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1 – Innføring 
 
Oversikt 
 
BodyGuard 323 Color Vision™-systemet inneholder følgende funksjoner: 
 
  En liten, lett og kompakt pumpe. 

 Pumpe til mobil bruk 
 Flere programmer: 

 

 

   

 1.  
 

 
Infusjonshastighet:  0,1 til 1200 ml/t 
Volum: 0,1 til 99,9 ml i trinnvise økninger på 0,1 ml eller    
            1 til 9999 ml i trinnvise økninger på 1 ml 
En sekundærinfusjon kan programmeres med samme 
egenskaper for infusjonshastighet og -volum som den 
primære kontinuerlige infusjonen. 
Bolusinfusjon har en definert standard hastighet i 
oppsettmenyen, med et variabelt volum mellom 0,1–100 ml. 
 

 2.   Kontinuerlig program, angitt over, og kan støtte opptil 
128 medikamentprotokoller. Protokoller har harde og myke 
grenser, noe som gir økt sikkerhet for pasientene. 
  

 3.  
 

 En angitt dose som tilføres i angitte intervaller. Pumpen vil 
holde åren åpen (KVO-modus) mellom intervallene. 

 4.   
 

Program for opp-/nedtrapping av hastigheten til total 
parenteral ernæring med programmerbare opp- og nedtider. 

 5.  
 Smertestillende midler for pasientkontroll: Kontinuerlig tilførsel 

og/eller programmerte boluser.  
Bolusvolum: 0-100ml 
Volum for klinikerbolus: 0,1-100ml 
Bolushastighet: 0,1-1200 ml/t 
 

 6.  
 Operatøren kan angi en spesifikk protokoll for tilførsel av 

legemidler. Denne kan inneholde opptil 25 trinn. 
Infusjonshastighet: 0,1 til 1200 ml/t 
Volum: Opptil 6553ml for hvert trinn  
Akkumulert volum for alle trinn – opptil 10 liter eller i volum-
over-tid-modus. 

 

 

 
 

 Betjenes med et tilpasset, sikkert administrasjonssett 
    

 Oppladbart lithiumpolymerbatteri  
    

 Batteriet lades i en BodyGuard Color Vision-lader eller med en strømadapter 
    

 En antisifonventil for beskyttelse mot fri flow er standard på alle CME-administrasjonssett 
    

 Stille drift 
  

 

 

Kontinuerlig 

 

 

Intermitterende 

 

 

TPN 

 

 

PCA 

 

 

25 trinn 

 

Medikament-

bibliotek 
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Tastaturbeskrivelser og -funksjoner 
 

Forside av BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonspumpen 
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 1. Visningsskjerm 
 

 Viser status for pumpen og infusjonen. 
 Viser programmeringsalternativer og -instruksjoner. 

 
2. STOPP/NEI/TILBAKE/AVBRYT 
 

 Stopper infusjon 

 Demper alarmtilstanden 

 Setter en primingoperasjon på pause.  
 Nullstiller den viste verdien under programmering 

 Navigerer til forrige skjermbilde under programmering 
 

 
3. START/OK 

 

 Starter en infusjon. 
 Bekrefter valg og innstillinger. 

 

BodyGuard  
Color Vision 323 
 
Pumpens serienummer: V123456 
Produksjonsdato:  1. januar 2000 
 
Programvareversjon 
BGCV_CFN_07 
 
Protokoll  Prøve 
 

1
0 
5 
6 
7 

8 
 

1 
2 
3 
4 

9 
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4. FYLL/BOLUS 
 

 Følgende skjer hvis du trykker på fyll/bolus-tasten under 
datainnstilling:  Primingprosedyren aktiveres. Det vises en graf på 
visningsskjermbildet. Denne viser primingvolumet med en økning 
i gjeldende verdi inntil det når det angitte volumet. 

 Trykking på Fyll/Bolus-tasten under Kontinuerlig-programmet: 
Sekundær infusjon eller bolus-infusjon aktiveres i henhold til 
standard oppsett. 

 Trykking på Fyll/Bolus-tasten under PCA-programmet: 
Bolusprosedyren aktiveres. 

 

 
5. Av/på-knapp 
 

 Slå systemet PÅ ved å trykke på knappen og holde den inne inntil 
skjermbildet for selvtesten vises. 

 Slå systemet AV ved å trykke på knappen og holde den inne inntil 
grafen blir rød og et pip lyder. 
 

 
6. Låseknapp 

 

 Låser tastene for å forhindre at innstillingene endres 

 Låser opp pumpen.  
 

 
7. INFO 

 

 Gir informasjon om pumpen og programmene til pumpen (se delen 
Informasjonsmodus). 
 

 

8. Talltastene 
 

 Legger inn numeriske parametere under programmering. 
 

 
 

9. Piler 
 

 Blar oppover, nedover, mot høyre og mot venstre gjennom 
alternativene. 

 10. Driftsindikator 
 

 Grønt lys 

 Lyser under systemets selvtest 
 Et blinkende grønt lys indikerer infusjonstilførsel. 

 Rødt lys 

 Angir en alarm med høy prioritet med et blinkende rødt lys 

 Gul indikator 

 Angir en alarm med middels høy prioritet med et blinkende gult 
lys 

 Angir en alarm med lav prioritet med et kontinuerlig gult lys 
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BodyGuard 323 Color Vision™-pumpe med 
åpen dør 

 

 

 

 
 

 

 Område Funksjon 

1.  Holder for sperrehaken Holder døren lukket når sperrehaken er i vertikal 
stilling. 

2.  Piler for strømningsretning Viser retningen når pumpen er i gang. 

3.  Trykksensor 

Registrerer forsnevringer og okklusjon i sett 
nedenfor pumpen. Alarmnivået for nedstrøm-
sokklusjon kan justeres til å passe for hver 
pasient. 

4.  Settleder Sikrer riktig innsetting i pumpen. 

5.  Trykkplate Koblet til døren med to fjærer. 

6.  Pumpedør Dekker trykkplaten. 

7.  Holdeanordning med antistrekk  Hjelper brukeren med riktig innsetting av 
administrasjonssettet. 

8.  Luftsensor – front Ultrasonisk luftdetektor som er festet til det 
fremre dekslet. 

9.  Luftsensor – dør Festet til døren. 
 

 

9 

 

7 

8 

 

1  

2 
3 
4 

5 

6 
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BodyGuard 323 Color Vision™-lader 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Område Funksjon 

1.  Laderens skjerm  Viser viktige pumpemeldinger og driftsverdier. 

2.  Frigjøringshåndtak  Trykkes inn for å løse ut pumpen fra laderen 

3.  Laderindikator (oransje) Indikerer at enheten er koblet til strømnettet 

4.  Pumpebatteriindikator (rød/grønn) Indikerer batteriets ladestatus 
 

 MERK: Lading av batteriet er aktivert så lenge ledningen til laderen er koblet til strømnettet og 
pumpen står i laderen. Pumpen blir ikke koblet fra strømnettet selv om du slår den av. Du må 
trekke ledningen til laderen ut av strømkontakten for å koble fra strømnettet. 
Pluggen er pumpens strømnettsisolering. Ikke plasser pumpen på en slik måte at det blir 
vanskelig å koble den fra strømnettet. 
 

1 

2 
3 
4 



 
 1 – Innføring 

 

 
Bruksanvisning for BodyGuard 323 Color Vision™ 13 

Sikkerhetskontroller for systemet  
 

De følgende opplysningene beskriver kort de ulike sikkerhetskontrollene som er innebygget i BodyGuard 
323 Color Vision™-infusjonssystemet for å redusere risikoen for under- eller overinfusjoner. 

 

Beskyttelse mot fri strømning 
 
Systemets tilpassede IV-slanger er utstyrt med en antisifonventil som forhindrer fri strømning mot 
pasienten når IV-slangen ikke er koblet til pumpen. Når pumpen er koblet til IV-slangen og tilfører væske, 
blir ventilen åpnet av trykket som tilføres av pumpen. Ventilen er også en énveisventil som forhindrer at 
det strømmer væsker fra pasienten inn i administrasjonsslangen. 
 
 
Luft-i-slange-akkumulasjon  
 
BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet bruker et system for luft-i-slange-akkumulasjon i tillegg 
til standard registrering av enkeltbobler for å forbedre registreringen av luft i IV-slangen. Denne 
funksjonen overvåker hvor mye luft som går gjennom IV-slangen ved å registrere det akkumulerte 
volumet av enkeltbobler over en 15-minutters periode. Denne grensen kan ikke konfigureres. Luft-i-
slange-alarmen aktiveres hvis det kumulative volumet av små bobler overskrider 2 ml (+/– 50 %) over en 
periode på 15 minutter, selv hvis ingen enkeltbobler har overskredet den forhåndsprogrammerte 
terskelverdien. Denne akkumulasjonsfunksjonen er spesielt nyttig ved infusjoner hos pasienter som er 
svært sensitive for luft (dvs. spedbarn, premature og barn), eller når produktene som infunderes, skaper 
signifikante volumer med små luftbobler. 
 
System for reduksjon av boluser etter okklusjon (POBRS) 
 
Systemet for reduksjon av boluser etter okklusjon (POBRS) er designet til å redusere bolusen som kan 
oppstå ved frigjøring av en okklusjon etter en alarm for nedstrømsokklusjon. Alarmen aktiveres når det 
registreres en nedstrømsokklusjon, og pumpen tilbakefører deretter trykket i IV-slangen til nøytralt i løpet 
av 15 sekunder. Et nøytralt slangetrykk oppnås ved å kjøre pumpemekanismen i revers, og måling av 
trykket i IV-slangen utføres ved hjelp av systemet for registrering av trykk i slangen. 
 
Utilsiktet bolus 
 
En utilsiktet bolus er volumet av væske som potensielt kan leveres til pasienten når en blokkering 
i administrasjonsslangen er fjernet. Følgende tabell viser det potensielle utilsiktede bolusvolumet under de 
angitte forholdene.  
 
Mellomliggende hastighet Okklusjonstrykk Utilsiktet bolusvolum 
25ml/t 100–1500 mmHg (maks) ≤0,5 ml 
 
En okklusjon kan sette infusjonsslangen under trykk, noe som kan føre til en utilsiktet bolus av legemidlet 
når okklusjonen fjernes. Slangen må frakobles eller overflødig trykk frigjøres via en eventuell stoppekran 
for å forhindre denne overflødige bolusen. Klinikeren bør veie de relative risikoene for frakobling opp mot 
risikoene for en utilsiktet bolus av legemidlet. 
 

Pumpens nøyaktighet  
 

Følgende grafer og kurver er avledet fra testingen som er beskrevet i IEC60601-2-24. Testingen ble utført 
under normale forhold ved romtemperatur (22 °C eller 72 °F). Eventuelle avvik fra normale forhold og 
romtemperatur kan føre til at nøyaktigheten til pumpen endres.  
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Oppstartskurver  
 
Oppstartskurvene representerer kontinuerlig strømning kontra driftstid for to timer fra infusjonsstart. 
De viser forsinkelsen av start av tilførselen som følge av mekanisk fleksibilitet og gir en visuell 
representasjon av ensartethet. Trompetkurvene avledes fra den andre timen av disse dataene. Testene 
utføres i henhold til IEC 60601-2-24-standarden.  
 

 
 

 
 

 

Trompetkurver 
 

Funksjonen til pumpemekanismen samt variasjoner fører til kortsiktige fluktuasjoner i hastighets-
nøyaktigheten. Dette gjelder for alle infusjonssystemer, deriblant også BodyGuard 323 Color Vision™. 
 
De følgende kurvene viser vanlige resultater for systemet på to måter:  
 
1. Nøyaktigheten til væsketilførselen over ulike tidsperioder måles (trompetkurver).  
2. Forsinkelsen i start av strømning av væske når infusjon begynner (oppstartskurver).  
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Navnet «trompetkurver» kommer av den karakteristiske formen disse kurvene har. De viser 
gjennomsnittet for adskilte data over gitte tidsperioder eller observasjonsvinduer, og ikke kontinuerlige 
data kontra driftstid.  Kortsiktige fluktuasjoner har liten effekt på nøyaktigheten over lange observasjons-
vinduer, noe som er representert av den flate delen av kurven. Når observasjonsvinduet reduseres, økes 
effekten av kortsiktige fluktuasjoner, noe som er representert av "trakten" til trompeten. 
 
Det kan være interessant å ha kjennskap til systemets nøyaktighet over ulike observasjonsvinduer når 
visse legemidler administreres. Kortsiktige fluktuasjoner i hastighetsnøyaktighet kan ha en klinisk effekt 
avhengig av holdbarheten til medikamentet som infunderes, samt graden av intervaskulær integrasjon. 
Den kliniske effekten kan ikke avgjøres utelukkende på bakgrunn av trompetkurvene. 
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2 – Symboler, advarsler og 
forsiktighetsregler 

 
Systemsymboler 
 
Følgende symboler brukes på BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet og tilhørende 
komponenter. Merkelapper på systemet og utsagn i denne bruksanvisningen som viser følgende ord 
og/eller symboler, er spesielt viktige, og hensikten er å hjelpe deg å bruke pumpen på en trygg måte og 
dermed oppnå ønskede resultater.   
 

 
Forsiktig 

 
Advarsel 

 

Se bruksanvisningen 
Les hele bruksanvisningen før pumpen tas i bruk. 

 

Vises på displayet når operatøren trykker på  for å dempe alarmtilstanden. Pumpen 
infunderer ikke.   

 
0344 

CE-merket indikerer overholdelse av det medisinske enhetsdirektivet 93/42/EØF 

 
 

Skal ikke kastes som kommunalt avfall. Symbolet indikerer separat kassering av 
elektrisk og elektronisk utstyr. (WEEE-direktiv 2002/96/EØF). MERK: Gjelder ikke 
batteriet. 

 

Batteriet skal ikke kastes som kommunalt avfall. Symbolet indikerer at det er nødvendig 
med separat kassering av batteriet. 
 

   

Bruk av engangskomponenter på mer enn én pasient utgjør en biologisk risiko. 
Engangskomponenter skal ikke brukes mer enn én gang.    

  
Anvendt del av type CF 

 
Produksjonsdato 

 
Batteri 
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Serienummer 

 
Likestrøm  

      
Utløpsdato for engangskomponent 

 
Vekselstrøm 

 Lotnummer (for administrasjonssett) 

 Sterilisert med etylenoksid (gjelder for administrasjonssett) 

 
IP33 

Grad av beskyttelse mot inntrengning av partikler og vann. 
 
Kodeforklaring: 
I = Inntrengning 
P = Beskyttelse 
3 = Beskyttelse mot faste stoffer ≥2,5 mm 
3 = Beskyttelse mot vannsprut 

 
Medisinsk elektrisk utstyr i klasse II som gir dobbel isolasjon for operatørens og 
pasientens sikkerhet. 

 
Indikerer produsenten av et produkt.  

 
Indikerer autorisert EU-representant.  

 

Indikerer akseptable øvre og nedre grenser for atmosfærisk trykk (høyde). 

 

Indikerer akseptable øvre og nedre grenser for relativ luftfuktighet. 

 

Indikerer temperaturbegrensningene det medisinsk utstyret trygt kan eksponeres for. 

 

Indikerer produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.  

 

Indikerer medisinsk utstyr som ikke skal brukes dersom pakken er skadet eller åpnet.  

 

Indikerer antall dråper per milliliter. 

LOT 

STERIL   EO 
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Uttrykk som brukes i bruksanvisningen 
 

 

 

Advarsel: Angir at informasjonen er en advarsel. Advarsler varsler deg om forhold som 
vil kunne føre til at pasienten eller operatøren blir påført personskade eller dør.  
Du må lese og fullt ut forstå denne bruksanvisningen og alle advarsler i den før du tar 
BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet i bruk.  

 

Forsiktig: Angir at informasjonen er en forholdsregel. Forholdsregler varsler deg om 
forhold som vil kunne føre til skade på enheten.  
Du må lese og fullt ut forstå denne bruksanvisningen og alle forsiktighetsregler i den før du 
tar BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet i bruk. 

 MERK: Angir at informasjonen som følger, er ytterligere viktig informasjon eller et tips som 
vil hjelpe deg med å bruke BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet.  

 

 

Tiltenkt bruk 
 

 

 
BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonspumpen er utviklet for infusjon av medikamenter eller væsker 
som krever kontinuerlig eller intermitterende tilførsel ved nøyaktig kontrollerte infusjonshastigheter 
gjennom alle klinisk akseptable administrasjonsveier, inkludert intravenøst, subkutant, perkutant, 
intraarterielt, epiduralt og intratekalt, i umiddelbar nærhet av nerver og inn i et intraoperativt sted 
(bløtvev / kroppshule / kirurgisk sår). Systemet skal brukes til pasienter som trenger vedlikeholds-
behandling, smertestillende medikamenter, PCA-behandling, parenterale væsker, biotilsvarende 
medikamenter, kjemoterapi, infusjon av blod og blodprodukter og generell væskebehandling på sykehus 
og i hjemmet. 
  
 

BodyGuard 323 Color Vision-infusjonspumpesystemet er en medisinsk enhet som skal brukes av 
kvalifiserte, opplærte, medisinske fagpersoner, pasienter eller pårørende. 

 

Advarsler 
 
Følgende må overholdes for å unngå potensielle personskader eller tap av liv: 

 

 
Du må lese hele bruksanvisningen før du tar i bruk pumpen, ettersom teksten inneholder viktige 
forholdsregler. 

 
Det maksimale volumet som kan infunderes under ENKEL FEILTILSTAND, er 0,1 ml. 

 
De interne komponentene har en spenning som kan føre til kraftige støt eller dødsfall ved 
berøring. Før du åpner dekselet, må laderen kobles fra strømnettet. Pumpedekselet skal kun 
åpnes av servicepersonell som har fått egnet opplæring. 

 
Påse at pumpen er skikkelig festet til laderen som igjen skal være godt festet til et IV-stativ. 

 
En IV-slange som er okkludert eller har knekkpunkter, kan redusere effekten til pumpen og 
nøyaktigheten til infusjonen. Kontroller at IV-slangen ikke er bøyd eller okkludert før den tas 
i bruk.  

 
BodyGuard 323 Color Vision™ skal kun brukes med MicroSet™ IV-slanger. Hvis du bruker andre 
IV-slanger enn MicroSet™, kan effekten til pumpen og nøyaktigheten til en infusjon bli redusert. 
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Legemidler må ikke administreres i epiduralområdet med mindre legemidlene er indisert for dette 
formålet og administreres i henhold til indikasjonene i pakken fra produsenten. Epidural 
administrasjon av andre legemidler enn legemidler som er indisert for epidural bruk, kan 
forårsake alvorlig personskade hos pasienten. Bruk kun MicroSet™ ved epidural administrasjon 
av legemidler. 

 
Eventuelle justeringer, vedlikeholdsoperasjoner eller reparasjoner av den blottlagte pumpen kan 
redusere effekten til BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet og/eller nøyaktigheten til 
infusjonen. Eventuelle justeringer, vedlikeholdsoperasjoner eller reparasjoner av den blottlagte 
pumpen eller laderen skal utføres av autoriserte og erfarne teknikere. Eventuelle justeringer, 
vedlikeholdsoperasjoner eller reparasjoner av den blottlagte pumpen eller laderen mens den er 
tilkoblet strømnettet, må unngås. 

 
BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet skal kun brukes under anbefalte miljø- og 
driftsforhold. Nøyaktigheten kan bli redusert hvis pumpen brukes i omgivelser der temperaturen 
og/eller luftfuktigheten er utenfor dette området.   

 
Bruk av feil tilbehør kan gi usikker drift. Du må kun bruke tilbehør og tilleggsutstyr som er 
designet for dette systemet.  

 
Pluggen er pumpens strømnettsisolering. 

 
Det er ikke tillatt å endre noe på dette utstyret. 

 
Dette utstyret må ikke brukes med andre infusjonssystemer eller tilbehør som ikke er godkjent for 
bruk med dette pumpesystemet. 

 
Komponentene i BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet kan bli skadet hvis enheten 
faller i bakken. Hvis pumpen faller i bakken, må du sende den tilbake for å få den undersøkt av 
kvalifisert servicepersonell. 

 
Ikke bruk pumpen i nærheten av utstyr som sender ut høyenergiske radiofrekvenssignaler, for 
eksempel elektrokirurgisk kauteriseringsutstyr, eller nærmere enn 550 meter fra en TV-mast. Det 
kan oppstå falske alarmsignaler. 

 
Du må ikke la pumpen være i drift når batteriet er fullstendig utladet. Pumpen kan slå seg av 
under drift med et fullstendig utladet batteri.  Kontroller at pumpens batteri er fulladet før oppstart 
av infusjonen. 

 
Før første gangs bruk skal teknisk servicepersonell kontrollere funksjonen til pumpen i henhold til 
tilhørende teknisk servicehåndbok. 

 
Pumpen må oppbevares med batteriet tilkoblet. Hvis dette ikke gjøres, kan det hende at det 
interne oppladbare batteriet ikke klarer å holde rede på det faktiske klokkeslettet.  

 
BodyGuard-infusjonspumpen skal ikke brukes i nærheten av medisinsk utstyr med høy energi 
(f.eks. bildediagnostisk utstyr (f.eks. røntgen, MR, CT-skanning osv.), høyfrekvent (RF) kirurgisk 
utstyr, defibrillator osv.), da dette kan forårsake redusere ytelsen til infusjonspumpen, noe som 
kan igjen påvirke egnet tilførsel av infusat. 

 
Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet oppå annet utstyr bør unngås, fordi det kan føre 
til feil bruk. Hvis en slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og annet utstyr observeres for å 
kontrollere at de fungerer normalt. 

 
Bruk av tilbehør, transdusere og kabler, med unntak av de som er spesifisert eller levert av 
produsenten av dette utstyret, kan føre til økte elektromagnetiske utslipp eller redusert 
elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og føre til feil bruk. 

 
Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som antennekabler og eksterne 
antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm til noen deler av BodyGuard-infusjonspumpen, 
inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen til dette utstyret bli redusert. 

 
Litiummetallbatterier – forbudt å transportere om bord på passasjerfly. 
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Infusjon av blod eller blodprodukter skal begrenses til en maksimal hastighet på 600 ml/t. 

 

Forsiktighetsregler 
 

Følgende retningslinjer må overholdes for å unngå potensiell skade på utstyret: 
 

 
Batteriet kan bli skadet hvis du lar det være utladet over lengre tid. Koble pumpen til 
strømnettet ved hjelp av laderen så ofte som mulig for å lade batteriet.  

 
Pumpen eller laderen skal ikke rengjøres med kjemikalier som xylen, aceton eller lignende 
løsemidler. Disse kjemikaliene kan skade plastkomponenter og maling. Bruk en lofri klut fuktet 
med hydrogenperoksid (10 %) eller isopropylalkohol (70 %). 

 
Komponentene i BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonspumpen kan bli skadet hvis enheten 
nedsenkes i væske. Pumpen må ikke nedsenkes i noen form for væske. 

 
BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonspumpen skal ikke brukes i oksygenberikede miljøer.  

 
Batteriet kan bli skadet hvis det blir liggende i omgivelser der temperaturen er høyere enn 
50 0C (122 F).  

 
Kvelningsfare kan oppstå hvis kablene/slangene er for lange. 

 
Kvelningsfare kan oppstå hvis små deler inhaleres eller svelges. 

 
Allergiske reaksjoner kan oppstå på grunn av materialer som brukes i pumpen. 

 
Trykknappene på frontpanelet kan bli varme å ta på når pumpen kjøres i et miljø med en 
temperatur på opptil 45 °C (dvs. ute eller i en varm bil).   
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 3 – Montering og konfigurasjon 
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3 – Montering og konfigurasjon 

 
Utpakking 
 
1.  Ta pumpen og laderen forsiktig ut av esken. 
  
2.  Kontroller at ingen deler har blitt skadet under frakt. 
  
3.  Kontroller at du har følgende deler: 
  
  BodyGuard 323 Color Vision™ infusjonspumpe 

  
  BodyGuard-lader med strømledning (ledningslengde: 2,5 meter)  

  
  Oppladbar batteripakke, litiumpolymer 1800 mAh 

  

  Bruksanvisning 

  Hurtigveiledning(er) 

  
  PCA-boluskabel (tilleggsutstyr) (kabellengde: 2,0 meter) 

  
  Dråpesensor (tilleggsutstyr) (kabellengde: ~2,5 meter utstrakt) 

 
  Bordlader (tilleggsutstyr)  

  Ekstern vegglader (tilleggsutstyr) (kabellengde: 2,0 meter)  

    MERK:  Hvis en eller flere av delene mangler eller er skadet, må du kontakte leverandøren av 
BodyGuard 323 Color Vision™. 
 
