
Bärbar infusionspump - Teknisk specifikation
Pumpens dimensioner.       76 mm x 49 mm x 29 mm

Vikt    115 gram, inklusive batteri

Batteri    Lithium CR 123 A 3V (räcker till ca 100 infusioner)

Spruta Engångsspruta, 10 mL eller 20 mL volym, med ett universellt ”luer-lock” 
    säkerhetsfäste, dvs. ett bajonettfäste. Engångssprutor ingår inte, utan 
    beställs separat.

Volymer som kan tillföras     10 mL spruta = Valbar volym från 1 mL till 10 mL, i steg om 1 mL
 20 mL spruta = Valbar volym från 1 mL till 20 mL, i steg om 1 mL

Ställbar infusionstid  Kan programmeras från:    
    • 15 minuter upp till 99 timmar med 10 mL spruta    
    • 30 minuter upp till 99 timmar med 20 mL spruta

Pumptryck    3 bar (< 14 psi)
 
Flödeshastighetens precision +/- 2 %

Ocklusionstryck   6,0 bar  +/- 2

Dosvolym   22 μL/motorrotation (dos = mängd läkemedel som administreras för  
    varje motorrotation)

Inställningsminne  Alla inställningar lagras automatiskt på ett flashminne och finns kvar även om  
    batteriet tas bort från enheten

Display    Stor och tydlig LCD-skärm, 11mm x 28mm

Motor    Sladdlös likströmsmotor, vars rotation kontrolleras av ett infrarött system

Inställningslås   Två inställbara nivåer, låst och olåst 

Elektronikkrets med dubbla
mikrokontroller   Säkerställer ett säkert och tillförlitligt infusionssystem

Skyddskretsar   Kontrollerar att enheten fungerar korrekt genom att avge ljudsignaler och visa  
    meddelanden på displayen om någon avvikelse skulle uppstå

Kapslingsklass för pumpen IP 42

Medföljande utrustning  Bärbar infusionspump, infusionsväska, elastiskt bälte, tygfodral, 2 batterier,  
    verktyg att öppna batteriluckan samt bruksanvisning

Garanti    NordicInfu Care AB ger 5 års garanti

Service/Underhåll  Pumpen kräver ingen service

CRONO Super-PIDTM 10/20 mL
• CRONO Super PID är en bärbar  
 infusionspump för subkutan  
 administration av läkemedel.

• CRONO Super PID förenar avancerad  
 teknik och innovativ design. Det lilla  
 formatet och den låga vikten gör att  
 den är perfekt för användning i hemmet.

• CRONO Super PID använder speciella  
 sprutor på 10 mL och 20 mL.

Gäller från januari 2016

NU MED  5 ÅRS  GARANTI!



   

Pumpens driftsförhållanden   +10 °C/+45 °C         30 %/75 % relativ fuktighet            700 hPa/1.060 hPa

Pumpens
förvaringsförhållanden   -10 °C/+60 °C           10 %/85 % relativ fuktighet            500 hPa/1.060 hPa

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Pumpen levereras med följande standarinställningar:

Sprutstorlek     20 mL

Ljudsignal vid slut på infusion  AL. on

Låsinställning för knappsats  L 0
L0 (upplåst) = programmeringsbar

Tillförseltid    1 h

Antal infusioner    0
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NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand, 08-601 24 40 www.infucare.se
NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare


