Kortbruksanvisning Infusomat® Space
Software L03

Gult

Grønt/rødt

Blått

Benytt kun anbefalt engangsutstyr!
Okklusjonstrykk: maks. 900 mmHg (1,2 bar).
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Trykk
for å skru på pumpen.
Trykk
deretter
for å åpne døren.
Lukk rulleklemmen, og sett inn infusjonssettet fra høyre til venstre, i samsvar med brukermanualen.
Steng døren til pumpen og velg riktig infusjonssett med
eller . Bekreft med
eller .
På spørsmålet ”Fyll slange (17,1 ml)?” så trykk ”Ja”
hvis du vil at pumpen skal fylle (prime) infusjonssettet. Hvis det allerede er gjort manuelt så trykk ”Nei” .
På spørsmålet ”Bruk forrige terapi?” så trykk ”Ja”
for å benytte samme data som ved forrige terapi
(infusjon). Trykk ”Nei”
for å legge inn nye infusjonsdata. Hvis det velges ”Ja”
må det i tillegg
besvares om de forrige infusjonsdata skal nullstilles.
Tast inn ønsket infundert totalvolum med . Bekreft med .
Sett “Rate” ved å trykke
og still inn ønsket hastighet med . Bekreft med . Parameter for “Tid”
finnes to linjer lavere enn “Rate”, og kan stilles inn på samme måte.
Start infusjonen med .
Demp evt. pre-/og påminnelsesalarm hvert 2. minutt med
For bruk av ”Spesialfunksjoner” og ”Opsjoner”, se brukermanualen.
Trykk og hold
i 3 sekunder for å slå av enheten. Pumpen kan ikke slås av med innsatt infusjossett.
(se “bruksanvisning standby”)

Status:
Statusavlesning kan foretas på to ulike måter:
a) På de nederste linjene i driftsdisplayet mens infusjonen pågår, ved å bruke
eller .
b) I statusmenyen (fungerer ved både stans og i drift):
		
1) Trykk
		
2) Trykk
til Statusmenyen. Gå inn i menyen med
eller
Nullstilling:
1. Trykk
2. Trykk
til Statusmenyen.
3. Trykk
inn i Statusmenyen.
4. Trykk
ved ”Gitt volum”.
5. Svar ”Ja” til ”Nullstill?” med .
Bruk av standby:
1. Stans infusjonen med
2. Trykk på , svar ”Ja” til ”Standby” med . Alternativt, hold inne
i 3 sekunder.
Pumpen er nå i standby.
Endre standby-tid; Trykk
eller . Endre tid med . Bekreft med
Standby kan avbrytes med
eller
Bolus:
Bolus gis mens infusjonen pågår.
Bolus med innstilt volum:
1. Trykk
Evt. trykk
for å endre enhet.
2. Trykk
og tast inn bolusmengde med
3. Start bolus ved å trykke . Alternativt, trykk
før bolus startes for å sjekke/justere bolustid.
		 Trykk deretter
for å starte bolus.
		 Bolus kan avbrytes med
eller
Manuell bolus:
1. Trykk
2. Hold inne . Bolus gis til
slippes. (Max 10 sek.)
Avslutte infusjon:
1. Stopp infusjonen med
2. Lukk rulleklemmen.
3. Trykk på
og på spørsmålet ”Åpne dør?” så trykk ”Ja”
for å åpne døren
4. Åpne døren helt ned og trykk inn grønn utløserknapp på innsiden av fronten (merket med PRESS)
5. Ta ut infusjonssettet, fra venstre mot høyre.
6. Lukk døren og skru av pumpen ved å trykke -knappen i 3 sek.
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