Crono Lecig

Bärbar pump för enterala infusioner

Läs dessa instruktioner innan pumpen används!

Bruksanvisning
IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
Originalinstruktioner

Äganderätt till information
COPYRIGHT © 2020, CANÈ S.p.A.
Eftertryck förbjudes.
Distribution, ändring, översättning eller reproduktion av detta dokument eller delar av det är förbjudet utan
skriftligt tillstånd från CANÈ S.p.A., med undantag för följande:
•

Utskrift av hela dokumentet eller delar av det i dess originalform.

•

Kopiering av innehållet utan att ändra det och med erkännande av CANÈ S.p.A. som innehavare av
upphovsrätten.

CANÈ S.p.A. Förbehåller sig rätten att göra ändringar eller förbättringar i den relaterade dokumentationen utan
att i förväg meddela om detta.

Obs! Det är därför inte möjligt att använda innehållet i detta dokument för att utveckla andra material i eget

kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från CANÈ S.p.A. Begäran om tillstånd, extra kopior av denna handbok
eller teknisk information ska ställas till:

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
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Ordlista över termer
Termerna som används i denna handbok definieras nedan.

B
bolus efter ocklusion
En viss mängd av läkemedlet som samlats i intestinalsonden och som frigörs efter avlägsnande av en
ocklusion.

E
ENFit-lock
Ett lock för engångsbruk för att tillfälligt stänga den förfyllda sprutan under de förberedande stegen före
infusion.
extrados
En dos av läkemedlet som manuellt kan administreras som tillägg till den kontinuerliga dosen.

F
förfylld spruta
En engångsbehållare för läkemedlet, som ska anslutas till pumpen.

M
morgondos
En dos av läkemedlet som kan administreras manuellt och som vanligen administreras som första dos på
morgonen.

O
ocklusion
Närvaron av ett hinder för läkemedelsflödet som får pumpen att stanna.

S
startposition för infusion
Den helt tillbakadragna positionen för tryckkolven.

T
tryckkolv
Den rörliga delen av pumpen som skjuter in kolven i kroppen på den förfyllda sprutan så att läkemedlet kan
administreras.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Support
Hur du begär support
Om du har några frågor eller tvivel om hur pumpen ska användas kan du kontakta Lobsors kundsupport per
telefon eller e-post.
Ange alltid pumpens serienummer som finns på etiketten på baksidan av pumpen (se "Identifikation av

pumpen" på sidan 19).

Kundsupport
Lobsor Pharmaceuticals AB
Kolonivägen 16
SE-741 44 Knivsta
Sverige
info@lobsor.se

Hur du skickar tillbaka pumpen
Om Lobsors kundsupport ber dig skicka tillbaka pumpen kommer de att ge dig adressen som du ska skicka den
till. Pumpen måste skickas på din egen bekostnad och i originalförpackningen.
Eventuella reparationer får endast utföras av tillverkaren, CANÈ S.p.A.

CANÈ S.p.A.
via Cuorgnè 42/a
10098 Rivoli (TO) - Italy
Tel.+39-011-9574872
Fax +39-011-9598880
service@canespa.it
www.canespa.it

OBS! CANÈ S.p.A. tillhandahåller inte en ersättningspump medan din pump är på reparation eller
underhåll.
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Garanti
Garantivillkor
CANÈ S.p.A. garanterar produkten mot eventuella defekter vad beträffar material eller utförande för en period
på två år från ursprungligt inköpsdatum.
Om du påträffar defekter i material eller utförande under denna period kommer Canè S.p.A. att reparera eller
ersätta de defekta delarna enligt de villkor som nedan redovisas, utan någon kostnad för reservdelar eller
arbetstid. Kostnaden för att skicka pumpen till Lobsors kundsupport åläggs kunden.

Obs! Garantin gäller endast om defekterna rapporteras inom de specificerade tidsgränserna.

Undantag från garantin
Garantin täcker inte följande:
•

rutinunderhåll

•

skada orsakad av felaktig användning, inklusive men inte begränsat till:
•

felaktig strömtillförsel

•

användning av produkten för andra ändamål än de avsedda

•

reparationer utförda av obehörig personal eller av kunden

•

defekter som härrör från ändringar, anpassningar eller reparationer gjorda på produkten av kunden eller
av obehörig personal

•

oförutsedda händelser, som dropp eller infiltration av vätskor

•

naturfenomen och uppsåtliga eller oaktsamma handlingar

•

tillbehör som medföljer pumpen

Eftergarantisupport
När garantin gått ut kommer CANÈ S.p.A. att ta betalt för delar som byts ut, arbetstid och transport enligt
gällande prislista.

Ogiltigförklaring av garantin
OBS! Garantin kommer att ogiltigförklaras med omedelbar effekt om modell eller serienummer som
är markerade på produkten har ändrats, raderats, tagits bort eller gjorts oläsliga på något sätt.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Ansvarighet
Ansvarsbegränsning
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1.

CANÈ S.p.A. accepterar inte något ansvar gentemot köparen eller tredje part för skada som kan orsakas
på personer eller egendom på grund av felaktig användning av pumpen, användning av pumpen för
andra ändamål än de avsedda eller användning som inte överensstämmer med de regler som anges i
denna handbok. Köparen ska dessutom åtaga sig att hålla CANÈ S.p.A. skadelös mot krav från tredje part i
relation till vad som ovan nämnts.

2.

CANÈ S.p.A. åtar sig att utföra reparationer på pumpen för en period som inte överstiger fyra år från
ursprungligt inköpsdatum. Därefter är CANÈ S.p.A. inte förpliktigad att utföra några reparationer.

3.

CANÈ S.p.A. accepterar inte något ansvar gentemot köparen eller tredje part för någon skada som kan
orsakas av användning av pumpen efter fyra år från ursprungligt inköpsdatum.

4.

CANÈ S.p.A. accepterar inte något ansvar gentemot patienten och/eller tredje part för problem och/eller
fördröjningar relaterade till speditionen av pumpen.

5.

CANÈ S.p.A. accepterar inte något ansvar gentemot patienten och/eller tredje part för hälsoproblem och/
eller olägenheter som uppstår medan pumpen genomgår teknisk support.

6.

CANÈ S.p.A. förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna eller modellen för instrumenten utan att vara
förpliktigad att utföra motsvarande ändringar på instrument som redan är tillverkade och sålda.

7.

CANÈ S.p.A. accepterar inte något ansvar gentemot patienten och/eller tredje part om pumpen används
med patroner av annan typ än vad som specificeras i tekniska data.
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1. Denna handbok
Handbokens syfte
Den här handboken ger användarna av Crono Lecig handledning vad beträffar:
•

förberedelse av pumpen för infusion

•

utförande av infusion av kompatibla läkemedel

•

lösning av eventuella problem

•

programmering av pumpen för infusion (endast medicinsk/paramedicinsk personal)

Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Använda symboler....................................................................................... 10
Varningar....................................................................................................... 10
Vem är handboken avsedd för................................................................... 11
Handbokens data......................................................................................... 11
Uppdateringar till handboken..................................................................... 11
Medföljande dokumentation ..................................................................... 11
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Använda symboler
Anmärkningar om patientens säkerhet
Andra typer av anmärkningar
Information relaterad till handboken
Ytterligare information som du kan be sjukvårdspersonalen om
Information relaterad till elektromagnetisk kompatibilitet

Information relaterad till avfallshantering

Information relaterad till kundsupport

2

Information om komponenter för engångsbruk
Information om låsning av inställningar

Varningar
VARNING! Alla som använder denna pump måste läsa dessa instruktioner, för den egna personliga
säkerheten.

OBS! Denna handbok hör till pumpen och måste förvaras under pumpens hela livslängd. Den måste
konsulteras för information om varje aspekt av pumpens livscykel, från mottagandet till urdrifttagningen.
Den måste förvaras på sådant sätt att den är tillgänglig för patienten och sjukvårdspersonalen, på en
ren, korrekt underhållen plats.
Om handboken går förlorad eller skadas ska Lobsors kundsupport kontaktas. Vid försäljning eller
flyttning av pumpen ska alltid denna handbok följa med.

10
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Vem är handboken avsedd för
Pumpen är utformad för följande personer:

Mottagare
Patient

Beskrivning

Utan någon specifik medicinsk kompetens kan patienterna utföra följande
åtgärder helt utan hjälp:
•

förbereda pumpen att administrera infusionen

•

ansluta pumpen till slangen för enteral infusion

•

administrera infusionen.

Familjeassistent

Utan någon specifik medicinsk kompetens kan en familjeassistent ersätta
eller hjälpa patienten med ovannämnda uppgifter.

Medicinsk/
paramedicinsk
personal

Medicinsk/paramedicinsk personal som har specifik medicinsk kunskap om
läkemedel och kompetens vad beträffar behandlingar och medicinska
procedurer som ska utföras av patienten, är de enda som får:

Medicinsk instruktör

•

ställa in infusionsflödet

•

ställa in morgondosen

•

ställa in extradosen

•

ställa in ocklusionstrycket

•

återställa den partiella infusionsräknaren

•

ge patienten eller familjeassistenten anvisningar om hur pumpen ska
användas på säkert sätt, hur knappsatsen ska låsas/låsas upp.

Utan någon specifik medicinsk kompetens kan medicinska instruktörer ha en
ingående kunskap om pumpen och dess användning och kan:
•

förklara pumpens funktioner och egenskaper för medicinsk/
paramedicinsk personal

•

ge medicinsk/paramedicinsk personal anvisningar om hur pumpen ska
användas på säkert sätt.

Handbokens data

Titel: Bruksanvisning
Kod eller upplaga: IFU PS4AGSV/LBS
Skrivet i APRIL 2020
Typ av instruktioner: originalinstruktioner
Pump: Crono Lecig

Medföljande dokumentation
Lista över dokument som bifogas pumpen:

Dokument

Bruksanvisning
Crono Lecig
(denna handbok)

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

Mottagare

Kod

Patienter och deras
IFU PS4AGSV/LBS
assistenter, medicinsk och Rev. 0 04-2020
paramedicinsk personal,
instruktörer

Distributionsformat
Papperskopia
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2. Säkerhetsåtgärder
Läs detta avsnitt
OBS! Läs alltid detta avsnitt för att garantera säker användning av pumpen.

Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Känna igen faror............................................................................................13
Allmänna varningar.......................................................................................14
Säkerhetsföreskrifter för patienten...............................................................15
Säkerhetsföreskrifter för sjukvårdspersonalen............................................17
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Känna igen faror
Säkerhetsmeddelanden
Situationer som kan utsätta patientens hälsa för risk betecknas enligt följande i denna handbok:

FARA! Anger en farlig situation som kan orsakar dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.

VARNING! Anger en farlig situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.

FÖRSIKTIGHET! Anger en farlig situation som kan orsaka lindrig skada om den inte undviks.

