisk information om pumpens inställningar, drift 
och diagnostik som kan ses av läkaren och patienten.