    MERK:  På enkelte steder leveres strømledningen separat.  
 
 
 
 
 
 
 

Bruk av dråpesensor (tilleggsutstyr) 
 

1. Fest BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen i laderen på et IV-stativ. 
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2. Koble dråpesensorkabelen til dråpesensorens grensesnitt på baksiden av laderen. 

3. Slå på pumpen.  

4. Koble posen til administrasjonssettet. 

5. Fyll dråpekammeret 1/3 fullt ved å klemme på dråpekammeret.  

6. Fest dråpesensoren til den øverste, tomme delen av dråpekammeret. Dråpesensoren skal ikke 
plasseres i den nedre væskefylte delen av dråpekammeret.  

7. Fortsett med instruksjoner for innsetting, priming og oppsett.  
 

8. Under oppsett kan du navigere til skjermbildet “Endre innstillinger” ved å legge inn koden for 
tilgang på første nivå. Velg flow-kontroll. Programmer minimumsverdien for antall dråper per 
milliliter.  

 
 

 
 

     MERK:  Kontroller at dråpesensoren er 1/3 full og i oppreist posisjon. 
 
     MERK:  Unngå å bruke dråpesensoren i direkte sollys. 
 
     MERK:  Pass på at dråpesensoren alltid er ren. 
 
     MERK:  Hvis du fjerner BodyGuard-pumpen fra BodyGuard-laderen, vil dråpesensoren bli 
frakoblet og programvarealternativet for flow-kontroll vil bli deaktivert. 
 

 

Lade pumpen 
 
 MERK: Pumpen er beskyttet mot overlading. Du bør koble pumpen til strømnettet via laderen 

så ofte som mulig for å sikre at batteriet alltid er fullstendig oppladet. Påse at batteriet alltid er 
fullstendig oppladet.  

 
 

 
Advarsel: Hvis batteriet tas ut under bruk og pumpen ikke er koblet til en lader som er 
koblet til strømnettet, vil pumpen slås av. 
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1.  
   

   

Koble laderenheten til strømnettet, og kontroller at strømindikatoren tennes.  
   

 

  2.  Sett pumpen inn i laderen (med toppen først), til den klikker på plass. 

 
  
 

3.  Batteriet lader når den røde batteriindikatoren på forsiden av laderen lyser. Batteriet er fullstendig 
oppladet når batterilampesymbolet blir grønt. Hvis LED-indikatoren ikke lyser eller ikke blir grønn 
etter mer enn 8 timer, må batteriet skiftes ut. 

 
4.  Ta pumpen ut av laderen ved å trykke på utløsingsknappen (ved siden av LED-indikatorene på 

laderen), og løft pumpen ut av laderen med bunnen først. 
 
 

Utløsingsknapp 
 

 
 

 
Forsiktig: Batteriet kan bli skadet hvis du lar det være utladet over en lengre tidsperiode. 
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 4 – Bruk 
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4 – Bruk 
 
 

 

Dedikerte BodyGuard-administrasjonssett 
 

BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet skal kun brukes med dedikerte MicroSet™-
infusjonssett.  
 

 
 

 
Advarsel: BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet skal ikke brukes med andre 
administrasjonssett enn MicroSet™. MicroSet™-infusjonssettene er utstyrt med en ventil for 
beskyttelse mot fri strømning, noe som hindrer at tyngdekraften utgjør en risiko for fri 
strømning. Hvis andre sett brukes, kan tilførselshastigheten bli endret og pasienten bli utsatt 
for en fri strømning, noe som kan føre til alvorlig personskade eller til og med død. 
 

 

BodyValve™ 
 

Ventilen som hindrer fri strømning, BodyValve™, forbedrer sikkerheten på følgende måte: 
 
 Hindrer fri strømning hvis settet kobles fra pumpen. 
 Hindrer tilbakestrømning hvis flere infusjonspumper er koblet til samme pasient på samme tid. 
 Hindrer fri strømning hvis det skulle oppstå en mekanisk svikt. 
 Hindrer tilbakestrøm av blod til administrasjonssettet. 

 
 

 
Advarsel: Retningslinjer for bytte av administrasjonssettet er angitt på administrasjons-
settet. 

  

 
Advarsel: Skade kan oppstå på pasient eller operatør hvis pakken er åpnet eller skadet, 
eller hvis skadede komponenter brukes. Innholdet og forpakningen må undersøkes visuelt før 
hver bruk. 

  

 
Advarsel: Luftemboli kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hos pasienten. Du må 
ikke koble en pasient til BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonspumpen før all luft som 
befinner seg i væskebanen, har blitt fjernet. Les anvisningene for innlasting av sett nøye. Hvis 
det stikkes hull på noen av settkomponentene, kan det oppstå luftembolisme.  

  

 
Advarsel: Medikamenter må ikke administreres i epiduralområdet med mindre medika-
mentene er indisert for dette formålet og administreres i henhold til pakningsvedlegget som 
følger med medikamentene. 
Epidural administrasjon av andre legemidler enn legemidler som er indisert for epidural bruk, 
kan forårsake alvorlig personskade hos pasienten.   

  

 
Forsiktig: Hvis enheten ikke monteres på riktig måte, kan komponentene bli skadet. 
Kontroller at alle koblingene er sikre. Ikke stram for mye. Dette vil bidra til å minimere lekkasje, 
frakobling og komponentskade.  
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Vanlige administrasjonssett inkluderer:  
 

MicroSet™ med dråpekammer  
 

 
 

 

 

 Område Funksjon 

1.  Deksel for spiss Holder settet sterilt 

2.  Dråpekammer med spiss 

Spissen kobler administrasjonssettet til 
posen med oppløsning, mens 
dråpekammeret viser dråper som infunderes 
fra administrasjonsposen og til pasienten. 

3.  Slange for pumpesegmentet på 3 x 4,1 mm Mykt segment av settet som gir økt 
tilførselsnøyaktighet 

4.  Settleder Plasserer slangen i riktig strømningsretning 

5.  Glideklemme Kan brukes til å okkludere slangen 

6.  
Y-Injeksjonsport (nålefri port som 
tilleggsutstyr) 

Bruk en sprøyte for å tilføre legemidler 
direkte i settet 

7.  BodyValve™ med hette Ventil for hindring av fri strømning 

 
* Settet kan konfigureres uten Y-koblingen. 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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MicroSet™ med filter på 1,2 mikroner              

 
 
 
 
 

 Område Funksjon 

1.  Deksel for spiss Holder settet sterilt  

2.  Spiss Kobler administrasjonssettet til en 
løsningspose 

3.  Administrasjonsslange på 1,5 x 3 mm Overfører oppløsningen 

4.  Holdeanordning med antistrekk 
Forhindrer at slangen strekkes på feil måte 
og holder administrasjonssettet på riktig 
plass 

5.  Administrasjonsslange på 3 x 4,1 mm Mykt segment av settet som gir økt 
tilførselsnøyaktighet 

6.  Settleder  Plasserer slangen i riktig strømningsretning 

7.  Filter på 1,2 mikroner Filtrerer væskebanen for luft og partikler 

8.  Glideklemme Kan brukes til å okkludere slangen 

9.  BodyValve™ med hette Kobler administrasjonssettet til enheten for 
pasienttilgang – forhindrer fri strømning 

 
 
 

Sette inn administrasjonssettet 
 

 MERK: Følg anvisningene som følger med det individuelle administrasjonssettet. 
 

 
Advarsel: Hvis du bruker eventuelle andre administrasjonsett enn MicroSet™, kan 
effekten til pumpen og nøyaktigheten til en infusjon bli redusert. 

 

 

 

 

 
1.  Løft dørhåndtaket (på høyre side av døren) for å åpne døren til BodyGuard 323 Color Vision™-

pumpen, og ta ut administrasjonssettet fra den sterile forpakningen. La hettene i begge ender av 
settet sitte på frem til tilkobling. 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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2.  Koble administrasjonssettet til posen med legemiddelet. Anbefalt høyde for væsken i posen med 
medikamenter er ca. 255 mm (+/–25 mm) over pumpedøren. 

 
3.  Hold i slangesettdelen med lederen (en liten plastkloss), og forsikre deg om at strømnings-

retningen er den samme som vises av pilene for strømningsretning på innsiden av pumpedøren. 
  
4.  Sett IV-slangen inn i pumpen ved å plassere lederen som angitt med pilene for 

strømningsretning. Sett inn slangen fra venstre mot høyre, og koble den korte enden til posen 
med medikamentet på venstre side. Pass på at du ikke strekker, trekker eller vrir på slangen. 
Kontroller at lederen på slangen er plassert på riktig sted i slangeføreren. 

 

 MERK: Det er kun én mulig måte å legge settet inn i sporet på. Hvis det er vanskelig å sette 
det inn, må det ikke tvinges inn. Prøv å snu på slangen for å sjekke om du holder den i samme 
retning som strømningsretningen. 

  
5.  Lokaliser holdeanordningen med antistrekk i det runde rommet på den venstre siden (punkt 2 på 

bildet over) (rundt luftsensordøren), og sett slangen inn i holdeanordningen med antistrekk. 
 

6.  Forleng slangen mot høyre, og sett den inn i registreringsenheten (punkt 1 på bildet ovenfor). 
 

7.  Kontroller at BodyValveTM er på høyre side av pumpen. 
  
8.  Lukk pumpedøren inntil du hører et klikk fra håndtaket.   

 
 

 MERK: Påse at slangen er satt helt inn i pumpekanalen. 
 

 
Prime slangen 
 
 MERK: MicroSet™-administrasjonssettet inneholder en enveis BodyValveTM. Tyngdekraften 

kan derfor ikke brukes til å fylle slangen, og den må fylles enten ved å bruke fyllefunksjonen til 
BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen eller ved å trykke på ventilen for manuell fylling, om en 
slik ventil finnes på settet.   
 
Hvis det er nødvendig å prime manuelt, må du bruke et administrasjonssett med en 
spesialventil for manuell priming.  

  
Fyllefunksjonen brukes i følgende tilfeller: 
  
1.  Før et program startes  
  
2.  Etter at en alarm for luft i slangen har blitt aktivert 

 

 Advarsel: IV-slanger må alltid kobles fra pasienten før primingprosedyren startes. 
 

 

 MERK: Standard flowhastighet for priming er 1200 ml/t (kan ikke justeres). Alarmen for luft 
i slangen er deaktivert mens priming utføres. 

 

 
Fylling – I modiene kontinuerlig, intermitterende, 
TPN og 25 trinn 

 

 

 MERK: Tilgang til primingprosedyren i PCA-modus er forskjellig fra alle andre programmer. 
Du finner detaljerte instruksjoner i delen som omhandler PCA-modus. 
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1.  Slå på BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen ved å trykke på  til skjermbildet for 
selvtesten vises. 

  

2.  Når visningsskjermbildet viser den eksisterende 
programmerte hastigheten, trykker du én gang på .  
 

 

  

 Advarsel: Påse at settet ikke er koblet til pasienten under priming. 
  

3.  Legg inn væskevolumet som er nødvendig for å fylle 
settet, og trykk på  for å begynne fylleprosedyren.  
Du kan når som helst avslutte primingen ved å trykke på 

. 
 

 

  

4.  Visningsskjermen viser en graf som indikerer 
fylleoperasjonen.  

 

  
5.  Når primingen er fullført, vises skjermbildet pumpen viste før primingen, på skjermen igjen. 

Gjenta prosedyren hvis det er nødvendig med mer priming. 
 

  

 
Advarsel: Pass på at all luft er fjernet fra IV-slangen før du kobler den til pasienten.  

 
Fylling – I PCA-modus 
 

 

1.  Slå på BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen ved å trykke på  inntil skjermbildet for selvtest 
vises. 

  

2.  Når du har lagt inn PCA-koden, vises PCA-menyen. Velg 

“Fyll”, og trykk på  for å bekrefte.  
 

  

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyll 
 

Advarsel! 
Frakoble pasienten  
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyllevolum 
 

5 ml 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyll 
Infusionprogram 
Klinikerbolus 
Pasienthistorikk 
Gjennomgå oppsett 
Endre innstillinger 

Velg ,  og trykk på  
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

 Priming 
 
   ██████████████ 
   1                          5 ml 
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3.  Trykk på OK for å programmere primingprosedyren.   