Procedur som endast är förbehållen medicinsk/paramedicinsk personal, eller påminnelse att kontakta din
läkare.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Allmänna varningar
Allmänna indikationer
Pumpen kan endast användas enligt beskrivningen i denna handbok och för de ändamål som beskrivs i det
försäljningsmaterial som distribueras av CANÈ S.p.A.
Pumpen har utformats, tillverkats och testats för att överensstämma med de citerade säkerhetsstandarderna. Om
pumpen används enligt instruktionerna i denna handbok kommer den inte att utgöra en risk varken för människor
eller egendom.

Avsedd användning
Denna pump har utformats, testats och tillverkats för enteral infusion av läkemedel.
Den får endast användas av personer som har fått lämpliga instruktioner om hur den används och om korrekta,
säkra tillvägagångssätt som ska följas. Om patienterna inte kan administrera behandlingen på egen hand måste
de få lämplig hjälp och övervakning.
Endast de tillbehör som specificeras i denna handbok får användas tillsammans med pumpen.
Pumpen får endast programmeras av medicinsk/paramedicinsk personal som fått lämplig utbildning.

Felaktig användning
Följande typer av användning är förbjudna:
•
•
•
•
•

intravenös infusion
användning i kombination med andra enheter anslutna till patientens kropp
förvaring i kylskåp eller frys
placering i en ugn eller mikrovågsugn
användning av barn utan ständig övervakning av vuxna eller assistenter

För användning av pumpen under graviditet eller amning följer du läkarens anvisningar.

Elektromagnetiska störningar
Pumpen stör inte elektriska enheter som är placerade i närheten av den. Mobiltelefoner och
radiofrekvensenheter i allmänhet (sändare) kan emellertid störa pumpen. Se "Elektromagnetisk
kompatibilitet" på sidan 88 för tillverkarens instruktioner.

Vägledning om användning av läkemedel
Det här dokumentet ger inte någon vägledning om användningen av läkemedel, tillvägagångssätt
för administrering av behandlingar eller om medicinska procedurer. Patienten måste alltid fråga
läkaren om ytterligare information om vad som ovan nämns.

Alternativa sätt för administrering
Förbered alternativa sätt för administrering för att vara säker på att behandlingen tillförs korrekt
om pumpen skulle upphöra att fungera. Be läkaren om råd angående möjligheten att få en
reservpump eller alternativa medel för läkemedelsadministrering till ditt förfogande.
14
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Säkerhetsföreskrifter för patienten
De korrekta procedurerna som ska följas av patienten eller assistenten beskrivs nedan.

Förbereda infusionen på säkert sätt
Använd endast det ordinerade läkemedlet
Det läkemedel som ska administreras ordineras endast av din läkare som programmerar att
pumpen arbetar korrekt i överensstämmelse med detta.
Om ett annat läkemedel än det ordinerade används kan detta inte bara äventyra
behandlingens effektivitet utan också få allvarliga konsekvenser för patientens hälsa, inklusive
dödsfall, i de allvarligaste fallen.

Om du inte känner dig säker på hur du ska utföra dessa åtgärder på egen hand ska du be om
hjälp från den medicinska eller paramedicinska personalen som övervakar din behandling.

Håll omgivningen ren

2

För att undvika infektioner ska du endast använda materialet före specificerat utgångsdatum
och endast om förpackningarna är intakta. Återanvänd inte material för engångsbruk. Använd
inte materialet om dess behållare är skadad.

Administrera infusionen på säkert sätt
Håll pumpen torr
Pumpen är skyddad mot droppande vätskor men den kan skadas om vätska kommer in i den. Ta alltid bort
pumpen innan du badar eller duschar. Om du misstänker att vätska kan ha kommit in i den av misstag (t.ex.
droppar av läkemedel, nattlig enures) ska du kontakta Lobsors kundsupport.

Om ett fel uppstår ska du kontakta kundsupporten
Om pumpen anger ett fel ska du vidta motsvarande korrigerande åtgärd (se sidan 80). Om felindikationen
återkommer när du har vidtagit korrigerande åtgärder eller efter initialisering av enheten kontaktar du Lobsors
kundsupport.

Be läkaren övervaka din behandling vad beträffar vad som ska göras i händelse av delvis
administrering av läkemedlet.
Slutför alltid infusionen
Infusionen måste slutföras för att tillförsäkra fullständig administrering av den mängd av läkemedlet som ordinerats
för den pågående behandlingen. Koppla inte från den enterala intestinalsonden från pumpen och stoppa inte
infusionen innan den är slutförd. Om du tillfälligt måste stoppa infusionen ska du se till att du kan återuppta den så
snart som möjligt.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Bära pumpen korrekt
Pumpen är utformad för att bäras och är programmerad av medicinsk/paramedicinsk personal för infusion av det
ordinerade läkemedlet på korrekt sätt. Häng inte pumpen på IV-ställ eller använd upphöjda stöd eftersom detta
kan orsaka en okontrollerad ökning i flödet av läkemedlet till patienten.

Blockera inte intestinalsonden
En blockering i intestinalsonden kan stoppa infusionen av läkemedlet och därför hindra pumpen från att leverera
den mängd läkemedel som behövs för behandlingen. Se till att det inte finns några hinder eller tilltäppningar
längs intestinalsonden.
Om patienterna inte kan åtgärda felet på egen hand i händelse av blockering ska du se till att de övervakas av
personal som fått lämplig utbildning.

Fråga din läkare om konsekvenserna av frigörelse av en bolus efter ocklusion
När orsaken till en blockering i intestinalsonden avlägsnats orsakar frigörelsen av trycket infusion av den mängd
läkemedel som har samlats längs intestinalsonden (bolus efter ocklusion).

Hur du kan resa med pumpen
Pumpen avger inte radiovågor och kan därför inte störa elektronisk instrumentutrustning ombord.
Det finns inte några kontraindikationer för att passera genom metalldetektorer med pumpen ansluten men det
kan vara bra att få ett läkarintyg för att bevisa att du måste resa med pumpen ansluten.
Även om strålningsdosen är extremt låg och enligt US FDA detta därför inte bör medföra några negativa
konsekvenser på elektroniska enheter så rekommenderar vi att i avsaknad av objektiva data inte låta pumpen
passera genom en röntgenskanner. Om du väljer att föra en pump genom en röntgenmaskin ska du sedan ta ut
och sätta in batteriet på nytt för att utföra ett fullständigt självtest.

16
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Säkerhetsföreskrifter för sjukvårdspersonalen
De korrekta procedurer som medicinsk/paramedicinsk personal måste följa för att skydda patientens hälsa
beskrivs nedan.

Lås alltid pumpinställningarna
Programmering av pumpens funktionsparametrar kräver medicinsk kunskap om patienten, om
pågående behandling och om det läkemedel som administreras. Den får bara utföras av den
läkare som är ansvarig för behandlingen och kan endast överlåtas till personal som fått lämplig
utbildning. För att förhindra manipulering eller oförutsedda ändringar ska inställningarna till pumpen
alltid låsas.

Försäkra dig om att patienten kan använda pumpen på egen hand
Pumpen kan endast användas på egen hand av personer som kan förstå hur den fungerar och följa
instruktionerna i denna handbok. Försäkra dig om att patienten kan utföra behandlingarna på säkert sätt ensam
och, om så inte är fallet, ombesörj support och övervakning av personal med lämplig utbildning.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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3. Att börja
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Identifikation av pumpen..............................................................................19
Förvaring.........................................................................................................21
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Identifikation av pumpen
Tillverkarens identifikationsdata
CANÈ S.p.A.
via Cuorgnè 42/a
10098 Rivoli (TO) - Italy
Tel.+39-011-9574872
Fax +39-011-9598880
mailbox@canespa.it
www.canespa.it

Bärväskans innehåll
Nedan finns en lista över de artiklar som bifogas Crono Lecig-pumpen.

A

B

C

E

D
G
H
F

Artikel
A
B
C
D
E
F
G
H

Beskrivning

Pumpens bärväska
Denna handbok
Tygväska
Pump med batteri monterat
Elastiskt bälte
Tillbehör för öppning av batterifacket
Reservbatteri
Bärrem

Bortskaffa förpackningen enligt gällande lokala regler för separat avfallsinsamling.
Obs! Om du när du öppnar bärväskan konstaterar att någon av de delar som är listade ovan fattas eller är
skadad ska du kontakta Lobsors kundsupport; se "Support" på sidan 6.
IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Pumpens identifikationsdata

A

B

C

Artikel
A
B
C

Beskrivning
Pumpmodell
CE-märkning och symboler
Serienummer som ska anges när support begärs; se "Support" på sidan 6.

Obs! Pumpen har programvara installerad på den. På begäran kan Lobsors kundsupport lämna uppgifter om
programvaruversion. “Visa programvaruversion” på sidan 72.

Symboler på pumpen och förpackningen
Följande symboler är markerade på pumpen:

Symbol

0476

IP42

20

Beskrivning

Symbol

Beskrivning

CE-märkning och identifikation
av certifieringsorgan

Tillämpad del typ CF

Försiktighet! Läs
bruksanvisningen

Separat avfallsinsamling
av elektrisk och elektronisk
utrustning

Resistent mot intrång av fasta
kroppar som är större än 1
millimeter och droppar av
vätska

Rx ONLY

Enheten får endast användas
på läkarordination

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

Förvaring
Varningar angående transport
OBS! Pumpen kan skadas av stötar. Transportera endast pumpen i originalbärväskan och hantera
den försiktigt.

Miljöförhållanden för förvaring
Förvara pumpen inomhus i originalbärväskan och skyddad mot:
•

värmekällor (element, brännare, spisar och ugnar etc.)

•

direkt solljus

•

starka elektromagnetiska fält (magneter, högtalare, mobiltelefoner eller andra enheter som avger
radiovågor)

•

joniserande strålning (enheter för radioterapi eller diagnostisk radiologi)

•

ultraljudsenheter

•

enheter för magnetresonans

För tekniska detaljer se "Pumpens tekniska egenskaper" på sidan 83, för elektromagnetisk kompatibilitet se
"Elektromagnetisk kompatibilitet" på sidan 88.

Långtidsförvaring
Om enheten lämnas oanvänd i mer än en månad ska batteriet tas bort och pumpen förvaras i bärväskan på torr
plats och i omgivningstemperatur.

Förvaring av läkemedel
För information om förvaring av läkemedel ska du fråga din läkare och konsultera instruktionerna
som finns i broschyren med patientinformation.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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4. Funktioner
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Presentation av Crono Lecig-pumpen........................................................23
Beskrivning av pumpen................................................................................25
Beskrivning av displayen..............................................................................26
Beskrivning av knappsatsen.........................................................................28
Engångsmaterial som inte följer med pumpen..........................................30
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Presentation av Crono Lecig-pumpen
Vilken funktion har pumpen?
Crono Lecig är en bärbar infusionspump för kontinuerlig enteral administrering av Lecigon ®, ett läkemedel för
behandling av Parkinsons sjukdom.

Hur fungerar pumpen?
Pumpens användning beskrivs kortfattat nedan:

Fas

Beskrivning

1

Inställning
Den medicinska/paramedicinska personalen ställer in pumpen enligt den föreskrivna
behandlingen (infusionsflöde, extrados, morgondos, ocklusionstryck).

