
Ambulatorisk pump



PUMPBESKRIVNING
Den ambulatoriska pumpen CRONO S-PID 100 är utformad för subkutan infusion av immunglobuliner.

CRONO S-PID 100 förenar högteknologi och innovativ design. Dess kompakta mått och låga vikt gör den förenar högteknologi och innovativ design. Dess kompakta mått och låga vikt gör den 
idealisk för hemmabruk, vilket ger patienten frihet att delta i vardagliga aktiviteter under behandlingen.idealisk för hemmabruk, vilket ger patienten frihet att delta i vardagliga aktiviteter under behandlingen.

CRONO S-PID 100 använder speciella behållare på 100 ml.använder speciella behållare på 100 ml.
Pumpens huvudegenskaper är:
– möjligheten att välja mellan programmeringslägen för tid eller flödeshastighet:
– möjligheten att dela volymen i sprutan över flera infusionsställen (funktionen är endast tillgänglig i 
flödeshastighetsläge).
Tryckkolvsmekanismen, som arbetar direkt på gummikolven i behållaren, gör det möjligt för pumpen att Tryckkolvsmekanismen, som arbetar direkt på gummikolven i behållaren, gör det möjligt för pumpen att 
kombinera högt tryck vid tillförseln med utmärkt precision vid administrering av immunglobulinerna.kombinera högt tryck vid tillförseln med utmärkt precision vid administrering av immunglobulinerna.

CRONO S-PID 100 är försedd med en LCD-skärm (liquid crystal display) som visar användbar information till  är försedd med en LCD-skärm (liquid crystal display) som visar användbar information till 
läkaren och till patienten om pumpens inställningar, drift och diagnostik.läkaren och till patienten om pumpens inställningar, drift och diagnostik.
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Pumpmått  88 x 59 x 56 mm (3,46 x 2,31 x 2,20 tum).
Pumpens vikt  140 g (4,50 oz.), inklusive batteri.
Batteri     Litiumbatteri CR 123A 3V (batteriets livslängd är cirka 60/80 infusioner).
Dedikerad engångsbehållare med  en kapacitet på 100 ml och en universell säkerhetsanordning av typen 

"Luer-Lock".
Inkrement av partiell volym  Valbara, från 1 till 100 ml i 1 ml.
Tidsläge (tillförselstid)  Valbar, från 20 till 500 h.
Flödeshastighetsläge  Valbart, från 0,2 ml/h till 300 ml/h.
Inställning av antalet   Valbart, från 1 till 5 ställen.
infusionsställen  
(endast i flödeshastighetsläge)
Tillgänglig primingvolym  3,0 ml.
Flödeshastighetsprecision  +/-3 %.
Ocklusionstryck   2,2 bar +/-1
Doseringsvolym   20 mikroliter (dosering: mängd som administreras vid varje motorrotation).
Bolus efter ocklusion  Ca 4,0 ml. 
Inställningsminne    Alla inställningar lagras automatiskt i ett flashminne och behålls även 

om enheten lämnas utan batteri. Inställningarna lagras under en 
period av 10 år, dubbelt så länge som pumpens förväntade livslängd.

Skärm     LCD-skärm (liquid crystal display) (mått 11 x 28 mm; 0,43 x 1,0 tum).
Motor  Coreless DC-motor, vars rotation styrs av ett infrarött system.
Inställningslås  Två konfigurerbara nivåer.
Elektronisk krets med dubbla Säkerställer ett tillförlitligare och säkrare infusionssystem.
Mikrokontroller Säkerhetskretsar  Dessa kontrollerar att enheten fungerar korrekt och ingriper i händelse 

en eventuell anomali med ljud och meddelanden på skärmen.
Ingångsskyddsklass   IP 42
Medföljande standardutrustning   Ambulatorisk pump, bärväska, elastiskt bälte, kragrem, tygfodral,  

2 batterier (varav ett i pumpen), verktyg för öppning av batteriluckan, 
användarhandbok.

Garanti    Två år för tillverkningsfel.