  

 Advarsel: Påse at settet ikke er koblet til pasienten under priming. 
  
 
 

 

4.  Legg inn volumet som skal brukes for å fylle settet, og 
trykk på  for å begynne fylleprosedyren.  Du kan når 
som helst avslutte primingen ved å trykke på  . 
 

 

  

5.  Visningsskjermen viser en graf som indikerer 
fylleoperasjonen.  

 

6.  Når primingen er fullført, vises skjermbildet pumpen viste før primingen, på skjermen igjen. 
Gjenta prosedyren hvis det er nødvendig med mer priming. 

  

 
Advarsel: Pass på at all luft er fjernet fra IV-slangen før du kobler den til pasienten.  
 

 
Fylleoperasjon – Etter alarm for luft i slangen 
 

 

1.  Trykk på  for å løse alarmtilstanden eller stoppe pumpen og stanse alarmen.  
  
2.  Koble IV-slangen fra pasienten. 
  
 

3.  Trykk på -tasten én gang.   

  

 
Advarsel: Påse at settet ikke er koblet til pasienten under priming. 

   

PCA                       10:00    –    80 % ███■   

 Fyll 
 

Advarsel! 
Frakoble pasienten   
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyllevolum 
 

5 ml 
 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

 Priming 
 
   ██████████████ 
   0                          5 ml 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyll 
 

Advarsel! 
Frakoble pasienten   
 

Trykk på -tasten for å starte 
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4.  Legg inn volumet som skal brukes for å fylle settet, og 
trykk på  for å begynne fylleprosedyren.  Du kan når 

som helst avslutte primingen ved å trykke på . 
 

 

  

5.  Visningsskjermen viser en graf som indikerer 
fylleoperasjonen.  

 

  
6.  Når primingen er fullført, må du sørge for at all luft fjernes fra IV-slangen. 
  
 

7.  Koble IV-slangen til pasienten, og trykk på  for å fortsette programmet. 
 

Manuell fylling 
 

1.  Når det er nødvendig å utføre fylling (før bruk eller etter alarm for luft i slangen), kan brukeren 
manuelt fylle settet ved å bruke ventilen for manuell fylling hvis en slik ventil er koblet til det 
administrasjonssettet som for øyeblikket brukes. 

2.  Koble IV-slangen fra pasienten. 

3.  Hold slangen i en vertikal stilling for å opprettholde gravitasjonstrykket. Trykk gjentatte ganger på 
fylleventilknappen inntil all fanget luft er fylt. Slipp opp primingventilknappen for å koble inn 
beskyttelsen mot fri strømning under infusjon igjen.  

 

Brukstrinn 
 
Følgende er trinn for start av infusjonsprosedyren. Du finner detaljerte instruksjoner for hvert trinn i de relevante 
avsnittene i delen "Bruk".  
    
 

Pumpe festet på IV-stativ 
 
 

1.  Koble MicroSet™ til posen med legemiddelet. Heng posen på et IV-stativ. Fest pumpen til stativet 
med skruemekanismen.  

  
2.  Klikk pumpen inn i laderen. Fest laderen på et IV-stativ. 
  
3.  Koble laderen til strømnettet via en standard strømledning fra laderenheten til et jordet strømuttak. 
  
4.  Åpne døren til pumpen, og legg inn administrasjonssettet i pumpens slangekanal.  
  
 

5.  Slå på BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen ved å trykke på  inntil skjermbildet for selvtest 
vises. 

  
6.  Programmet og statusen vises på skjermen etter den siste hastighetsinnstillingen. 
  
7.  Fyll administrasjonssettet.  

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyllevolum 
 

5 ml 
 
Trykk på -tasten for å starte 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

 Priming 
 
   ██████████████ 
   1                          5 ml 
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 Advarsel: Du må påse at pasienten ikke er koblet til pumpen når priming utføres. 
  
8.  Angi ønsket program, og fortsett som beskrevet for hver av programinnstillingene.  
  

 Advarsel: Kontroller at infusjonen fortsetter som normalt før du lar pumpen være uten tilsyn. 

 

Bærbar tilkobling 
 

1.  Koble MicroSet™ til posen med legemiddelet. 
  

2.  Åpne døren til pumpen, og legg inn administrasjonssettet i pumpens slangefører.  
  

 

3.  
 

Slå på BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen ved å trykke på  inntil skjermbildet for selvtest 
vises.   

  
4.  Fyll administrasjonssettet.  

  

 Advarsel: Du må påse at pasienten ikke er koblet til pumpen når priming utføres. 
  

5.  Angi ønsket program, og fortsett som beskrevet for hver av programinnstillingene.   
  

 
Programmering 
 

BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet har fem ulike programmeringsalternativer: 
 
Kontinuerlig program 

 
 Hastighet: 0,1–100 ml/t i trinnvise økninger på 0,1 ml og 100–1200 ml/t i trinnvise økninger på 1 ml. 
 Totalt volum til infusjon: 0,1 til 9999 ml. 
 Programmer som hastighet over volum eller volum over tid. 
 Hastighet for sekundærinfusjon: 0,1–100 ml/t i trinnvise økninger på 0,1 ml og 100–1200 ml/t 

i trinnvise økninger på 1 ml. 
 Hastighet for sekundærinfusjon: 0,1 til 9999 ml. 
 Bolushastighet 100–1200 ml/t. 
 Bolusinfusjonsvolum 0,1–100 ml i trinnvise økninger på 0,1 ml. 

 
 

Program for legemiddelbibliotek 
 

 Kontinuerlig program 
 Kan støtte opptil128 medikamentprotokoller  
 Tilordning av protokoller til opptil 24 avdelinger  
 Bruker harde og myke grenser 

 
Intermitterende program 
 

 Brukes for å konfigurere en doseprotokoll ved angitte intervaller mellom 0,1 og 100 ml/t i trinnvise 
økninger på 0,1 ml og mellom 100 og 1200 ml/t i trinnvise økninger på 1 ml. 

 Volum: 0,1 til 9999 ml. 
 Intervalltid: 0:01 minutt til 72:00 timer 
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25-trinns program 
 

 Brukes for å konfigurere en spesifikk protokoll som inneholder opptil 25 trinn. 
 Hastighet: 0,1–100 ml/t i trinnvise økninger på 0,1 ml og 100–1200 ml/t i trinnvise økninger på 1 ml. 
 Volum per trinn: 0,1 til 6553 ml, på betingelse av at det totale volumet ikke overstiger 10 000 ml 
 Akkumulert volum for alle trinn er opptil 10 liter eller 10 000 ml. 

 

TPN-program 
 

 Brukes for total parenteral ernæring 

 Volum: 1 til 9999 ml. 
 Programmet har et mønster for opp-/nedtrapping. Parameterne som kan angis, er som følger: 

Totalvolum, Tid opp, Tid ned og Totaltid. Pumpen beregner lineært stigende infusjonshastigheter. 
 

PCA-program 
 

 Brukes for PCA-applikasjoner. Kombinerer basalhastighet og forhåndsprogrammert bolus. 
 Hastighet: 0,0 til 100 ml/t i trinnvise økninger på 0,1 ml 
 Volum: 0,1 til 1000 ml. 
 Bolusvolum: 0 til 100 ml. 
 Bolushastighet: 0,1–100 ml/t i trinnvise økninger på 0,1 ml og 100–1200 ml/t i trinnvise økninger på 

1 ml. 
 
 

Hold åren åpen-modus (KVO) 
 
BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet bruker en KVO-modus (Keep Vein Open – Hold åren åpen) 
som om ønskelig kan kjøres på slutten av alle programmer. KVO kjøres også under en forsinkelse før startav et 
program og under intervalltiden i det intermitterende programmet. KVO-hastigheten kan stilles fra 0 til 20 ml/t 
Hvis den programmerte infusjonshastigheten er lavere enn KVO-hastigheten, vil KVO kjøres med den 
programmerte infusjonshastigheten. KVO under "Avslutt program" er begrenset til et volum på 5 ml. 
 
 MERK: Hvis du vil bruke automatisk KVO på slutten av en protokoll, må du sørge for at  

IV-posen inneholder mer væske enn det volumet som skal infunderes. 
 

 

Avslutt program 
 
Når en protokoll er fullført, vil en alarm med høy prioritet lyde. Du kan stanse alarmen og legge inn et nytt 
program ved å trykke på . Når et program er fullført, og hvis KVD er programmert til å starte, vil en alarm 
med middels høy prioritet lyde. 

 

Endre gjeldende program – Ved å bruke en kode 
for tilgang på første nivå 

 
 

1.  Slå på BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen ved å trykke på  inntil skjermbildet for selvtest 
vises.  
 
 

  
 

2.  Trykk to ganger på  når du ser et programmeringsskjermbilde eller en infusjonsoppsummering.  
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3.  Bla til alternativet "Endre innstillinger".  Trykk på . 
                      
 
 

 

  
 

4.  Bla til "Mer ...", og trykk på . 
 

 

  
5.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på 

første nivå i “Endre innstillinger", og trykk på .  
 

   

6.  Bla ned til alternativet "Velg program", og trykk på .     
 

 

   

7.  Bla ned til ønsket program, og trykk på .   

 

 

  
 

8.  Trykk på  for å starte pumpen på nytt. 
 
 
 
 

 

 

  

 MERK: Det valgte programmet forblir i minnet til pumpen inntil det endres av operatøren. 

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
Velg ,  og trykk på  
 
 
Teknikerkode 
 

 
 
 
 
Trykk på -tasten   
 

Endre innstillinger:       
 

Standardverdi for trykk     

Velg program 
Priminghastighet         
Maksimalt bolusvolum 
Titreringsbolus      
Bolushastighet           
Maksimal hastighet         
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

Velg program:   
  
 

     Kontinuerlig   
        

 
Velg ,  og trykk på  
 

 

Endre innstillinger:       
 

Tidsalternativ 
WiFi-modul          
Oppstartforsinkelse 
Språk             
Angi tid og dato      
Historikk              

Restart pumpe 
 

Velg ,  og trykk på  
 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 

Velg ,  og trykk på  
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Endre gjeldende program – Snarvei 
 

 

1.  Slå på BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen ved å trykke på  inntil skjermbildet for selvtest 
vises. 

   

2.  Når selvtesten er fullført, trykker du på og holder inne  frem til programvalgmodusen vises.   
  
 

3.  Bla ned til ønsket program, og trykk på .  

  
 MERK: Hvis gjeldende valgt program er PCA, er ikke snarveisalternativet tilgjengelig. 

 

Kontinuerlig infusjon 
 

Hastighet over volum 
 

 

1.  Slå PÅ pumpen ved å trykke på og holde inne  inntil skjermbildet for selvtesten vises.  
 
 

  

2.  Pumpen viser programmets navn og status. Statusen er 
enten "Program" eller "Låst" (Du finner instruksjoner om 
hvordan du kan låse og låse opp pumpen i delen "Låst 
modus"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykk på  når pumpen er låst opp.  Vent til det låste 
skjermbildet Kontinuerlig vises.   

   "Program"-alternativet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   "Låst"-alternativet 

  

 MERK: Når pumpen er i Programmodus, kan alle parametere justeres. Når pumpen er 
i Sperremodus, kan parameterne vises, men ikke endres. 

  
 MERK: Se instruksjonene i delen Endre program hvis pumpen ikke er i Kontinuerlig program. 

   MERK: Når du bestemmer deg for å angi et nytt program, må du følge instruksjonene nederst 
på skjermen. 

  

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■     

    Kontinuerlig       
    Program 
 
Hold inne  for å forandre 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■     

    Kontinuerlig       
    Låst 
 

Velg program:   
  
 

     Kontinuerlig   
        

 
Velg ,  og trykk på  
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 MERK: Skjermen er tom når du utfører det innledende oppsettet. Når du går tilbake til et 
program, vises det sist angitte programmet på skjermen. 

  3.  Skjermbildet for konsentrasjon 
Standardkonsentrasjonen er ml/t. 

 Trykk på -tasten for å angi konsentrasjoner 
i mg/ml. 

 Trykk på -tasten for å angi konsentrasjoner 
i µg/ml. 

Angi konsentrasjonen du ønsker, og trykk på  for å gå 
til skjermbildet for hastighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.  Skjermbildet for hastighet 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 

parametrene.   
 Legg inn ønsket hastighet, og trykk på . 
 

 

  

 MERK: Enhetene for hastighet kan være ml/t, mg/t eller µg/t avhengig av 
konsentrasjonsinnstillingen. 

  

5.  Skjermbildet for volum 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 

parametrene.   
 Legg inn det ønskede volumet, og trykk på . 
 
 
 

 

  
6.  Skjermbildet for akkumulasjon 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parameterne 

og starte infusjonen. 
 Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for 

konsentrasjon. 

 
  

  
 

7.  Trykk på  for å starte infusjonen. 
 
 

 

  

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Hastighet 125 ml/t 
Programvolum 1000 ml 
Restvolum 1000 ml 
Volum infundert      0 ml 
Luftsensor              0,3 ml 
Trykk                730 mmHg 
 

Trykk på -tasten for å fortsette 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Start infusjon? 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Hastighet 
 

125 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Volum 
 

1000 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■        

ml/t 
 
Trykk på -tasten for å fortsette 

Trykk på -tasten for konsentrasjon 
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8.  Når et program kjører, viser pumpen hastigheten 
programmet kjører med.   

 

 

  

 MERK: Hvis en verdi endres i programmeringsmodus, vil ikke pumpen gjenkjenne den nye 

verdien med mindre du bekrefter endringene ved å trykke på .          
  
 MERK: Hvis fylleprosedyren aktiveres mens dataene konfigureres, åpner pumpen det 

opprinnelige (forrige) skjermbildet når fyllingen er fullført. 
 

 

 
 
 
Hastighetstitrering 
 
Pumpen har støtte for hastighetstitrering i standard Hastighet-over-volum-programmet.  
 
Gjør følgende for å endre hastigheten under infusjonen: 
 

1.  Bruk talltastaturet til å legge inn den nye ønskede 
hastigheten mens pumpen kjører, og trykk på  før det 
har gått ti sekunder. 
Pumpen aktiverer en kort alarm, og infusjonen fortsetter 
med den justerte hastigheten. 

 

 

  

 MERK: Hvis hastighetsendringen ikke bekreftes innen det har gått ti sekunder, fortsetter 
pumpen med den opprinnelige hastigheten, og skjermbildet viser den forrige innstillingen igjen. 

   

2.  Du kan stoppe infusjonen ved å trykke på . 
 

 
Gjør følgende for å endre hastigheten i Stopp-modus:  

 

1.  Trykk på et hvilket som helst tall på tastaturet to ganger for å gå tilbake til skjermbildet for 
konsentrasjon. 

  
 

2.  Juster hastigheten, og trykk på . 
  
 

3.  Juster volumet, og trykk tre ganger på  for å starte infusjonen på nytt.  
  
 

 MERK: Under programmering kan du gå bakover ved å bruke . 
 
Hvis du trykker på  én gang, slettes sifferet som sist ble lagt inn.  
Hvis du trykker på  igjen, slettes neste tall. 
Hvis du trykker på  når verdien er tom, vises den opprinnelige verdien eller forrige 
skjermbilde. 

 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 

Hastighet 
 

10,5 ml/t 
 
███████████████████████████ 
mmHg               80                           730   
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 

Hastighet 
 

10,5 ml/t 
 
███████████████████████████ 
mmHg               80                           730   
 



 4 – Bruk 

 

 
Bruksanvisning for BodyGuard 323 Color Vision™ 40 

 

Volum over tid 
 

 MERK: Før du bruker pumpen i volum-over-tid-modus, må du kontrollere at du er i det 
kontinuerlige programmet og at IV-posen inneholder 5 ml mer væske enn volumet som skal 
infunderes. Dette sikrer et tilstrekkelig volum for KVO under "Avslutt program".  

 
Du kan angi Volum over tid ved å følge trinnene nedenfor og dermed aktivere tidsfunksjonen: 
 

 

1.  Trykk to ganger på .  
 

 
 

2.  Bla til alternativet "Endre innstillinger". Trykk på . 
                      
 
 

 

  
 

3.  Bla til "Mer ...", og trykk på . 
 

 

  

4.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på første 

nivå i “Endre innstillinger", og trykk på .  
 

  
 

5.  Bla til alternativet "Tidsalternativ".  Trykk på . 
                      
 
 

 

   

6.  Trykk på  eller  for å slå tidsalternativet PÅ.   
  
 

7.  Trykk to ganger på .  
 

 

 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 
 

Velg ,  og trykk på  
 
 

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
Velg ,  og trykk på  
 
 

Teknikerkode 
 

 
 
 
 
Trykk på -tasten   
 

Endre innstillinger:       
 

Størrelse på luftbobler      
Lagre siste program   
Tastelyd       

Tidsalternativ 
WiFi-modul 
Oppstartforsinkelse      
Språk             
 

Velg ,  og trykk på  
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8.  Skjermbildet for volum  
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.  
 Legg inn ønsket volum ved å bruke talltastaturet, og 

trykk på . 
 

 

  

 MERK: Skjermen er tom når du utfører det innledende oppsettet.  
  

9.  Skjermbildet for infusjonstid  

 Legg inn ønsket totaltid ved å bruke talltastaturet (legg 
for eksempel inn 0-2-0-0 for to timer), og trykk på . 

 
 

 

 

  
 MERK: De første to sifrene representerer timer, og de siste to sifrene representerer minutter.  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

10.  Skjermbildet for hastighet 
Pumpen beregner hastigheten på bakgrunn av tiden og 
volumet som er angitt. Hastigheten vises deretter på 
skjermen. Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 

parametrene. 
 Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for 

innstilling av volum. 
 

                                                                          

  

11.  Når et program kjører, viser pumpen hastigheten programmet kjører med.   
  
 

 

MERK: Hvis en verdi endres i programmeringsmodus, vil ikke pumpen gjenkjenne den nye 

verdien med mindre du bekrefter endringene ved å trykke på . Verdien vil gå tilbake til original 
programmering innen 10 sekunder.          

  
 MERK: Hvis fylleprosedyren aktiveres mens dataene konfigureres, åpner pumpen det 

opprinnelige (forrige) skjermbildet når fyllingen er fullført. 
  
 MERK: Hvis det er nødvendig å stanse infusjonen, kan du trykke på . "Stopp" vises på 

skjermen. Stoppmodus er begrenset i to minutter. Etter to minutter aktiveres en alarm. Trykk på 
 for å håndtere alarmen, eller trykk på  for å fortsette.    

 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Posestørrelse 
 

30 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Totaltid 
             (TT:mm) 
 

02:00 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Hastighet 
 

40 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Hastighet 125 ml/t 
Programvolum 1000 ml 
Restvolum 1000 ml 
Volum infundert      0 ml 
Luftsensor              0,3 ml 
Trykk                730 mmHg 
 

Trykk på -tasten for å fortsette 
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Fortsette eller gjenta en infusjon 
 

Ulåst 
 
Når pumpen startes på nytt i kontinuerlig modus og ikke er låst, lar pumpen brukeren bekrefte hver av 
parameterne til infusjonen. Volum justeres etter hvor mye som er infundert før pumpen ble slått av. Du 
kan resette volumet ved å bruke talltastaturet til å legge inn et nytt volum. 
  

Låst 
 
1.  Hvis pumpen slås AV under en infusjon, vises dette 

skjermbildet når pumpen slås PÅ igjen. 
 

  
2.  Gjør ett av følgende: 

 Fortsett: Du kan fortsette programmet fra punktet det ble stoppet på, ved å trykke på . 
Skjermbildet for akkumulasjon vises i så fall. Det gjenværende volumet blir infundert. 

 Gjenta: Du kan starte programmet på nytt fra begynnelsen av eller angi nye parametere ved å 

trykke på  og følge instruksjonene på pumpen. 

 
Sekundærinfusjon under kontinuerlig drift  
 
Du kan utføre en sekundærinfusjon under kontinuerlig drift ved å følge trinnene nedenfor.  
 

 

1.  Trykk på  én gang.  
  2.  Legg inn hastigheten for sekundærinfusjonen, og trykk 

på . 
                      

 
 

 

  
3.  Legg inn volumet for sekundærinfusjonen, og trykk  

på . 
 

 

  

4.  Pumpen vil pipe én gang og fortsette med primærinfusjonen når sekundærinfusjonen er 
gjennomført. 

  
 

 

 

MERK: Brukeren kan når som helst stoppe sekundærinfusjonen ved å trykke på  og slå av 
pumpen. Når pumpen slås på igjen, vil den fortsette med primærinfusjonen.  
         

 

 

 

MERK: For å gjennomføre en sekundærinfusjon ved bruk av Kontinuerlig, må det maksimale 
bolusvolumet i oppsettmenyen defineres som 0 ml.  

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
Sekundærinfusjon 
Hastighet for 
sekundærinfusjon 
60 ml/t 

Endre og trykk på -tasten 
 

 
Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
Sekundærinfusjon 
Volum for 
sekundærinfusjon 
12 ml 

Endre og trykk på -tasten 
 

 

 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Fortsett – trykk  
Gjenta – trykk   
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Bolusinfusjon i løpet av kontinuerlig bruk 
 
Gjennomfør disse trinnene for å gjennomføre en bolusinfusjon i løpet av kontinuerlig bruk.  
 

 

1.  Trykk på  én gang.  
   
2.  Angi infusjonshastighet for bolus, og trykk på . 

                      
 
 

 

   

3.  Angi infusjonsvolum for bolus, og trykk på . 
 

 

4.  Visningsskjermen viser et diagram som indikerer at 
bolusen infunderes. Det grafiske feltet viser 
bolusprogresjonen. 
 
 

5.  

  

6.  Pumpen vil pipe én gang og fortsette med primærinfusjonen når bolusinfusjonen er gjennomført. 
 

  
 

 

 

MERK: Brukeren kan når som helst stoppe bolusinfusjonen ved å trykke på  og slå av 
pumpen. Når pumpen slås på igjen, vil den fortsette med primærinfusjonen.          
 

 
 

MERK: For å gjennomføre en bolusinfusjon under Kontinuerlig bruk, må det maksimale 
bolusvolumet i oppsettmenyen defineres som større enn 0 ml som standard. 
 
Boluser infunderes opptil hele det programmerte volumet, med mindre brukeren manuelt stanser 
bolusen ved å trykke på . Dette gjelder selv når volumet som infunderes, er mindre enn den 
spesifiserte timesgrensen for volum (f.eks. en 4-timers grense) ved begynnelsen av en bolus og 
overskrider grensen under bolusinfusjonen (for å fullføre). 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 

Bolusdose 
 

5 ml/t 
 
Endre og trykk på -tasten 

 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 
Bolusvolum 5 ml 
Bolusvarighet 0,00:30 
Bolushastighet 600 ml/t 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

 Bolus 
 
   ██████████████ 
   1,6                     40 ml 
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Medikamentbibliotek 
 
System for reduksjon av feil i legemidler 

 
Pumpen har opptil 128 medikamenter som refereres til som protokoller. Hver protokoll representerer et 
legemiddel og omfatter også alle legemiddelets infusjonsparametere. De ulike protokollene tilordnes én 
eller flere av de 24 tilgjengelige avdelingene. Hver avdeling vil KUN kunne se protokoller som er tilordnet 
den aktuelle avdelingen, noe som gjør det enklere å bruke systemet.  
 
 
Hver protokoll inneholder følgende opplysninger:  
 Legemiddelets navn 
 En liste over avdelinger 
 Nedre og øvre myke grenser for pasientens vekt 
 Konsentrasjonsenheter (mg/ml, µg/ml, E/ml, mE/ml) 
 Konsentrasjon 
 Vekt- og ikke-vekt-enheter for doseringshastighet (µg/kg/min, µg/kg/t, mg/kg/min, mg/kg/t, mE/kg/min, 

mE/kg/t, E/kg/min, E/kg/t, µg/min, µg/t, mg/min, mg/t, mE/min, mE/t, E/min, E/t)  
 Standard doseringshastighet 
 Nedre/øvre myke/harde grenser for doseringshastighet.  
 Bolusprogram (vekt,volum)  
 Bolusdose 
 Tidsenheter for bolus (INGEN TID, TT.MM, MM.SS) 
 Bolustid 
 Bolushastighet 
 Nedre/øvre myke/harde grenser for bolusdoser.  
 
 
 MERK:  Parameterne i hver protokoll er unike for den protokollen. 
  