2

Hantering
Patienten eller assistenten kan kontrollera inställningen av parametrarna. Den medicinska/
paramedicinska personalen kan kontrollera räknarna och återställa den partiella
infusionsräknaren.

3

Förberedelse
Patient eller assistent:

4

•

förbereder pumpen genom att montera den förfyllda sprutan

•

ansluter pumpen till den enterala intestinalsonden och startar infusionen.

Infusion
Pumpen infunderar läkemedlet i mikrodoser i intervaller som bestäms av det flöde som är
inställt. Infusionen administreras med hjälp av en tryckkolv, som för fram och levererar en
exakt mängd av läkemedlet. Om administreringen stoppas av yttre faktorer, som att slangen
till infusionssetet kläms ihop, stoppar pumpen infusionen och displayen visar tilltäppt status.
Under infusionen ska patienten eller assistenten:

5

•

kontrollera den tid som är kvar till slutet av infusionen eller infusionens flödeshastighet

•

välja infusionsflöde

•

infundera morgondosen

•

infundera extradosen

•

åtgärda eventuella ocklusioner.

Avsluta infusion
När infusionen är avslutad stannar pumpen och tryckkolven dras tillbaka, färdig för en ny
infusion.

Administrering av läkemedlet
Pumpen är utformad för kontinuerlig infusion av en konstant dos av läkemedel. Som tillägg till detta kontinuerliga
flöde kan extra doser infunderas för att tillmötesgå patientens behov under dagen. Patienten kan infundera flera
extra doser under dagen och en morgondos inställd för att tillmötesgå patientens behov när han/hon vaknar.
Den totala mängden läkemedel som ska infunderas under dagen fastställs av den medicinska/paramedicinska
personalen enligt patientens tillstånd och behandling.

Infusionsflöde
Pumpen levererar mikrodoser på 20 μl (mikroliter) med regelbundna intervall, som bestäms av det flöde som
är inställt. Till exempel, vid ett infusionsflöde på 20 ml/h (milliliter/tim) kommer det att ta ungefär 2 timmar och
30 minuter att infundera det läkemedel som finns i spruta om 50 ml. Den faktiska varaktigheten av infusionen beror
emellertid också på volymen av morgondosen och volymen av och antalet extradoser som infunderas.
IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Ljudsignaler
Pumpen avger olika ljudsignaler:
•

när en knapp trycks in

•

i händelse av ocklusion eller fel

•

när infusionen snart är klar

•

när infusionen är klar

Reserverade funktioner
Vissa av pumpens funktioner är reserverade för användning av den medicinska/paramedicinska personal som är
ansvarig för behandlingen och åtkomst kan därför endast erhållas från en reserverad meny skyddad av lösenord.

Låsa inställningarna
Den medicinska/paramedicinska personalen kan låsa pumpinställningarna för att hindra oavsiktliga ändringar eller
modifieringar av obehörig eller icke kvalificerad personal. Om inställningarna lämnas olåsta är det möjligt att ändra
vissa pumpinställningar (larm för slut på infusion, infusionsflöde, morgondos och extradoser) utan att behöva avslöja
lösenordet för åtkomst till den reserverade menyn.

24
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Beskrivning av pumpen
Huvudsakliga komponenter
D
C

E

A

B

A
F

Artikel
A
B
C
D
E
F

Beskrivning
Halsremmens fixeringsringar
Tryckkolv
Lysdiod
Display
Knappmeny
Batterifack
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Beskrivning av displayen
Inledning
Pumpdisplayen står normalt på OFF (AV). Tryck på någon av knapparna för att slå på den och visa information.
Displayen visar en viss information enligt pumpens status och de funktioner som är aktiverade. De huvudsakliga
objekten är följande.

Obs! Informationen är samma även om inställningarna är olåsta (ingen

Information som visas när pumpen är OFF (AV)
Display

Beskrivning

•

: larmet för slut på infusion inaktiverat

•

: inställningar låsta

•
•
•
•

symbol).

: svagt batteri

OFF (AV) : pumpen är avstängd
50 ml : volym läkemedel som ska infunderas, i milliliter
hh:mm: aktuell tid (timme och minuter)

Information som visas under infusion
Display

Infusion pågår
•

Beskrivning

BLINKANDE: Infusion pågår

•

: larmet för slut på infusion inaktiverat

•

: inställningar låsta

•
•
•

: svagt batteri

: hh:mm: tid kvar till slutet av infusionen uttryckt i timmar och minuter
: förloppsindikator för infusion

•

Fn : valt infusionsflöde

•

20,0 ml/h: aktuellt infusionsflöde.
I detta exempel är inställningarna låsta, det är 2 timmar och 29 minuter kvar till
slutet av infusionen och flöde F1 på 20 ml/h har valts.

Extrados eller morgondos infusion pågår
•

: typ av dos som levereras (Extrados eller Morgondos)

•

: tid kvar till slutet av infusionen

I detta exempel är infusionen klar inom mindre än en minut. Om basflödet ställs in
på 0 ml/h visar displayen den tid som är kvar till slutet av dosen.

Infusionen stoppad
•

: larmet för slut på infusion inaktiverat

•

: inställningar låsta

•
•
•
•
26

: svagt batteri

STOP (STOPP) : infusion stoppad
48 ml : kvarvarande volym läkemedel som ska infunderas
hh:mm: aktuell tid (timme och minuter)
IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

Information som visas under programmering
Display

Beskrivning

•
•

Displayen visar menyn eller värdet för den valda parametern.
De värden som visas blinkande kan redigeras.

Det här exemplet visar volymen för en dos som kan ändras.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

27

Beskrivning av knappsatsen
Inledning
Knapparna aktiverar olika funktioner beroende
på pumpens status. När en knapp trycks in avger
pumpen olika ljudsignaler beroende på den funktion
som är aktiverad och den åtgärd som utförs.
Knapparna för viktiga kommandon är tidsinställda:
de måste tryckas in i flera sekunder för att utföra
kommandot.

OBS! Skada på knapparna. Tryck endast in knapparna med fingrarna, aldrig med vassa föremål.

Knapparnas funktioner
Knapp

Funktion
Under infusion, väljer och startar en dos (extra eller morgon)

Tillbaka till föregående meny

Startar eller stoppar infusionen (STOP (STOPP))
Kräver avbrott av en extra- eller morgondos
Kräver avbrott av en tillbakadragning (total eller partiell)
Raderar begäran om tidig tillbakadragning

Under infusion

Väljer önskat flöde

Med pumpen stoppad

Tar dig till huvudmenyn
Bekräftar valt alternativ eller inställd parameter

Rullar genom en meny eller ändrar den valda parametern
(om den kan redigeras)

Exempel på ljudsignaler
Ett antal exempel ges nedan:

Tillstånd

Längd av tryck

Ljudsignal

Utförande av ett kommando

Lång

Tickande, sedan en lång ljudsignal

Tryck på en knapp som inte är aktiverad

Kort eller lång

Ingen ljudsignal

Ändra ett värde

Kort

Kort

28
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Låsa inställningarna
OBS! Endast behöriga personer får ändra pumpinställningarna (
symbol finns inte). För att låsa
upp inställningarna behöver du ett lösenord som inte är inkluderat i denna handbok men som
tillhandahålls separat.
Obs! Pumpinställningarna förblir låsta medan batteriet laddas.
Pumpen programmeras och utges normalt av medicinsk/paramedicinsk personal med inställningarna låsta, för
att förhindra oavsiktliga ändringar av parametrarna. Skärmdumpen nedan visar status för knappmenyn:

Display

Status
Inställningar låsta (

symbol finns)

Hindrar obehöriga personer från att göra oavsedda
ändringar i de inställningar som valts av medicinsk/
paramedicinsk personal.

Inställningar olåsta (

symbol finns inte)

Inställningarna kan endast låsas upp av medicinsk/
paramedicinsk personal som har lösenordet för
åtkomst till den reserverade menyn.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Engångsmaterial som inte följer med pumpen

FÖRSIKTIGHET! Kontamination vid användning i icke-steril miljö. Använd alltid nytt, förseglat material.

OBS! Skada på pumpen. Använd endast kompatibelt material för engångsbruk som specificeras i
tekniska data för pumpen.

Förfylld spruta
Förfylld spruta med läkemedel som består av följande delar:

A

B

C

Del
A
B
C

Beskrivning
ENFit-lock
Sprutkropp
Kolv

Enteral slang
Använd enterala slangar för långvarig enteral näringstillförsel vid farmakologiska behandlinga

30
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5. Lär känna din pump
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Vanliga procedurer.......................................................................................32
Ställa in datum och tid..................................................................................33
Visa pumpinställningarna.............................................................................34
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Vanliga procedurer
Öppna huvudmenyn
Med pumpen stoppad (status OFF (AV)
eller STOP) (STOPP) trycker du på knappen
och håller den nedryckt: pumpen
avger ett tickande ljud och en ljudsignal,
sedan visas huvudmenyn.

Obs! Menyn visar olika alternativ
beroende på pumpstatus.

Gå till menyn Settings (Inställningar)
Från huvudmenyn väljer du Settings
(Inställningar) och trycker på
: menyn
Settings (Inställningar) visas.

Avstängningstider för displayen
Displayen har olika avstängningstider beroende på den åtgärd som utförs.

Tillstånd

Tid

Åtgärd

Inställning av
parametrar

1 min

Displayen stängs av, pumpen lämnar den
aktuella menyn och sparar de inställningar som
gjort fram till det ögonblicket.

Visning av
parametrar

15 s

Displayen stängs av och pumpen lämnar den
aktuella menyn.

Ändring av inställningarna
Pumpens inställningar kan bara ändras om
de är olåsta.
Om du försäker ändra inställningarna när
de är låsta avger pumpen en ljudsignal
och displayen visar symbolen
.

32
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Ställa in datum och tid
Klockfunktion
Pumpen är försedd med en klocka och en kalender för de interna funktionerna. Försäkra dig om att datum och
tid alltid är korrekt inställt.

Format
Datum och tid visas i följande format:

Parameter
Datum
Tid

Format

dd/mm/åå (dag/månad/år)
hh:mm (timme:minuter)

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Procedur
Från menyn Settings (Inställningar)

1.

och
använder du knapparna
för att välja Date/time (Datum/tid)
.
och trycker sedan på

2.

Ändra värdet med hjälp av
och
: den ändrade
knapparna
siffran börjar blinka.

3.

för att bekräfta och gå
Tryck på
vidare till nästa siffra.

Obs! När proceduren för ändring av
datum och tid har påbörjats kan den
inte avslutas i förtid. Rulla genom alla
värdena (timme, minuter, dag, månad,
för att gå tillbaka
år) och knappen
till menyn Settings (Inställningar).
4.

När du har ställt in alla värdena
för att gå tillbaka till
trycker du på
menyn Settings (Inställningar).

Visa pumpinställningarna
Parametertyper
Pumpen anpassas till den specifika behandlingen av den medicinska/paramedicinska
personalen genom användning av följande parametrar:
•

infusionsflöden

•

extradosvolym

•

intervall mellan extradoser

•

morgondosvolym

•

intervall mellan morgondoser

Du kan visa inställningarna av dessa parametrar antingen när pumpen är avstängd (status
OFF (AV)) eller när infusionen stoppats (status STOP (STOPP)). Pumpens inställningar kan bara
ändras om de är olåsta.
För att stoppa en infusion, se "Stoppa infusionen" på sidan 51.

Obs! De inställningar som visas kan inte ändras.
34
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Visa de tillgängliga infusionsflödena

1.

Från menyn Settings (Inställningar)
för att välja Flow
trycker du på
rate (Flöde).

2.

Tryck på
för att öppna menyn Flow
rate (Flöde).

3.

Välj det flöde som ska visas med
och
.
knapparna

4.

Tryck på
för att visa det inställda
värdet för det valda flödet.

4.

Tryck på
för att gå tillbaka till
menyn Flow rate (Flöde).

5.

för att gå tillbaka till
Tryck på
menyn Settings (Inställningar).

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020
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Visa inställningarna för extrados
1.

Från menyn Settings (Inställningar)
och väljer Extra
trycker du på
dose (Extrados).

2.

Tryck på

3.

Tryck på
för att visa den volym som
är inställd för Extra dose (Extrados).

4.

Tryck på
för att gå tillbaka till
menyn Extra dose (Extrados).

5.

för att välja Bolus interval
Tryck på
(Bolusintervall).

36

för att öppna menyn

Extra dose (Extrados).
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6.

Tryck på
för att visa intervallet
mellan en Extra dose (Extrados) och
nästa.

7.

Tryck på
för att gå tillbaka till
menyn Extra dose (Extrados).

8.

för att gå tillbaka till
Tryck på
menyn Settings (Inställningar).

Visa inställningarna för morgondos
1.

Från menyn Settings (Inställningar)
och väljer Morning
trycker du på
dose (Morgondos).

2.

Tryck på

för att öppna menyn

Morning dose (Morgondos).

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

37

3.

Tryck på
för att visa den volym
som är inställd för Morning dose
(Morgondos).

4.

Tryck på
för att gå tillbaka till
menyn Morning dose (Morgondos).

5.

för att välja Bolus interval
Tryck på
(Bolusintervall).

6.

Tryck på
för att visa intervallet
mellan en Morning dose (Morgondos)
och nästa.

7.

Tryck på
för att gå tillbaka till menyn Morning dose (Morgondos).

8.

för att gå tillbaka till meTryck på
nyn Settings (Inställningar).

38
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6. Infusion av läkemedlet
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Installera förfylld spruta.................................................................................40
Anslut förfylld spruta till intestinalsonden för enteral infusion....................41
Starta infusionen.............................................................................................42
Infusion av morgondosen.............................................................................44
Infusion av en extrados av läkemedel........................................................46
Ändra infusionsflödet.....................................................................................48
Bära pumpen.................................................................................................49
Stoppa infusionen..........................................................................................51
Vad som måste göras när infusionen är klar..............................................55
Byte av förfylld spruta....................................................................................56
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Installera förfylld spruta
FARA! Dödsfall eller allvarlig personskada. Läkemedel som endast får användas på läkarordination.
Använd inte pumpen för infusion av andra läkemedel än de som anges av din läkare.

FÖRSIKTIGHET! Kontamination vid användning i icke-steril miljö. Använd alltid nytt, förseglat material.
Läs den information som finns i bipacksedeln som följer med läkemedlet.

FÖRSIKTIGHET! Utgånget material. Använd inte material för engångsbruk efter det utgångsdatum
som finns på förpackningen, även om materialet är intakt.

Fäst förfylld spruta på pumpen

1.

Passa in den förfyllda sprutan
på pumpen så att tryckkolven
går in hela vägen i sprutans
kropp.

OBS! Läckage av
läkemedel från kolven.
Tryck inte på sprutans
väggar.

2.

Vrid den förfyllda sprutan
medurs tills du hör ett klick:
sprutan är stadigt låst i dess
montering.

Nästa steg
När den förfyllda sprutan är låst på plats följer du proceduren för "Ansluta förfylld spruta till intestinalsond för
enteral infusion" som beskrivs på sidan 41.
40
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Anslut förfylld spruta till intestinalsonden för enteral infusion
VARNING! Frigörelse av bolus efter ocklusion, överdos. Ta bort alla eventuella hinder på
intestinalsonden (veck, stängda klämmor) för att förhindra ocklusion och påföljande frigörelse av
bolus efter ocklusion.

Vad ska göras först
Anslut först den förfyllda sprutan till pumpen, se:
•

"Installera förfyllda spruta" på sidan 40.

Procedur
Ta bort locket och anslut den förfyllda sprutan till intestinalsond
för enteral infusion på patienten. För ytterligare information se
bipacksedeln som följer med läkemedlet.

Nästa steg
När den förfyllda sprutan är ansluten till intestinalsond för enteral infusion följer du proceduren för "Starta infusionen"
som beskrivs på sidan 42.
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Starta infusionen
FÖRSIKTIGHET! Om behandlingen avbryts är administreringen av läkemedlet otillräcklig. Koppla inte
från pumpen från intestinalsonden för enteral infusion innan infusionen är slutförd.

VARNING! Frigörelse av bolus efter ocklusion, överdos. Ta bort alla eventuella hinder på intestinalsonden (veck, stängda klämmor) för att förhindra ocklusion och påföljande frigörelse av bolus efter
ocklusion.

Vad ska göras först
Innan du startar infusionen ska du ansluta Anslut förfylld spruta till intestinalsond, se:
•

“Anslut förfulld spruta till intestinalsond för enteral infusion” på sidan 41.

Infusion av läkemedlet
1.

Med displayen avstängd trycker
och släpper
du på knappen
den sedan: pumpen visar ordet
OFF (AV). Håll ned knappen (ON/
OFF) (PÅ/AV): pumpen avger
ett tickande ljud följt av en lång
ljudsignal.

2.

Släpp knappen.

Under några sekunder visar displayen:
•
•

ON (PÅ)
fast ljus

•

valt flöde

•

infusionshastighet (ml/h)

Efter några få sekunder börjar
pumpen infundera läkemedlet och
följande visas på displayen:
•

42

blinkande

•

tid kvar till slutet av infusionen
(hh:mm)

•

förloppsindikator för infusion

•

valt flöde

•

infusionshastighet (ml/h)
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Infusionen fortsätter.
10 minuter före slutet av infusionen avger pumpen
en ljudsignal och displayen visar meddelandet
"Attention 10min" (Varning 10 min).
Tryck på
för att bekräfta att du läst det och
pumpen återgår till föregående status, men med
den rutmönstrade indikatorn rödfärgad.
5 minuter före slutet av infusionen avger pumpen
ytterligare en ljudsignal som påminnelse.
För instruktioner om hur den förfyllda sprutan ska
bytas, se "Byta förfylld spruta" på sidan 56.

Nästa steg
När infusionen pågår är följande åtgärder möjliga:
•
•
•
•
•

"Ändra infusionsflödet", se sidan 48.
"Infusion av morgondosen", se sidan 44.
“Infusion av en extrados av läkemedel”, se sidan 46.
"Stoppa infusionen", se sidan 51.
"Bära pumpen", se sidan 49.
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Infusion av morgondosen
Morgondosen
Din läkare ställer in denna dos av läkemedlet för att den ska administreras i början av dagen.
Det är inte möjligt att infundera en morgondos förrän intervallet mellan en morgondos och nästa, såsom det
ställts in av din läkare, har gått ut. Dosen anses vara infunderad även om den inte administrerats fullständigt av
pumpen (administrering stoppad eller otillräckligt med läkemedel i den förfyllda sprutan).

FÖRSIKTIGHET! Underdos. Infundera inte dosen om den mängd läkemedel som finns i den förfyllda
sprutan inte är tillräcklig för en komplett infusion.

Procedur
1.

Under infusionen trycker du in och
: pumpen avger
håller ner knappen
ett tickande ljud och sedan en lång
ljudsignal och visar de doser som kan
infunderas (extrados och morgondos),
med deras respektive volymer (ml).

2.

Använd knappen
Morgondos.

3.

Tryck in och håll ner knappen
för
att infundera dosen: den tid som är
kvar för att slutföra infusionen visas på
displayen. Om basflödet ställs in på
noll visar displayen den tid som är kvar
till slutet av dosen.

för att välja

Obs! Infusionsflödet ökar för att
infundera morgondosen och går sedan
tillbaka till det tidigare inställda flödet.

44

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

Stoppa infusionen av morgondosen för tidigt
1.

För att stoppa infusionen av
morgondosen trycker du in
: ett
och håller ner knappen
bekräftelsemeddelande visas på
displayen.

2.

Tryck på
för att bekräfta: infusion
av morgondosen stoppas och
pumpen går tillbaka till infusion av
inställt flöde.

Obs! Du kan inte infundera en ny
morgondos förrän det inställda
intervallet mellan en morgondos och
nästa har gått ut.

Problemlösning
Pumpen är låst och infunderar inte
morgondosen
Om du försöker infundera en morgondos
innan inställt tidsintervall har gått ut visar
displayen meddelandet Låst och den
tid som är kvar tills nästa morgondos kan
infunderas.

Åtgärd
Vänta återstående tid som visas
på displayen och upprepa
infusionsproceduren.

Den förfyllda sprutan innehåller inte
tillräckligt med läkemedel för att
infundera morgondosen
Om du påbörjar infusion av morgondosen
men pumpen inte innehåller tillräckligt
med läkemedel för att infundera den
helt och hållet så visar displayen den
delmängd som kommer att administreras.

Åtgärd
Stoppa infusionen och installera en full
spruta så att du kan infundera korrekt
mängd av läkemedlet (se "Byte av förfylld
spruta" på sidan 56).
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Infusion av en extrados av läkemedel
FÖRSIKTIGHET! Felaktig dosering. Följ din läkares instruktioner vad beträffar den mängd läkemedel
som ska administreras.

Extradoser
Om det är nödvändigt är det möjligt att infundera extradoser av läkemedlet med hänsyn till den mängd som
administrerats av pumpen i kontinuerligt läge. Mängden läkemedel per extrados och frekvensen med vilken den
kan infunderas bestäms av din läkare.
Det är inte möjligt att infundera en extrados förrän intervallet mellan en extrados och nästa, såsom det ställts in
av din läkare, har gått ut. Dosen anses vara infunderad även om den inte administrerats fullständigt av pumpen
(infusion stoppad eller otillräckligt med läkemedel i den förfyllda sprutan).

FÖRSIKTIGHET! Underdos. Infundera inte dosen om den mängd läkemedel som finns i den förfyllda
sprutan inte är tillräcklig för en komplett infusion.

Procedur
1.

Under infusionen trycker du in och
: pumpen avger
håller ner knappen
ett tickande ljud och sedan en lång
ljudsignal och visar de doser som kan
infunderas (extrados och morgondos).

2.

Tryck in och håll ner knappen
för
att infundera dosen: den tid som är
kvar för att slutföra infusionen visas på
displayen. Om basflödet ställs in på
noll visar displayen den tid som är kvar
till slutet av dosen.

Obs! Infusionsflödet ökar för att
infundera extradosen och går sedan
tillbaka till det tidigare inställda flödet.
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Stoppa infusionen av extradosen för tidigt
1.

För att stoppa infusionen av
extradosen trycker du in och
: ett
håller ner knappen
bekräftelsemeddelande visas på
displayen.

2.

Tryck på
för att bekräfta: infusion
av extradosen stoppas och pumpen
går tillbaka till infusion av inställt flöde.

Obs! Du kan inte infundera en ny
extrados förrän det inställda intervallet
mellan en extrados och nästa har gått
ut.

Problemlösning
Pumpen är låst och infunderar inte
extradosen
Om du försöker infundera en extrados
innan inställt tidsintervall har gått ut visar
pumpen meddelandet Låst och den
tid som är kvar tills nästa extrados kan
infunderas.

Åtgärd
Vänta återstående tid som visas
på displayen och upprepa
infusionsproceduren.

Den förfyllda sprutan innehåller inte
tillräckligt med läkemedel för att
infundera extradosen
Om du påbörjar infusion av extradosen
men pumpen inte innehåller tillräckligt
med läkemedel för att infundera den
helt och hållet så visar displayen den
delmängd som kommer att administreras.

Åtgärd
Stoppa infusionen och installera en full
spruta så att du kan infundera korrekt
mängd av läkemedlet (se "Byte av förfylld
spruta" på sidan 56).
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Ändra infusionsflödet

FÖRSIKTIGHET! Felaktig dosering. Följ din läkares instruktioner beträffande den mängd läkemedel
som ska administreras och det lämpligaste infusionsflödet för behandlingen.

Infusionsflöden
En läkare kan bestämma upp till tre olika infusionsflöden (F1, F2 och F3) för att tillmötesgå patientens olika behov.
Du kan välja ett annat flöde, om det är tillgängligt, när som helst under infusionen.

Välja infusionsflöde
1.

Medan infusionen pågår, tryck på vilken
knapp som helst för att visa information
om pågående infusion.

2.

Tryck in och håll nere knappen
:
pumpen avger att tickande ljud, sedan
en lång ljudsignal och visar flödesmenyn.

3.

Släpp knappen.

Obs! Antalet flöden som visas beror på
de inställningar som din läkare gjort.
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4.

Rulla genom listan med knapparna
och
och välj önskat flöde.

5.

Tryck på
för att bekräfta: displayen
visar det valda flödet och pumpen
administrerar läkemedlet med den
angivna infusionshastigheten.

Obs! Den tid som är kvar för att slutföra
infusionen uppdateras enligt det flöde
som är inställt.

Bära pumpen
Varningar
FÖRSIKTIGHET! Eventuell allergisk reaktion på grund av långvarig kontakt med pumpen. Lägg alltid
pumpen i den medföljande tygväskan innan du sätter den på dig.
OBS! Skada på pumpen efter att den tappats i golvet. Bär alltid pumpen på sådant sätt så att du
inte kan tappa den.
OBS! Skada på pumpen på grund av kontakt med vätskor. Ha inte på dig pumpen när du badar eller duschar.
OBS! Pumpen kan skadas av överhettning. Utsätt inte pumpen för direkt solljus. Håll pumpen inom de
specificerade omgivningsförhållandena för användning och förvaring (sidan 84).
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Figurerna nedan ger information om hur de tillbehör som följer med pumpen ska användas.

Pump buren runt halsen
Pump buren med bärrem och tygväska

Pump buren runt midjan
Pump buren med elastiskt bälte och tygväska
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Stoppa infusionen
FÖRSIKTIGHET! Avbruten behandling, underdos. Be läkaren om råd vad beträffar vad som ska göras i
händelse av partiell administrering av läkemedlet.

Mål
Det kan vara nödvändigt att stoppa en infusion tillfälligt eller avbryta den. Stoppade infusioner kan återupptas,
men avbrutna infusioner för tillbaka tryckkolven till läget för start av infusion och kan inte omstartas utan en ny
förfylld spruta.
Om det är nödvändigt är det möjligt att stoppa och återuppta tillbakadragningen av tryckkolven.

Tillfälligt stopp av en infusion
1.

Medan infusionen pågår, tryck på
vilken knapp som helst för att visa
information om pågående infusion.

2.

Tryck på och håll nere
: displayen visar ett
knappen
bekräftelsemeddelande.

3.

Tryck på
för att stoppa infusionen:
displayen visar ordet STOP (STOPP)
och infusionen stoppas.
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Återuppta en tillfälligt stoppad infusion
1.

Med infusionen stoppad (STOP
(STOPP)) trycker du in och håller ner
: pumpen avger ett
knappen
tickande ljud och en ljudsignal, ordet
ON (PÅ) visas kort på displayen och
infusionen återupptas.

Några få sekunder senare visar displayen
information om den pågående infusionen.

Permanent stoppa en tillfälligt stoppad infusion
1.

Med infusionen stoppad (STOP
(STOPP)) trycker du in och håller
: pumpen avger
ner knappen
ett tickande ljud och en ljudsignal
och huvudmenyn visas sen på
displayen.

2.

Med knappen
End (Slut).
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3.

Tryck på
: pumpen avger
en lång ljudsignal och visar
meddelandet för slut på
infusion (END) (SLUT).

Efter 10 sekunder börjar tryckkolven
dra sig tillbaka och går tillbaka
till läge start av infusion. Det tar
ungefär 6 minuter för tryckkolven
att dra sig tillbaka

OBS! Skada på tryckkolven.
Ta inte bort sprutan
förrän tryckkolven är helt
tillbakadragen.

När slutläget har nåtts visar
displayen kort ordet OFF (AV) och
stängs sedan av.

Konsekvenser
Om en infusion avbryts innan den är slutförd:
•

Det återstående intervallet mellan en morgondos och nästa blir kvar i minnet och nästa morgondos kan
inte infunderas förrän det inställda intervallet har gått ut

•

Det återstående intervallet mellan en extrados och nästa återställs och om en ny, förfylld spruta installeras
kan en annan extrados infunderas omedelbart.
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Stoppa tillbakadragningen av tryckkolven
I en nödsituation är det möjligt att stoppa tillbakadragningen av tryckkolven och återställa den senare. Vi
rekommenderar emellertid inte att göra så eftersom denna åtgärd kan skada tryckkolven.

1.

Under tillbakadragningen av
tryckkolven trycker du in och håller
: tryckkolven
ner knappen
stannar.

2.

För att återuppta
tillbakadragningen trycker
du in och håller ner knappen
igen: tryckkolven startar
tillbakadragningen på nytt.

OBS! Skada på tryckkolven.
Ta inte bort sprutan
förrän tryckkolven är helt
tillbakadragen.

När infusionens startläge har uppnåtts
visar displayen kort ordet OFF (AV)
och stängs sedan av.
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Vad som måste göras när infusionen är klar
OBS! Skada på tryckkolven. Ta inte bort sprutan förrän tryckkolven är helt tillbakadragen.

Hur slutar infusionen?
Infusionen slutar i följande sekvens:

Fas
1

Beskrivning

Om larmet för slut på infusion inte har avaktiverats
avger pumpen en serie ljudsignaler med låg prioritet när
läkemedlet i den förfyllda sprutan håller på att ta slut:
•

10 minuter före slutet av infusionen visar displayen
meddelandet "Attention 10min" (Varning 10 min).
Meddelandet och ljudet fortsätter utan avbrott tills
. Indikatorn är röd tills infusionen är
du trycker på
avslutad.

•

5 minuter före slutet av infusionen avger pumpen
endast en ljudsignal.

2

När infusionen är klar visar displayen meddelandet
”Attention END” (Varning! SLUT) tills du trycker in
medan
tryckkolven under tiden drar sig tillbaka.

3

Tryckkolven drar sig automatiskt tillbaka till läget för start av
infusion. Det tar ungefär 6 minuter för den att dra sig tillbaka.

4

När tryckkolven når läget för start av infusion avger pumpen
en ljudsignal och ordet OFF (AV) visas på displayen. Du kan
ta bort sprutan.
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Ta bort spruta
1.

Koppla från pumpen från
intestinalsonden för enteral infusion.

2.

Vrid den förfyllda sprutan moturs för
att frigöra den från pumpen.

3.

Kassera materialet för engångsbruk.

4.

Om du behöver administrera mera
läkemedel installerar du en ny, full
förfylld spruta (se "Installera förfylld
spruta" på sidan 40).

Om du inte behöver använda pumpen
genast igen ska du lägga tillbaka den i
bärväskan.

Specialavfall. Förorening. Avfallshantera materialet för engångsbruk enligt gällande föreskrifter för
avfallshantering av medicinskt avfall.

Byte av förfylld spruta
När ska den förfyllda sprutan bytas
Du behöver normalt byta den förfyllda sprutan när allt läkemedel i den har infunderats. Men det kan vara bra
att sätta in en ny patron innan den gamla är slut, så att infusionen kan vara längre när det behövs. Om du till
exempel vet att din infusion kommer att ta slut vid ett opassande tillfälle (på en bjudning, på en utflykt etc.) kan
du ersätta den delvis använda sprutan med en full.

FÖRSIKTIGHET! Behandling utan tillräcklig verkan. Läkemedlet är ömtåligt och kan lätt förstöras.
Återanvänd inte det läkemedel som är kvar i sprutan när du tagit ut den från pumpen.

Procedur
Se
"Stoppa infusionen",

1.

Stoppa infusionen definitivt och vänta tills
tryckkolven kommit tillbaka till läget start av
infusion.

2.

Ta bort den delvis använda sprutan.

3.

Kassera materialet för engångsbruk.

4.

Installera en ny, full sprutan.

"Installera förfylld spruta"

5.

Starta den nya infusionen.

“Starta infusionen”

på sidan 51.

”Vad som måste göras
när infusionen är klar”
på sidan 55.

på sidan 40.

på sidan 42.

Specialavfall. Förorening. Avfallshantera materialet för engångsbruk enligt gällande föreskrifter för
avfallshantering av medicinskt avfall.
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7. Ställa in pumpen
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Ställa in infusionsflöden................................................................................58
Ställa in morgondosen.................................................................................60
Ställa in extradosen......................................................................................62
Inaktivera larmet slut på infusion................................................................64
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Ställa in infusionsflöden
FÖRSIKTIGHET! Överdos, underdos eller obehag. Denna åtgärd kräver medicinsk expertis. Pumpen
måste programmeras av medicinsk/paramedicinsk personal eller annan utbildad personal.
OBS! För att ändra inställningarna måste pumpen antingen vara i status OFF (AV) eller STOP (STOPP).

Infusionsflöden
Det är möjligt att ställa in upp till tre olika infusionsflöden (F1, F2 och F3), som patienten kan välja beroende på
hans/hennes tillstånd.
F2 och F3 kan inaktiveras (alternativet OFF (AV)) och därför inte visas som alternativ för patienten.

Inställbara värden
Flöde
F1
F2
F3

Gräns

0 – 20 ml/h
0 – 20 ml/h
0 – 20 ml/h

Ökning
0,10 ml
0,10 ml
0,10 ml

Kan inaktiveras (OFF (AV))
Nej
Ja
Ja

Villkor
För att ställa in infusionsflödet måste du först låsa upp pumpinställningarna, se "Låsa och låsa upp
pumpinställningarna" på sidan 67.

Ställa in infusionsflöden
1.

Från menyn Settings (Inställningar)
väljer du Flow rate (Flöde) och
trycker på
.

2.

Välj det flöde du vill ställa in och
tryck på
.
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3.

Värdet blinkar.
Justera flödet med knappen
.

eller

Obs! Efter en minuts inaktivitet
lämnar pumpen läget Set-up
(Konfiguration), displayen stängs
av och det visade värdet sparas
i minnet.

4.

Tryck på
för att bekräfta och gå
tillbaka till menyn Flow rate (Flöde).

5.

Upprepa proceduren från steg 3 för
alla flöden du vill ställa in.

Inaktivera ett infusionsflöde
1.

Från menyn Flow rate (Flöde)
väljer du det flöde som du vill
inaktivera, med knapparna
.
eller

2.

Tryck in och håll ner knappen
tills ordet OFF (AV) visas på
displayen. Om du inaktiverar
det valda aktuella flödet
tillämpas flöde F1 när infusionen
återupptas.

Flödet inaktiveras och visas inte bland
de alternativ som är tillgängliga för
patienten.
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Ställa in morgondosen

FÖRSIKTIGHET! Pumpen måste programmeras av medicinsk/paramedicinsk personal eller annan
utbildad personal.

Morgondosen
Morgondosen är en volym av läkemedel som valts för att tillmötesgå patientens behov vid uppvaknandet.
Denna dos infunderas på patientens begäran förutom den mängd läkemedel som är inställd som flöde. För
morgondosen måste följande infusionsparametrar ställas in:
•
•

Volume (Volym): den volym läkemedel som kommer att infunderas som morgondos.
Bolus interval (Bolusintervall): det intervall som måste förflyta mellan infusion av en morgondos och nästa.

Denna dos krävs normalt av patienten endast en gång om dagen, i början av dagen.

Inställbara värden
Parameter

Volume (Volym)
Bolus interval (Bolusintervall)

Gräns

0 till 20 ml
1 till 24 tim.

Ökning

0,10 ml
1 tim

Villkor
För att ställa in morgondosen måste du först låsa upp pumpinställningarna, se "Låsa och låsa upp

pumpinställningarna" på sidan 67.

Ställa in infusionsparametrar
1.

Från menyn Settings (Inställningar)
väljer du Morning dose
.
(Morgondos) och trycker på

2.

Från menyn Morning dose
(Morgondos) väljer du Volume
.
(Volym) och trycker på
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3.

Värdet blinkar.
Justera volymen för morgondosen
eller
.
med knappen

Obs! Efter en minuts inaktivitet
lämnar pumpen läget Set-up
(Konfiguration), displayen stängs
av och det visade värdet sparas i
minnet.

4.

Tryck på
för att gå tillbaka
till menyn Morning dose
(Morgondos). Välj Bolus interval
(Bolusintervall) och tryck på
.

5.

Värdet blinkar.
Justera intervallet mellan en
morgondos och nästa, med
eller
.
knappen

Obs! Efter en minuts inaktivitet
lämnar pumpen läget Set-up
(Konfiguration), displayen stängs
av och det visade värdet sparas i
minnet.

6.

Tryck på
för att gå tillbaka
till menyn Morning dose
(Morgondos).

7.

Tryck på
för att gå tillbaka till
menyn Settings (Inställningar).
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Ställa in extradosen
FÖRSIKTIGHET! Överdos eller underdos. Denna åtgärd kräver medicinsk expertis. Pumpen måste
programmeras av medicinsk/paramedicinsk personal eller annan utbildad personal.

Extradoser
Pumpen kan ställas in för att infundera en extrados av läkemedel, som tillägg till den mängd som är inställd som
flöde, enligt patientens behov. Följande infusionsparametrar måste ställas in:
•
•

Volume (Volym): den volym läkemedel som kommer att infunderas som extrados.
Bolus interval (Bolusintervall): det intervall som måste förflyta mellan infusion av en extrados och nästa.

Patienten kan begära extradoser flera gånger under dagen, enligt den tid som är inställd som intervall mellan en
administrering och nästa.

Inställbara värden
Parameter

Gräns

Volume (Volym)
0 till 10 ml
Bolus interval (Bolusintervall) 15 min till 24 tim

Ökning

0,10 ml
15 min

Villkor
För att ställa in extradosen måste du först låsa upp pumpinställningarna, se "Låsa och låsa upp

pumpinställningarna" på sidan 67.

Ställa in infusionsparametrar
1.

Från menyn Settings (Inställningar)
väljer du Extra dose (Extrados) och
.
trycker på

2.

Från menyn Extra dose (Extrados)
väljer du Volume (Volym) och
.
trycker på
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3.

Värdet blinkar.
Justera volymen för extradosen med
eller
.
knappen

Obs! Efter en minuts inaktivitet lämnar
pumpen läget Set-up (Konfiguration),
displayen stängs av och det visade
värdet sparas i minnet.

4.

Tryck på
för att gå tillbaka till
menyn Extra dose (Extrados). Välj
Bolus interval (Bolusintervall) och
tryck på
.

5.

Värdet blinkar.
Justera intervallet mellan en
extrados och nästa, med knappen
eller
.

Obs! Efter en minuts inaktivitet lämnar
pumpen läget Set-up (Konfiguration),
displayen stängs av och det visade
värdet sparas i minnet.

6.

Tryck på
för att gå tillbaka till
menyn Extra dose (Extrados).

7.

för att gå tillbaka till
Tryck på
menyn Settings (Inställningar).
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Inaktivera larmet slut på infusion
När ska larmet slut på infusion inaktiveras
Larmet för slut på infusion anger när infusionen håller på att ta slut. Normalt är detta larm aktiverat, men du kan till
exempel inaktivera det i situationer då ljudsignalen kan vara störande eller obehaglig.

Villkor
För att aktivera/inaktivera larmet för slut på infusion måste du först låsa upp pumpinställningarna, se "Låsa och

låsa upp pumpinställningarna" på sidan 67.

Aktivera/inaktivera larmet slut på infusion
1.

Från menyn Settings (Inställningar)
väljer du larmen End-of-infusion (Slut
.
på infusion) och trycker på

2.

Med knappen

•
•

eller

väljer du:

ON (PÅ): för att aktivera larmet
OFF (AV): för att inaktivera larmet
Obs! Efter en minuts inaktivitet lämnar
pumpen läget Set-up (Konfiguration),
displayen stängs av och det visade
värdet sparas i minnet.

3.
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Tryck på
för att bekräfta och
gå tillbaka till menyn Settings
(Inställningar): symbolen
anger att
larmet slut på infusionen är inaktiverat.
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8. Reserverade funktioner
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Åtkomst till reserverade funktioner.............................................................66
Låsa och låsa upp pumpinställningarna....................................................67
Visa infusionsräknarna.................................................................................69
Återställa infusionsräknaren.........................................................................70
Ställa in ocklusionstrycket............................................................................71
Visa programvaruversion.............................................................................72
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Åtkomst till reserverade funktioner
FÖRSIKTIGHET! Felaktig administrering av läkemedlet. Dessa åtgärder kräver medicinsk expertis.
Förvara lösenordet på säker plats.

OBS! Endast behöriga personer får ändra pumpinställningarna (
symbol finns inte). För att låsa
upp inställningarna behöver du ett lösenord som inte är inkluderat i denna handbok men som
tillhandahålls separat.

Reserverad meny
De reserverade funktionerna är endast för användning av medicinsk/paramedicinsk personal och de kan därför
endast nås från en lösenordsskyddad, reserverad meny. Följande åtgärder kan utföras från denna meny:
•
•
•
•

“Låsa och låsa upp pumpinställningarna”, se sidan 67.
“Visa programvaruversion”, se sidan 72.
"Ställa in ocklusionstrycket", se sidan 71.
"Återställa infusionsräknaren", se sidan 70.

Procedur
1.

Från huvudmenyn väljer du Reserved
.
(Reserverad) och trycker på

2.

Skriv in lösenordet med hjälp av
och
.
knapparna

3.

för att bekräfta och gå till
Tryck på
för att gå
nästa siffra eller tryck på
tillbaka till föregående siffra.

Obs! Om du anger ett felaktigt
lösenord visas ett felmeddelande och
proceduren avslutas.

4.

När du skrivit in lösenordet visas menyn
Reserved (Reserverad).

5.

Tryck på
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för att lämna menyn

Reserved (Reserverad).
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Låsa och låsa upp pumpinställningarna
OBS! Endast behöriga personer får ändra pumpinställningarna (
symbol finns inte). För att låsa
upp inställningarna behöver du ett lösenord som inte är inkluderat i denna handbok men som
tillhandahålls separat.

Vilka inställningar kan du låsa?
Vissa pumpinställningar kan låsas så att de endast kan ändras av behörig, kvalificerad personal. Följande
inställningar kan låsas:
•
•
•
•
•

Programmering av infusionsflöde
morgondos
extradoser
återställning av den partiella infusionsräknaren
aktivering/inaktivering av ljudsignaler för slut på infusion

När ska pumpinställningarna låsas upp
Inställningarna ska normalt hållas låsta hela tiden för att hindra oavsiktliga ändringar eller ändringar av obehörig,
okvalificerad personal. Lås bara upp i följande fall:
•

för att ställa in funktionsparametrarna för pumpen innan den lämnas ut till patienten

•

för att göra det möjligt för behörig personal att ändra pumpens funktionsparametrar utan att behöva
avslöja lösenordet för åtkomst till den reserverade menyn.

Obs! Lås inställningarna innan du lämnar ut pumpen till patienten.

Villkor
För att låsa och låsa upp pumpinställningarna måste du känna till lösenordet för åtkomst till den reserverade
menyn, se "Åtkomst till reserverade funktioner" på sidan 66.

Procedur
1.

Från menyn Reserved(Reserverad)
väljer du Lock settings (Lås
.
inställningar) och trycker på

2.

Med knappen

•
•
•

eller

väljer du:

ON (PÅ): för att låsa inställningarna
OFF (AV): för att låsa upp
inställningarna

Obs! Efter en minuts inaktivitet lämnar
pumpen läget Set-up (Konfiguration),
displayen stängs av och det visade
värdet sparas i minnet.
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3.

Tryck på
för att bekräfta och
gå tillbaka till menyn Reserved
(Reserverad).

Med inställningarna låsta, under infusion
och med pumpen stoppad (OFF (AV)
på
eller STOP (STOPP)) visas symbolen
displayen.