 MERK: Du kan bruke protokoller til å konfigurere flere vanlig brukte behandlingsregimer 
for din institusjon, dvs. samme pose, medikamentnavn, basalhastighet, men forskjellige 
bolusvolumer eller sperretider. 

  

 MERK: Når du har konfigurert de vanligste regimene som en protokoll, bør du konfigurere 
neste eller siste protokollbokstav som en "skreddersydd" protokoll eller engangsprotokoll 
som du kan modifisere for individuelle pasienter som de forhåndsinnstilte protokollene ikke 
passer for. Når infusjonen har blitt administrert for en spesifikk pasient, kan du gå tilbake 
og endre denne for neste eller en annen pasient. 

  

 MERK: Ta kontakt med den lokale representanten for CME for informasjon om oppretting 
og vedlikehold av protokoller.  

 
 

Velge legemiddelavdelinger 

 
 

1.  Trykk to ganger på  når du er i stoppmodus.  
 

  

2.  Bla til alternativet "Endre innstillinger".  Trykk på . 
                      
 
 

 

  

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 

Velg ,  og trykk på  
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3.  Bla til "Mer ...", og trykk på . 
 

 

  
4.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på første 

nivå i Endre innstillinger, og trykk på .  
 

   

5.  Bla til alternativet "Velg program".  Trykk på . 
                      
 
 

 

   

6.  Bla til programmet "Medikamentbibliotek". Trykk på .   

 

 
  

7.  Bla mellom avdelinger, og velg ved å bruke tastene   
og . Trykk på .  

 

  
 

8.  Trykk på  en gang til for å starte pumpen på nytt. 

 
Infusjon med legemiddelbibliotek 
 

 

9.  Slå PÅ pumpen ved å trykke på og holde inne  inntil skjermbildet for selvtesten vises.  
 
 

  

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
Velg ,  og trykk på  
 

Teknikerkode 
 

 
 
 
 
Trykk på -tasten   

Endre innstillinger:       
 

Standardverdi for trykk     

Velg program 
Priminghastighet         
Maksimalt bolusvolum 
Titreringsbolus      
Bolushastighet           
Maksimal hastighet         
 

Velg ,  og trykk på  
 

Velg program:       
 

 

Medikamentbibliotek 
 
 
Velg ,  og trykk på  
 

 
Avdeling       
 

DEP1 
DEP2 
DEP3 
DEP4 
DEP5 
DEP6 
DEP7 
 

Velg ,  og trykk på  
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10.  Pumpen viser programmets navn og status. Statusen er 
enten "Program" eller "Låst" (Du finner instruksjoner om 
hvordan du kan låse og låse opp pumpen i delen "Låst 
modus"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykk på  når pumpen er låst opp. Vent til skjermbildet 
for hastighet vises.   

   "Program"-alternativet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   "Låst"-alternativet 

  

 MERK: Når pumpen er i Programmodus, kan alle parametere justeres. Når pumpen er i 
Sperremodus, kan parameterne vises, men ikke endres. 

  

 MERK: Se instruksjonene i delen Endre program hvis pumpen ikke er i Medikamentbibliotek-
program. 

  

 MERK: Når du bestemmer deg for å angi et nytt program, må du følge instruksjonene nederst 
på skjermen. 

  

 MERK: Skjermen er tom når du utfører det innledende oppsettet. Når du går tilbake til et 
program, vises det sist angitte programmet på skjermen. 

  

11.  Skjermbildet for valg av legemiddel 

 Bruk  eller  til å bla gjennom legemidlene. 
 
 

 

  
12.  Skjermbildet for pasientvekt 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 

parametrene.   
 Legg inn pasientens vekt, og trykk på . 
 
 
 

 

  

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Medikamentbibliotek       
Program 
 
Biblioteksdemo 

Avdeling DEP1 

 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 

Medikamentbibliotek       
Låst 
 

 
Biblioteksdemo 

Avdeling DEP1 

 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
DEP1       

Velg medikament: 

HEPARIN 
 

Konsentrasjon               40,0 U/ml 
 

Velg ,  og trykk på  
 
 
Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 

Pasientvekt 
 

100 kg 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

 



 4 – Bruk 

 

 
Bruksanvisning for BodyGuard 323 Color Vision™ 47 

13.  Skjermbildet for dose 
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 
parametrene.   

 Legg inn en annen dose, og trykk på . 
 
 
 

 

  
 MERK: Enheter for doseringshastighet kan kun endres under opprettelse av 

medikamentprotokoller. 
  
14.  Skjermbildet for overskridelse av hard grense 

Programmet kan ikke fortsette hvis den nedre eller øvre 
harde grensen overskrides. Trykk på  for å justere 
dataene. 

 

 

  
15.  Skjermbildet for overskridelse av myk grense 

Hvis myke grenser overskrides, kan operatøren velge å 
trykke på  og justere dataene, eller trykke på  for å 
ignorere grensen og gå videre.  

 

  
16.  Skjermbildet for volum 

Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 
parametrene.   

 Legg inn et annet volum, og trykk på . 
 

 

  
17.  Skjermbildet for akkumulasjon 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parameterne 

og fortsette. 
 Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for volum. 

 
  

   

18.  Trykk på  for å starte infusjonen. 
 
 

 

  

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
DEP1 
Konsentrasjon  5 mg/ml 
Pasientvekt 100 kg 
Dose 50,0 mg/kg/min 
Posestørrelse 100 ml 
Restvolum              100 ml 
Hastighet                60 ml/t 
 

Trykk på -tasten for å fortsette 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Start infusjon? 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
HEPARIN 

Dose 
 

50,0 mg/kg/min 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 

Volum 
 

100 ml 
 

   Endre og trykk på -tasten 
 

 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 
Dose     50,0 E/kg/t 
Overskrider hard grense! 
 
Minimum     5,0 E/kg/t 
Maksimum   35,0 E/kg/t 
 
Trykk på  for å forandre 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 

Dose     6,0 E/kg/t 
Overskrider myk grense! 
 

Minimum     10,0 E/kg/t 
Maksimum      30,0 E/kg/t 
 

Trykk på  for å forandre 
Trykk på  for å overstyre 
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19.  Når et program kjører, viser pumpen hastigheten 
programmet kjører med.   

 

 

  

 MERK: Hvis en verdi endres i programmeringsmodus, vil ikke pumpen gjenkjenne den nye 

verdien med mindre du bekrefter endringene ved å trykke på .          
  

 MERK: Hvis fylleprosedyren aktiveres mens dataene konfigureres, åpner pumpen det 
opprinnelige (forrige) skjermbildet når fyllingen er fullført. 

 

 

 

Bolus med legemiddelbibliotek   
 
Bolus kan kjøres i to modi: vekt eller volum. Modus for legemiddelbolusen konfigureres når 
legemiddelprotokollen opprettes. 
 
Bolusvekt 
 

 

1.  Trykk på -tasten under infusjonen.   
  

2.  Skjermbildet for bolusvekt per kroppsvekt 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 

parametrene.   
 Legg inn en annen bolusvekt per kroppsvekt, og trykk  

på . 
 
 
  

 

   
3.  Skjermbildet for bolusvarighet 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 

parametrene.   
 Legg inn en annen bolusvarighet, og trykk på . 
 

 

   
 MERK: Enheter for bolustid kan kun endres under opprettelse av legemiddelprotokoller.          
   

4.  Skjermbildet for bolusakkumulasjon 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parameterne 

og starte bolus. 
 Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for volum. 

 

   

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 

HEPARIN 
 

Dose                     50,0 mg/kg/min 
 

Hastighet 60 ml/t 
 
███████████████████████████ 
mmHg               0                           730   
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
HEPARIN 
Bolusvekt  
Pr kg kroppsvekt 
 

20,0 E/kg 
 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
HEPARIN 
Bolusvarighet  
 

10:00 TT:MM 
 

 

Endre og trykk på -tasten 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
HEPARIN 
Bolusvekt          20,0 E/kg 
Bolusvolum         40 ml 
Bolusvarighet      10:00:00 
Bolushastighet   4 ml/t  
 
 

 

Trykk på -tasten for å starte bolus 
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5.  Bolus-skjerm 
Visningsskjermen viser et diagram som indikerer at 
bolusen infunderes. Det grafiske feltet viser 
bolusprogresjonen.  

 

 
Bolusvolum 
 

 

1.  Trykk på -tasten under infusjonen.   
  
2.  Skjermbildet for bolusvolum 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende 

parametrene.   
 Legg inn et annet volum, og trykk på . 
 
 
  

 

   
3.  Skjermbildet for bolusakkumulasjon 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parameterne 

og starte bolus. 
 Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for volum. 

 

   
4.  Bolus-skjerm 

Visningsskjermen viser et diagram som indikerer at 
bolusen infunderes. Det grafiske feltet viser 
bolusprogresjonen. 

 

 
 

Intermitterende infusjon 
  

Intermitterende infusjon er et spesielt program som gjør det mulig å designe en dosetilførselsprotokoll ved 
gitte intervaller. Hver dose gis ved et spesifikt tidspunkt. Pumpen holder åren åpen mellom dosene 
(KVO). Infusjonsprogrammet fortsetter inntil totalvolumet som skal infunderes, er tilført. 

 
 

Hastighet over volum 
 

 

1.  Slå PÅ pumpen ved å trykke på og holde inne  inntil skjermbildet for selvtesten vises.  
 
 

 

 

 
 

 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 

 Bolus 
 
   ██████████████ 
   1,6                     40 ml 
 
 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
HEPARIN 
Bolusvolum  
 
 
 

2,0 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
HEPARIN 
 
Bolusvolum         2 ml 
Bolusvarighet     00:00:14 
Bolushastighet        500 ml/t  

 
 

Trykk på -tasten for å starte bolus 
 

Medikamentbibliotek  10:00    –    80 % ███■ 
 

 Bolus 
 
   ██████████████ 
   0,2                     2 ml 
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2.  Pumpen viser programmets navn og status. Statusen er 
enten "Program" eller "Låst". (Du finner instruksjoner om 
hvordan du kan låse og låse opp pumpen i delen "Låst 
modus".) 
 
Hvis pumpen låses opp, vises skjermbildet for posevolum 
etter 2 sekunder.  

"Program"-alternativet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
"Låst"-alternativet 
 

  
 MERK: Når pumpen er i Programmodus, kan alle parametere justeres. Når pumpen er 

i Sperremodus, kan parameterne vises, men ikke endres. 
  

 MERK: Se instruksjonene i delen Endre program hvis pumpen ikke er i Intermitterende 
program. 

  

 MERK: Når du bestemmer deg for å angi et nytt program, må du følge instruksjonene nederst 
på skjermen. 

  

 MERK: Når du går tilbake til et program, vises det sist angitte programmet på skjermen. 

  3.  Skjermbildet for posevolum 
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Angi posevolum, og trykk på .  
 

 

  
4.  Skjermbildet for dosevolum 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn dosevolumet, og trykk på . 
 
 

 

  
5.  Minste antall doser 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn minste antall doser, og trykk på . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
Antall doser 
Minimum 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■     

    Intermitterende       
    Program 
 

Trykk på og hold inne  for å forandre 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■     

    Intermitterende       
    Låst 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Posestørrelse 
 

6 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Dosevolum 
 

3 ml 

Endre og trykk på -tasten 
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6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjermbildet for dosehastighet 
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn dosehastigheten, og trykk på . 
 
 
 
 
 

 

  

7.  
 
 
 
 
 
 
 

Skjermbildet for intervalltid 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn tiden som skal gå mellom starten av hver dose, 

og trykk på . 
 

 

  
 MERK: Intervalltiden regnes fra starttiden for én bolus og til starttiden for den påfølgende 

bolusen. 
  

8.  Skjermbildet for KVO-hastighet 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn ønsket KVO-hastighet (fra 0 til 20 ml/t), og trykk 

på  

 

   
9.  Skjermbildet for akkumulasjon 

Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parameterne 
og starte infusjonen. 

 Trykk på  for å gå tilbake og justere 
programparameterne. 

 
  

  
 
 

MERK: Hvis pumpen er i forsinkelsesmodus, legger du inn "Starttid" (24-timers format) og 
"Startdato". Du finner ytterligere informasjon om forsinkelsesalternativet i delen 
"Forsinkelsesprogram". 

   

10.  Trykk på  for å starte infusjonen. 
 

 

  

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Dosehastighet 
 

50 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Intervalltid 
                (TT:mm) 
 

00:04 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

KVO-hastighet 
 

5 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Dosehastighet 50 ml/t 
Dosevolum         3 ml 
Intervalltid          00:04 
Posestørrelse           6 ml 
Restvolum 6 ml 
KVO-hastighet 5 ml/t 
Luftsensor     0,3 ml 
Trykk 730 mmHg 

Trykk på -tasten for å fortsette 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Start infusjon? 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
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11.  

 
Når pumpen kjører, viser pumpen hastigheten for det 
aktuelle programmet.   

 

 

  
 

 

MERK: Hvis en verdi endres i programmeringsmodus, vil ikke pumpen gjenkjenne den nye 

verdien med mindre du bekrefter endringene ved å trykke på . 
  

 MERK: Hvis fylleprosedyren aktiveres mens dataene konfigureres, åpner pumpen det 
opprinnelige (forrige) skjermbildet når fyllingen er fullført. 

  

 MERK: Hvis det er nødvendig å stanse infusjonen, kan du trykke på . "Stopp" vises på 
skjermen. Stoppmodus er begrenset i to minutter. Etter to minutter aktiveres en lydalarm. Trykk 

på  en gang til for å dempe alarmen.    
 

Hastighetstitrering 
 

Pumpen har støtte for hastighetstitrering i Intermitterende-programmet.  
 
Gjør følgende for å endre hastigheten under infusjonen: 

 
 

1.  Bruk talltastaturet til å legge inn den nye ønskede hastigheten mens pumpen kjører, og trykk på 
 før det har gått fem sekunder. Pumpen aktiverer en kort alarm, og infusjonen fortsetter med 

den justerte hastigheten. 
  

 MERK: Hvis pumpen er LÅST, må koden for andre nivå legges inn for å låse opp programmet 
og endre hastigheten. 

  

 MERK: Hastighetstitrering er bare mulig under dosetilførsel og ikke under KVO mellom doser. 
  

 MERK: Hvis hastighetsendringen ikke bekreftes innen det har gått ti sekunder, fortsetter 
pumpen med den opprinnelige hastigheten, og skjermbildet viser den forrige innstillingen igjen. 

  
 

2.  Du kan stoppe infusjonen ved å trykke på . 
  

 MERK: Under programmering kan du gå bakover ved å bruke . 
 
Hvis du trykker på  én gang, slettes sifferet som sist ble lagt inn.  
Hvis du trykker på  igjen, slettes neste tall. 
Hvis du trykker på  når verdien er tom, vises den opprinnelige verdien eller forrige 
skjermbilde. 

 
 

Volum over tid 
 

Hvis du vil programmere ved å bruke tid over volum i stedet for hastighet over volum, må du aktivere 
"Tidsalternativ"-funksjonen ved å gjøre som følger: 
 

 

1.  Trykk to ganger på .  
 

 

Intermitterende      10:00    \    80 % ███■ 

Hastighet 
 

50 ml/t 
 
███████████████████████████ 
mmHg               20                           730   
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2.  Bla til alternativet "Endre innstillinger".  Trykk på . 
                      
 
 

 

  
 

3.  Bla til "Mer ...", og trykk på . 
 

 

  
4.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på første 

nivå i “Endre innstillinger", og trykk på .  
 

  

 

5.  Bla til alternativet "Tidsalternativ".  Trykk på . 
                      
 
 

 

  
 

6.  Trykk på  eller  for å slå tidsalternativet PÅ.   
  
 

7.  Trykk to ganger på .  
  
8.  Skjermbildet for posevolum 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Angi posevolum, og trykk på .  
 

 

 

  

9.  Skjermbildet for dosevolum 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn dosevolumet, og trykk på . 

 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
Velg ,  og trykk på  
 
 

Teknikerkode 
 

 
 
 
 
Trykk på -tasten   
 

Endre innstillinger:       
 

Størrelse på luftbobler      
Lagre siste program   
Tastelyd       

Tidsalternativ 
WiFi-modul 
Oppstartforsinkelse      
Språk 
 

Velg ,  og trykk på  
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Posestørrelse 
 

6 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Dosevolum 
 

3 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
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10.  Minste antall doser 
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn minste antall doser, og trykk på . 
 
 

 

  

11.  Skjermbildet for dosevarighet 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn tiden for en enkeltdose, og trykk på . 

 

  

12.  
 
 
 
 
 
 
 

Skjermbildet for intervalltid 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn tiden som skal gå mellom starten av hver dose, 

og trykk på . 
 

 

  

13.  Skjermbildet for KVO-hastighet 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn KVO-hastigheten (fra 0 til 20 ml/t), og trykk  

på . 

 

  
14.  Skjermbildet for akkumulasjon 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parameterne 

og starte infusjonen. 
 Trykk på  for å gå tilbake og justere 

programparameterne. 

 
  

  
 
 

MERK: Hvis pumpen er i forsinkelsesmodus, legger du inn "Starttid" (24-timers format) og 
"Startdato". Du finner ytterligere informasjon om forsinkelsesalternativet i delen 
"Forsinkelsesprogram". 

 
  

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
Antall doser 
Minimum 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Intervalltid 
                (TT:mm) 
 

00:04 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Dosevarighet 
              (TT:mm) 
 

00:04 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

KVO-hastighet 
 

5 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Dosehastighet 50 ml/t 
Dosevolum         3 ml 
Intervalltid          0:04 
Posestørrelse           6 ml 
Restvolum 6 ml 
KVO-hastighet 5 ml/t 
Luftsensor     0,3 ml 
Trykk 730 mmHg 

Trykk på -tasten for å fortsette 
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15.  Trykk på  for å starte infusjonen. 
 
 

 

  
16.  Når et program kjører, viser pumpen hastigheten programmet kjører med.   

 
 

Fortsette en infusjon, starte ny pose eller starte en infusjon 
på nytt 
 
Når en intermitterende infusjon er låst opp og stoppet, og hvis pumpen startes på nytt, har brukeren 
følgende alternativer: 
 

(1) Fortsett: Fortsett med den opprinnelige infusjonen på det stedet der den ble stanset. 
(2) Ny pose: Fortsett den opprinnelige infusjonen med en ny pose. 
(3) Gjenta: Gjenta eller omprogrammer infusjonen. 

 

 
1.  Skjermbildet for intermitterende omstart 

Trykk på  eller  for å bla til ønsket valg, og trykk  
på . 

 

  

 MERK: Hvis pumpen er låst, er de eneste alternativene som er tilgjengelige for brukeren, 
"Fortsett" og "Ny pose". 

   
2.  Skjermbildet for Fortsett – Ny pose – Restart 

Skjermen viser et sammendrag av gjeldende infusjon som 
skal startes. Trykk på  for å starte infusjonen. 

 

 
Programforsinkelse 

 

Slå forsinkelsesalternativet PÅ 
 

 

1.  Trykk to ganger på  fra STOPP- eller innstillingsmodus.  
  
  

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 
Gjenoppta 
Ny pose 
Gjenta: 
 
Velg ,  og trykk på  
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Start infusjon? 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
 

Dosehastighet 50 ml/t 
Dosevolum         3 ml 
Intervalltid          0:04 
Posestørrelse           6 ml 
Restvolum 6 ml 
KVO-hastighet 5 ml/t 
Luftsensor     0,3 ml 
Trykk 730 mmHg 

Trykk på -tasten for å fortsette 
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2.  Bla til alternativet "Endre innstillinger", og trykk på . 
                      
 
 

 

   

3.  Bla til "Mer ...", og trykk på . 
 

 

  
4.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på første 

nivå i “Endre innstillinger", og trykk på .  
 

   

5.  Bla til alternativet "Oppstartforsinkelse", og trykk på .     
 

 

  
 

6.  Slå forsinkelsesalternativet På ved å trykke på  eller . 
  
 

7.  Trykk på , så viser skjermbildet Restart pumpe 
  
 

8.  Trykk på  for å fortsette.  

 

 
Stille inn en forsinkelse før start 
 

Når du har lagt inn programdataene, aktiverer pumpen forsinkelsesinnstillingen (når Forsinkelse før start 
er slått PÅ).  
 
 MERK: Forsinkelsestiden stilles inn i 24-timers format. Dette betyr at timer vises som følger: 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 osv. 
  

 MERK: Pumpen viser automatisk gjeldende tidspunkt og dato. Du kan starte pumpen 

umiddelbart ved å trykke på  for å bekrefte eksisterende tidspunkt og dato samt starte 
infusjonen. 

  

 MERK: Hvis tidspunktet og/eller datoen som automatisk vises på pumpen, er feil, går du til 
innstillingsmenyen og velger “Angi tid og dato” for å tilbakestille klokken i pumpen. 

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
Velg ,  og trykk på  
 
 
Teknikerkode 
 

 
 
 
 
Trykk på -tasten   
 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

Endre innstillinger:       
 

Tastelyd       
Tidsalternativ 
WiFi-modul          

Oppstartforsinkelse 
Språk             
Angi tid og dato      
Historikk  
 

Velg ,  og trykk på  
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1.  Skjermbildet for starttid 
Du kan endre starttiden ved å taste inn ønsket starttid på 

talltastaturet og trykke på .  Hvis du vil starte pumpen 
umiddelbart, trykker du på . Endre i så fall ikke 
tidspunktet. 

 

  
 MERK: Hvis du vil starte pumpen kl. 09:30, skriver du inn 0-9-3-0. Hvis du vil starte pumpen 

kl. 21:30, skriver du inn 2-1-3-0. 
  
2.  Skjermbildet for startdato 

Du kan endre startdatoen ved å taste inn ønsket startdato 
på talltastaturet og trykke på .  Hvis du vil starte 
pumpen samme dag, trykker du på . Endre i så fall ikke 
datoen. 

 

  
3.  Skjermbildet for KVO under forsinkelse 

Under forsinkelsestiden vil pumpen fungere i KVO-modus. 
Den gjenværende tiden telles ned inntil den når 00.00. 
Pumpen starter da automatisk den programmerte 
infusjonen. Under forsinkelsen vises dette skjermbildet 
som viser når infusjonen starter. 
 

 

  
 MERK: Når forsinkelsestiden er over, piper pumpen én gang, og infusjonen starter 

automatisk.  
  

 MERK: KVO-hastigheten konfigureres i “Endre innstillinger"-menyen. 
 
Slå av pumpen under en intermitterende infusjon 
 
Hvis pumpen slås AV under en intermitterende infusjon, fortsetter den interne klokken til pumpen å holde 
orden på tidsstyringen for infusjonen.  
 
Hvis pumpen stoppes mens en dose tilføres, kan brukeren fortsette dosen hvis infusjonen gjenopptas 
før en tredjedel av intervalltiden har passert. Hvis intervallet for eksempel er 4 timer, kan brukeren starte 
infusjonen igjen innenfor 1 time og 20 minutter av intervalltiden for å motta det som er igjen av dosen. 
I dette tilfellet vil pumpen fortsatt administrere den påfølgende dosen til planlagt tid. Hvis brukeren starter 
infusjonen på nytt etter at en tredjedel av intervalltiden har passert, vil ikke brukeren motta det som er 
igjen av dosen. Pumpen fortsetter i midten av intervallet og kjører KVO inntil neste dose skal 
administreres. Formålet med denne "en tredjedel"-regelen er å gjøre det mulig for brukeren å slå av 
pumpen mens en dose tilføres uten å endre de planlagte dosetidene. 
 
Hvis pumpen slås av mens en dose tilføres og den ikke startes igjen før etter at den neste 
planlagte dosen var planlagt, starter pumpen neste dose umiddelbart, etterfulgt av et fullstendig 
intervall. Hvis pasienten for eksempel starter infusjonen på nytt en time etter det planlagte 
dosetidspunktet, vil vedkommende bli tilført en fullstendig dose etterfulgt av et fullstendig intervall. 
 