Konsekvenser
När inställningarna är låsta kan pumpen inte:

68

•

ändra inställda flöden

•

ändra volymen för och intervallen mellan extradoser

•

ändra volymen för och intervallen mellan morgondoser

•

återställa den partiella infusionsräknaren

•

aktivera eller inaktivera larmet slut på infusion
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Visa infusionsräknarna
Infusionsräknare
Med pumpen på OFF (AV) kan du visa:
•
•

partiell räknare, dvs. antalet infusioner som slutförts av pumpen sedan senaste återställning
totalräknare, dvs. antalet infusioner som slutförts av pumpen under hela dess livslängd.

Endast den partiella räknaren kan återställas (se "Återställa infusionsräknaren" på sidan 70).

Villkor
För att visa räknarna måste du känna till lösenordet för åtkomst till den reserverade menyn. Se "Åtkomst till

reserverade funktioner" på sidan 66.

Procedur
1.

Från menyn Reserved
(Reserverad) väljer du Counters
.
(Räknare) och trycker på

2.

Välj den räknare du vill visa med
eller
.
hjälp av knappen

•

Infusions (partial) (Infusioner
(del)) för att visa den partiella
räknaren

•

Infusions (total) (Infusioner
(total)) för att visa totalräknaren

3.

Tryck på
för att bekräfta:
den valda räknaren visas på
displayen.

4.

för att gå tillbaka till
Tryck på
menyn Counters (Räknare).

5.

för att gå tillbaka till
Tryck på
menyn Reserved (Reserverad).
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Återställa infusionsräknaren
Villkor
För att återställa den partiella räknaren behöver du:
•

Känna till lösenordet för åtkomst till den reserverade menyn. Se "Åtkomst till reserverade funktioner" på
sidan 66.

•

För att låsa upp pumpinställningarna, se "Låsa och låsa upp pumpinställningarna" på sidan 67.

Procedur
1.

Från menyn Reserved (Reserverad) väljer du Counters
(Räknare) och trycker på
.

2.

Välj Infusions (partial) Infu.
sioner (del) och tryck på

3.

Tryck på
nollställts.

4.

Tryck på
för att gå tillbaka till menyn Counters
(Räknare).

5.

för att gå tillTryck på
baka till menyn Reserved
(Reserverad).
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tills räknaren
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Ställa in ocklusionstrycket
Detektera ocklusion
Om läkemedlet stöter på ett hinder längs intestinalsonden under infusionen, till exempel om slangen är veckad
eller klämd av något föremål så detekterar pumpen ökningen av trycket, varnar dig om problemet och stoppar
administreringen.
Den här pumpen gör det möjligt för dig att justera känsligheten för detektering av ocklusion. Tre olika trycknivåer
finns tillgängliga:

Nivå
PL1
PL2
PL3

Ocklusionstryck

2,7 +/- 1 bar
4,0 +/- 1,2 bar
4,7 +/- 1,5 bar

Villkor
För att ställa in ocklusionstrycket behöver du:
•

Känna till lösenordet för åtkomst till den reserverade menyn. Se "Åtkomst till reserverade funktioner" på sidan 66.

•

För att låsa upp pumpinställningarna, se "Låsa och låsa upp pumpinställningarna" på sidan 67.

Procedur
1.

Från menyn Reserved (Reserverad)
väljer du Occlusion pressure
.
(Ocklusionstryck) och trycker på

2.

Välj önskad nivå med hjälp av
eller
.
knappen

3.

Tryck på
för att bekräfta och
gå tillbaka till menyn Reserved
(Reserverad).
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Visa programvaruversion
Villkor
För att visa information om pumpen måste du känna till lösenordet för åtkomst till den reserverade menyn, se
"Åtkomst till reserverade funktioner" på sidan 66.

Visa programvaruversion
1.

Från menyn Reserved
(Reserverad) väljer du SW version
(Programvaruversion) och trycker på
.

2.

Den installerade versionens nummer
visas på displayen.

3.

för att gå tillbaka till
Tryck på
menyn Reserved (Reserverad).
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9. Underhåll
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Allmänna varningar.......................................................................................74
Initialisera pumpen........................................................................................75
Byta batteri.....................................................................................................76
Bortskaffande.................................................................................................78
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Allmänna varningar

Om pumpen är skadad ska du kontakta Lobsors kundsupport innan den används.

Rengöring av pumpen
VARNINGAR! Infektion. Desinfektera pumpen innan den används av ny användare.

OBS! Skada på pumpen på grund av kontakt med vätskor. Pumpen får ej läggas i vatten eller andra
vätskor. Låt inte vätska tränga in i pumpen. Om enheten blir våt ska du omedelbart torka den med
pappershanddukar för att undvika att vätskor tränger in i infusionspumpen
OBS! Skada på pumpen. Använd inte aceton, lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
Sterilisera inte pumpen.
Infusionspumpen är en återanvändbar medicinsk utrustning som behöver renhållas. Pumpen skall hållas ren på
följande sätt:
Rekommenderad utrustning:
• engångsgasbindor
• milt, neutralt rengöringsmedel
• 70 % isopropylalkohol (IPA) desinfekteringsmedel
•
ljummet vatten.
Tillvägagångssätt:
1. Vät en gasbinda med vatten blandat med desinfekteringsmedel och torka av pumpens utsidor.
2. Vät en gasbinda med vatten och torka av eventuella desinfekteringsmedelsrester och torka därpå av
pumpen med ännu en gasbinda.
3. Vät en gasbinda med desinfekteringsmedel och torka av pumpens utsidor.
4. Torka bort eventuella desinfekteringsmedelsrester från pumpens utsida efter att desinfektionsmedlet
avdunstat och torka därpå av med en ny gasbinda.
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Initialisera pumpen
När pumpen ska initialiseras
Initialisera pumpen om den visar ett fel som kräver initialisering (se "Felrapportering och eventuell korrigerande
åtgärd" på sidan 80) eller om den inte fungerar på rätt sätt. Tryckkolven går tillbaka till korrekt läge för start av

infusion.

Procedur
Från huvudmenyn väljer du Reset pusher
:
(Återställer pump) och trycker på
tryckkolven dras tillbaka till läge för start av
infusion.
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Byta batteri

OBS! Försäkra dig om att du alltid har ett reservbatteri till hands.

Varningar om ”Svagt batteri”
En upprepad ljudsignal och ett meddelande på displayen anger att batteriet är svagt.

Display

Pumpens tillstånd
Pumpen stoppad

Åtgärd

Svagt batteri. Andra infusioner är
möjliga.

Skaffa ett nytt batteri
och ersätt det gamla
med det så snart som
möjligt.

Pumpen stoppad

Byt omedelbart batteri.

Batteriet helt urladdat. Pumpen kan
inte användas.

Infusion pågår
Svagt batteri. Den pågående
infusionen kan slutföras.

1.

och
Tryck på
slutför infusionen.

2.

Skaffa ett nytt
batteri.

Effekter av att byta batteri
Pumpen har kvar alla inställningar och läget för tryckkolven om batteriet byts när pumpen är i ett av följande
tillstånd:
•

stoppad (status OFF (AV))

•

med en tillfälligt stoppad infusion (status STOP (STOPP))

•

i ett feltillstånd, om det krävs (se "Felrapportering och eventuell korrigerande åtgärd" på sidan 80).

Byta batteri
OBS! Skada på pumpen. Använd endast batterier av den typ som specificeras i tekniska data för
pumpen. Använd inte laddningsbara batterier.

Specialavfall. Förorening. Bortskaffa de använda batterierna i särskilda behållare för separat avfallsinsamling.
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OBS! Skada på pumpen. Ta inte bort och/eller byt batteriet när en infusion pågår.

1.

Med pumpen stoppad (status OFF
(AV) eller STOP (STOPP)) sätter du in
öppningstillbehöret för batterifacket i
skåran på locket.

2.

Bänd upp locket så att det öppnas: locket
förblir anslutet till pumpen med ett band.

3.

Dra ut locket för att ta bort batteriet.

OBS! Skada på pumpen.
Försök inte bända ut batteriet
ur facket med något verktyg.
Slå pumpen kraftigt mot
handflatan.

4.

Vänta 10-15 sekunder och sätt sedan in
det nya batteriet i facket, placera det på
bandet och se till att det blir rätt polaritet.

Obs! Batteriet måste placeras på bandet
för att det ska vara lättare att sedan ta bort
det.

•

Pumpen kör ett självtest, avger en lång
ljudsignal åtföljd av fem korta signaler och
lysdioden börjar blinka: logotypen visas på
displayen.

•

Efter några få sekunder går pumpen
tillbaka till föregående status (STOP (STOPP)
eller OFF (AV)).

•

Tryckkolven är kvar i läge.

5.

Tryck tillbaka locket tills det hörs ett klick.
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Bortskaffande
Bortskaffande av pumpen

Tillverkaren är ansvarig för insamling och korrekt avfallshantering av pumpen. Korrekt avfallshantering och
återvinning hjälper till att förebygga eventuella negativa följder för människor och miljön.
Bortskaffande av pumpen av tredje part (patienten eller medicinsk/paramedicinsk personal) utan iakttagande
av gällande normer för avfallshantering kommer att medföra sanktioner enligt tillämpliga lagar.

Kontakta Lobsors kundsupport för anvisningar om hur pumpen kan skickas tillbaka till tillverkaren.

Bortskaffande av materialet för engångsbruk

2
Medicinteknisk produkt för engångsbruk, utformad och tillverkad för att användas endast en gång och sedan
kasseras enligt gällande föreskrifter för medicinskt avfall. Material som är markerat med denna symbol får inte
återanvändas.
Om dessa instruktioner inte följs utsätts användaren för allvarlig risk för infektion.
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10. Diagnostik
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Felrapportering och eventuell korrigerande åtgärd..................................80
Åtgärda ocklusioner......................................................................................81
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Felrapportering och eventuell korrigerande åtgärd
Fel
I händelse av fel på pumpen visas en felkod på displayen, ibland åtföljd av en lysdiod som tänds. De fel som
rapporteras är listade nedan tillsammans med nödvändig korrigerande åtgärd. Med undantag för koden ”Error”
(fel) är dessa larm alla klassificerade som High Priority (Hög prioritet).

VARNING! Underdos eller överdos på grund av att pumpen fungerar på onormalt sätt. Använd inte
pumpen i felstatus.
Kod
Error
(fel)
Er.2

Ljudsignal/lysdiod

Er.3
Er.4

Orsak

Korrigerande åtgärd

pumpen kan inte
användas
fel i säkerhetssystemet
(pump låst)

-

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund

motorfel

Tryck på

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund
intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund

tillbakadragning av
tryckkolven blockerad
frammatningssystemet
blockerat

Avlägsna hindret som stoppar
tillbakadragning av tryckkolven

Er.6

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund

motorfel

Initialisera pumpen (se "Initialisera
pumpen" på sidan 75).

Er.7

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund/lysdiod släckt eller
blinkande

fel i mikrokontrollkretsen

Tryck på

Er.8

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund

pumpinställningarna
felaktiga
(fabriksinställningar
återställda)

Initialisera och programmera om
pumpen (se "Initialisera pumpen"
på sidan 75 och "Ställa in pumpen"
på sidan 57).

Er.9

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund

fel i motorns säkerhetskrets Initialisera pumpen (se "Initialisera
pumpen" på sidan 75).

Er.11

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund

fel i frammatningssystemet Initialisera pumpen (se "Initialisera
(pump låst)
pumpen" på sidan 75).

Er.5

kort ljudsignal

kontinuerlig ljudsignal/blinkande
lysdiod

Tryck på

Tryck på

Fel
De huvudsakliga felmeddelandena är listade nedan:

Kod
BATT

Ljudsignal/lysdiod

OCCL

intermittent ljudsignal som upprepas
var 10:e sekund

intermittent ljudsignal

Orsak

batteriet urladdat
ocklusion längs
intestinalsonden (pump
blockerad)

Korrigerande åtgärd
Byt batteri (se "Byta batteri" på
sidan 76).

Avlägsna orsaken till ocklusionen (se
"Åtgärda ocklusioner" på sidan 81).

OBS! inga avsiktliga fördröjningar har introducerats i larmen, vilka utlöses så fort säkerhetssystemet
detekterar avvikelsen från det normala.
OBS! pumpens firmware (fast program) håller säkerhetssystemet under konstant kontroll, och ett Er.2larm utlöses om någon anomali detekteras.
OBS! lysdioden används endast i fall där det inte går att visa felet på displayen, men den indikerar
inte en högre larmprioritet.
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Åtgärda ocklusioner
Om ocklusioner uppstår ofta ska du kontakta din läkare.

Hur en ocklusion detekteras
Ocklusioner detekteras eftersom de orsakar en tryckökning i intestinalsonden. Hur snabbt de upptäcks beror
därför på flödet, intestinalsondens styvhet och längd och de andra delarnas styvhet.
Ju högre flödet är eller ju styvare materialen är desto snabbare kan ocklusionen upptäckas. Maximal tid inom
vilken pumpen detekterar ocklusionen och stoppas är enligt följande.

Infusionsflöde
0,1 ml/h
1 ml/h
6 ml/h

Detektionsintervall för ocklusion

47 timmar ca
3 timmar 15 minuter ca
30 minuter ca

Frigörelse av bolus efter ocklusion
När infusionen återupptas efter en ocklusion administrerar pumpen omedelbart allt läkemedel som samlats
längs finns i intestinalsonden. Den mängd läkemedel som infunderas med denna administrering kallas bolus efter
ocklusion. Bolusens volym kan påverkas av närvaro av luft i intestinalsonden, användning av kateter, filter eller
förlängningar eller om pumpen är ansluten till andra enheter.

VARNING! Frigörelse av bolus efter ocklusion, överdos. Be din läkare om specifika instruktioner för
den pågående behandlingen.

1.

När pumpen stannar på grund av
en ocklusion (OCCL) lokalisera
orsaken till blockeringen längs
intestinalsonden.

2.

Avlägsna orsaken.

3.

för att omedelbart
Tryck på
återuppta infusionen.

Om det inte är möjligt att avlägsna
orsaken till ocklusionen ska infusionen
stoppas (se "Stoppa infusionen" på sidan
51).
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11. Tekniska Data
Innehåll
Det här avsnittet inkluderar följande ämnen:
Pumpens tekniska egenskaper....................................................................83
Tillbehör...........................................................................................................85
Reservdelar.....................................................................................................86
Valfria tillbehör...............................................................................................87
Elektromagnetisk kompatibilitet...................................................................88
Precisionstester...............................................................................................90
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Pumpens tekniska egenskaper
Mått och vikt
Längd x bredd x djup
Vikt

84 x 55 x 42 mm
139 g - inklusive batteri

Tekniska data
Strömförsörjning
Batteriets livslängd

Display
Inträngningsskydd
Summerns ljudtrycksnivå
Lagring av uppgifter
Maximal livslängd

CR 123A 3 V litiumbatteri
Cirka 90 infusioner
Obs! Batteriets livslängd minskar snabbt om displayen står på ON (PÅ) under
lång tid, om pumpen används och/eller förvaras vid låga temperaturer eller
om batteriet som används är gammalt.
Colour OLED 96x64 pixlar
IP 42
53 dBA +/- 5 dBA.
Inställningarna av värden och räknarna är kvar även utan batteriet.
Fyra år från första försäljning.

Infusionsdata
Administrerbar volym
50 ml
Infusionsflöden tillgängliga för F1: 0 – 20 ml/h
inställning
F2: 0 – 20 ml/h
Programmeringsökning
Infusionsökning (mikrodoser)
Extradosvolym
Intervall mellan extradoser
Extrados
programmeringsökning
Morgondosvolym
Intervall mellan morgondoser
Morgondos
programmeringsökning
Flöde extra- eller morgondos
Flödesprecision
Ocklusionstrycksnivåer

F3: 0 – 20 ml/h
0,1 ml/h
20 μl
0 - 10 ml
15 min – 24 tim
15 min
0 - 20 ml
1 tim – 24 tim
1 tim

Maximal detektionstid för
ocklusion
(hh:mm)

40 ml/h
+-/3 %
PL1: 2,7 +/- 1 bar
PL2: 4,0 +/- 1,2 bar
PL3: 4,7 +/- 1,5 bar
vid ett flöde på 0,1 ml/h:
vid ett flöde på 1 ml/h:
vid ett flöde på 6 ml/h:

Bolus efter ocklusion

Max 4,3 ml
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22:00 (PL1), 28:00 (PL2), 47:00 (PL3)
01:45 (PL1), 02:15 (PL2), 03:15 (PL3)
00:25 (PL1), 00:30 (PL2), 00:35 (PL3)
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Fabriksinställningar
Infusionsflöden

Extradosvolym
Morgondosvolym
Intervall mellan extradoser
Intervall mellan morgondoser
Ocklusionstryck känslighetsnivå
Låsa inställningarna
Larmet för slut på infusion

F1: 0 ml/h
F2: OFF (AV)
F3: OFF (AV)
0 ml
0 ml
1 tim
20 tim
PL2
Inaktiverad
Aktiverad (ON (PÅ))

Miljöförhållanden för användning
Temperatur
Relativ fuktighet
Tryck

+5 – +40 °C
15 – 93 %
700 – 1060 hPa

Miljöförhållanden för förvaring
Temperatur
Relativ fuktighet
Tryck

84

-25 – +70 °C
Max 93 %
500 – 1060 hPa
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Tillbehör
För en uppdaterad lista över tillbehören, se www.canespa.it eller kontakta Lobsors kundsupport.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

85

Reservdelar
Artikelkoder
Ange koderna som visas nedan när du beställer en artikel:

Del

Batteri
Elastiskt bälte
Bärrem
Tygväska
Pumpens bärväska

86

Artikelkod
CR/123A
CM/01
CM/18D
CM/02/B
VAL/05
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Valfria tillbehör
CANÈ S.p.A. Tillhandahåller ett stort sortiment av tillbehör som inte är väsentliga för korrekt användning av pumpen men som kan underlätta användningen.

För en uppdaterad lista över valfria tillbehör, se www.canespa.it eller kontakta Lobsors kundsupport.

IFU PS4AGSV/LBS Rev. 0 04-2020

87

Elektromagnetisk kompabilitet
Introduktion
Detta avsnitt beskriver de rätta användarmiljöerna, i enlighet med deklarerade föreskrifter om elektromagnetisk
kompatibilitet.
Vid frågor kontakta Canès kundtjänst.

Referensstandarder
Det elektromagnetiska kompatibilitetstestet utfördes i enlighet med följande standarder:
• IEC 60601-2-24:2012 (medicinsk elektrisk utrustning)
• IEC 60601-1-2:2014 (medicinsk elektrisk utrustning)

Elektromagnetisk strålning
Tillverkarens deklarationer och krav anges nedan:

RF-strålning CISPR 11

Överensstämmelse
Grupp 1

RF-strålning CISPR 11

Klass B

Strålningstest

Indikationer angående elektromagnetisk miljö
Crono Lecig-pumpen använder sig endast av radiofrekvens för sin
interna drift. Som följd av detta är RF-strålningen mycket låg och kan
därför inte förväntas orsaka störningar på elektroniska enheter som finns
i dess närhet.
Crono Lecig-pumpen kan användas i alla miljöer, inklusive
hushållsmiljöer som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät.

Elektromagnetisk immunitet
Tillverkarens deklarationer och krav anges nedan:
Immunitetstest

Testnivå

Elektrostatisk
urladdning (ESD)
IEC 61000-4-2
Magnetiska fält

15 kV luft
8 kV kontakt

Utstrålad
immunitet
IEC 61000-4-3
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30 A/m
50 och 60 Hz
80-2700 MHz
AM 80 % 1 KHz
380-390 MHz
18Hz PM 50 %
430-470 MHz
18Hz PM 50 %
704-787 MHz
217Hz PM 50 %
800-960 MHz
18Hz PM 50 %
1700-1990 MHz
217Hz PM 50 %
2400-2570 MHz
217Hz PM 50%
5100-5800 MHz
217Hz PM 50 %

Överensstämmelsenivå
15 kV luft
8 kV kontakt
30 A/m
50 och 60 Hz
10 V/m

Indikationer angående elektromagnetisk miljö
Crono Lecig-pumpen måste användas i en miljö med
trä-, betong- eller keramikgolv. Där golv är täckta med
syntetiskt material bör den relativa fuktigheten vara minst
30 %.
Crono Lecig-pumpen kan drabbas av störningar i
närheten av enheter märkta med följande symbol:

27 V/m
28 V/m
9 V/m
28 V/m
28 V/m

VARNING! Under- eller överdos på grund av
onormal pumpdrift. Om pumpen används i
närheten av andra enheter bör den hållas under
observation för att säkerställa att inga larm visas
och att infusionen fortskrider normalt och levererar
läkemedlet i utsatt tid. Vid tvivel, använd inte
enheten.

28 V/m
9 V/m
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Rekommenderade separationsavstånd från radiofrekvensenheter
Bärbara radiofrekvenskommunikationsenheter (inklusive externa antenner och tillhörande kablar) kan störa
pumpen om de är för nära den. Dessa inkluderar mobiltelefoner och trådlösa telefoner, LAN-routrar och
intercom-system för barn.
För att undvika elektromagnetisk störning bör pumpen användas på ett avstånd på minst 30 cm från sådana
enheter.
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Precisionstester
Referensstandarder
Precisionen för pumpens administrering garanteras av tester som utförs under en infusion i enlighet med följande
standarder:
•

CEI EN 60601-2-24:2012-10 (elektrisk utrustning för medicinskt bruk)

Obs! Precisionen kan avvika från det angivna värdet beroende på typ av tillbehör och förlängningar som
används för intestinalsonden till läkemedlet.

Test med programmerat flöde på 6 ml/h

Flöde [ml/h]

Precision i startflödet

Förfluten tid [min]

Procent flödesfel

Flödesfel (trumpetkurva)

1,18
-1,67
-0,40

Observationsintervall (min)
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