Hvis pumpen slås av i løpet av intervallperioden, kan pasienten når som helst starte pumpen igjen 
før neste planlagte dose, uten at dette har innvirkning på tidsstyringen for tilførselen av neste dose. 
Hvis pumpen ikke startes på nytt før etter at den neste planlagte dosen var planlagt, starter pumpen neste 
dose umiddelbart, etterfulgt av et fullstendig intervall. 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
01/01/2000    10:00 
Oppstartforsinkelse 
Starttid 
            (TT:   mm) 

             22:00 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
Oppstartforsinkelse 
Hastighet                                 
2,5 ml/t 
01/01/2000    22:00 
Starttid   22:02 
Startdato  01-Jan-2000 
 

Intermitterende      10:00    –    80 % ███■ 
01/01/2000    10:00 
Oppstartforsinkelse 
Startdato 
     (DD-MM-ÅÅÅÅ) 

1. januar 2000 
 

Endre og trykk på -tasten 
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25-trinns protokoll 
 
Denne protokollen muliggjør programmering av opptil 25 ulike trinn. Hvert trinn har sin egen hastighet og 
sitt eget volum. Trinnakkumulasjon er begrenset til et volum på ti (10) liter. Protokolltrinnene tilføres 
sekvensielt inntil alle trinnene er fullført. 

 
 MERK: Før du bruker pumpen med 25-stegsprotokollen, må du kontrollere at IV-posen 

inneholder 5 ml mer væske enn det totale volumet som skal infunderes. Dette sikrer et 
tilstrekkelig volum for KVO under "Avslutt program". Hvis Forsinkelse før start er angitt, må posen 
inneholde nok væske for forsinkelsesperioden. Dette kommer i tillegg til KVO-volumet på 5 ml. 

  
 

1.  Slå på pumpen ved å trykke på og holde inne  inntil skjermbildet for selvtesten vises.  
  
  

2.  Pumpen viser programmets navn og status. Statusen er 
enten “Låst” eller “Program”. (Du finner instruksjoner om 
hvordan du kan låse og låse opp pumpen i delen Låse.) 

Når pumpen er låst opp, kan du trykke på  for å 
fortsette. 
 
 

   "Program"-alternativet 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
"Låst"-alternativet 

 

  
 MERK: Når pumpen er i Programmodus, kan alle parametere justeres. Når pumpen er 

i Sperremodus, kan parameterne vises, men ikke endres. 
  

 MERK: Se instruksjonene i delen Endre program hvis pumpen ikke allerede er  
i 25-trinnsprotokollen. 

  

 MERK: Når du bestemmer deg for å angi et nytt program, må du følge instruksjonene nederst 
på skjermen. 

  

 MERK: Skjermen er tom når du utfører det innledende oppsettet.  
  

3.  Hastighetsskjerm – Trinn 1 
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 

 Legg inn ønsket hastighet, og trykk på . 
 
 

 

 

  

25 trinn                  10:00    –    80 % ███■     

    25 trinn       
    Program 
 

Trykk på og hold inne  for å forandre 
 

25 trinn                  10:00    –    80 % ███■     

    25 trinn       
    Låst 
 
 

25 trinn                  10:00    –    80 % ███■ 
 

Hastighet 
Trinn 1 

35 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
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4.  Volumskjerm – Trinn 1  
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn det ønskede volumet, og trykk på . 
 
 

 

   

5.  Hastighetsskjerm – Trinn 2 
Pumpen viser hastigheten for trinn 2. Gjenta instruksjonene 
som i trinn 1, og gjenta til antallet trinn er lagt inn. 
 
 

 

   
 

6.  Når du har lagt inn det siste trinnet du ønsker å legge inn, 
trykker du på  uten å legge inn en hastighet.  
 
Dette indikerer at alle data som er nødvendige for 
protokollen, har blitt angitt. Alle programmer som følger det 
forrige angitte programmet, fjernes automatisk.  

 

  
 MERK: Hvis pumpen er i forsinkelsesmodus, må du legge inn KVO-hastigheten. 
  
7.  Skjermbildet for akkumulasjon 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 

 Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for innstilling 
av hastighet. 

 

  
 MERK: Hvis pumpen er i forsinkelsesmodus, legger du inn "Starttid" (24-timers format) og 

"Startdato". Du finner ytterligere informasjon om forsinkelsesalternativet i delen "Forsinkelses-
program". 

  
 

8.  Trykk på  for å starte infusjonen. 
 
 

 

  

9.  Mens programmet kjøres, viser skjermen hvilket trinn som kjøres for øyeblikket, samt hastigheten.  
  

 MERK: Hvis en verdi endres i programmeringsmodus, vil ikke pumpen gjenkjenne den nye 

verdien med mindre du bekrefter endringene ved å trykke på .          
 
Hvis fylleprosedyren aktiveres mens dataene konfigureres, åpner pumpen det opprinnelige 
(forrige) skjermbildet når fyllingen er fullført. 

25 trinn                  10:00    –    80 % ███■ 
 

Trinn 1 Volum 
 

100 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

25 trinn                  10:00    –    80 % ███■ 
 
Totale trinn 6 
Totalvolum 50,7 ml 
Totaltid 0:24 timer 
Luftsensor 0,3 ml 
Trykk 730 mmHg 
 

Trykk på -tasten for å fortsette 
 
 

25 trinn                  10:00    –    80 % ███■ 
 

Hastighet 
Trinn 2 

35 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
25 trinn                  10:00    –    80 % ███■ 
 

Hastighet 
Trinn 20 

x  ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

25 trinn                  10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Start infusjon? 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
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 MERK: Hvis det er nødvendig å stanse infusjonen, kan du trykke på . "Stopp" vises på 
skjermen. Stoppmodus er begrenset i to minutter. Etter to minutter aktiveres en lydalarm. Trykk 
på  en gang til for å håndtere alarmen.    

  
 

 MERK: Under programmering kan du gå bakover ved å bruke . 
 
Hvis du trykker på  én gang, slettes sifferet som sist ble lagt inn.  
Hvis du trykker på  igjen, slettes neste tall. 
Hvis du trykker på  når verdien er tom, vises den opprinnelige verdien eller forrige 
skjermbilde. 

 

 

TPN-infusjon 
 
Total Parenteral Nutrition (Total parenteral ernæring) – Denne modusen tilfører en infusjon mens 
infusjonen automatisk trappes opp og ned. Mønsteret til programmet er et trapes. 
 
 

TPN-trapesprogram 
 

 
         Hastighet                                                                          

 
 
 

   

 
Tid 

 

I et TPN-program kan operatøren angi totalvolumet, som korresponderer med størrelsen på posen med 
legemiddelet som skal infunderes, totaltiden og opp- og ned-tiden. Programmet starter ved 2 ml/t og øker 
til den maksimale hastigheten. Hastigheten endres ikke på den flate delen (T2).  I den siste delen av 
programmet (T3) begynner programmet å redusere infusjonshastigheten i henhold til den angitte 
nedtrappingstiden. 
 
Opp- og ned-tiden kan stilles til null. Et TPN-program som har opp- og ned-tiden satt til null, er et 
kontinuerlig program. 
 MERK: Før du bruker pumpen i TPN-programmet, må du kontrollere at IV-posen inneholder 

5 ml mer væske enn det totale volumet som skal infunderes. Dette sikrer et tilstrekkelig volum for 
KVO under "Avslutt program". Hvis Forsinkelse før start er angitt, må posen inneholde nok 
væske for forsinkelsesperioden. Dette kommer i tillegg til KVO-volumet på 5 ml. 

  
 

1.  Slå på pumpen ved å trykke på og holde inne  inntil skjermbildet for selvtesten vises.  
  
  

        T1                T2                 T3           

T1 = Tid OPP 
T2 = Tid UENDRET 
T3 = Tid NED 

Maks. hastighet 
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2.  Pumpen viser programmets navn og status. Statusen er 
enten “Låst” eller “Program”. (Du finner instruksjoner om 
hvordan du kan låse og låse opp pumpen i delen Lock Out.) 
 
Når pumpen er låst opp, kan du trykke på  for å fortsette. 

"Program"-alternativet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Låst"-alternativet 

  
 MERK: Når pumpen er i Programmodus, kan alle parametere justeres. Når pumpen er 

i Sperremodus, kan parameterne vises, men ikke endres. 
  

 MERK: Se instruksjonene i delen Endre program hvis pumpen ikke allerede er i TPN-

programmet. 
  

 MERK: Når du bestemmer deg for å angi et nytt program, må du følge instruksjonene nederst 
på skjermen. 

  

3.  Skjermbildet for posevolum 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   

 Legg inn det ønskede volumet, og trykk på . 
 
 

 

 

  
4.  Skjermbildet for volum som skal infunderes (TBI) 

Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn det ønskede volumet, og trykk på . 
 
 

 

 

  
5.  Skjermbildet for totaltid 

Skjermen viser den sist angitte tiden (totaltiden programmet 
skal kjøres i). Trykk på  for å bekrefte de eksisterende  
parameterne, eller legg inn ønsket volum og trykk på . 
 

 

  

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Posestørrelse 
 

 1000 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■     

    TPN       
    Program 
 

Trykk på og hold inne  for å forandre 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■     

    TPN       
    Låst 
 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Volum VTBI 
 

 950 ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Totaltid 
              (TT:mm) 
 

10:00 
 

Endre og trykk på -tasten 
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 MERK: De første to sifrene representerer timer, og de siste to sifrene representerer minutter 
(du kan for eksempel legge inn 0-2-0-0 for 2 timer). Bruk et punktum for å bytte mellom timer og 
minutter.  

  

6.  Skjermbildet for tid opp 
Skjermbildet viser når hastigheten skal trappes opp. Trykk 
på  for å bekrefte de eksisterende parameterne, eller 
legg inn ønsket verdi (fra 00.00 til 04.15). Trykk på . 
 

 

  

7.  Skjermbildet for tid ned 
Skjermbildet viser når hastigheten skal trappes ned. Trykk 
på  for å bekrefte de eksisterende parameterne, eller 
legg inn ønsket verdi (fra 00.00 til 04.15). Trykk på . 
 

 

  

8.  Skjermbildet for KVO-hastighet 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene. 
 Legg inn ønsket intervalltid, og trykk på . 

 

  

9.  Skjermbildet for akkumulasjon 
Pumpen beregner de angitte dataene og viser skjermbildet 
for akkumulasjon med den maksimale hastigheten for 
programmet (som infunderes i den "flate" perioden).  
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte parameterne og starte 

infusjonen, eller legg inn en forsinkelsestid ved behov. Du 
finner ytterligere informasjon om forsinkelsesalternativet i 
delen om forsinkelsesprogrammet.  

 Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for innstilling 
av volum.  

 

  
 

10.  Trykk på  for å starte infusjonen. 
 
 

 

  
11.  Når et program kjører, viser pumpen hastigheten programmet kjører med, samt programmets 

retning (opp/flatt/ned).   
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Tid opp 
              (TT:mm) 
 

01:23 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
 TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Tid ned 
              (TT:mm) 
 

01:23 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
 TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

KVO-hastighet 
 

 2,5 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Start infusjon? 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 
 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
Volum TBI 950 ml 
Maksimal hastighet 109,9 ml/t 
Totaltid 10:00 
Tid opp 01:23 
Tid ned 01:23 
KVO-hastighet 2,5 ml/t 
Posestørrelse 1000 ml 
Restvolum 1000 ml 
Volum infundert 0 ml 
Luftsensor  0,3 ml 
Trykk 730 mmHg 

Trykk på -tasten for å fortsette 
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Tidlig nedtrapping 
 

Hvis programmet må avbrytes tidlig og den planlagte nedtrappingstiden må starte umiddelbart, gjør du som 
følger:  

 
 

1.  Trykk på  gjentatte ganger (2 sekunder) for å stoppe 
pumpen og vise skjermbildet for nedtrapping. 
 
 

 

 

  
2.  Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å starte nedtrappingsprosessen umiddelbart ved å bruke de eksisterende 
parameterne.   

 Legg inn tiden for nedtrapping ved å bruke talltastaturet, og trykk på  for å starte 
nedtrappingsprosessen. Nedtrappingstiden må være mindre enn den pågående 
nedtrappingstiden. 

  

 

 

MERK: Hvis en verdi endres i programmeringsmodus, vil ikke pumpen gjenkjenne den nye 

verdien med mindre du bekrefter endringene ved å trykke på .          
  

 MERK: Hvis fylleprosedyren aktiveres mens dataene konfigureres, åpner pumpen det 
opprinnelige (forrige) skjermbildet når fyllingen er fullført. 

  
 

 MERK: Hvis det er nødvendig å stanse infusjonen, kan du trykke på . "Stopp" vises på 
skjermen. Stoppmodus er begrenset i to minutter. Etter to minutter aktiveres en lydalarm. 
 Trykk på  en gang til for å dempe alarmen.    

  
 

 MERK: Under programmering kan du gå bakover ved å bruke . 
 
Hvis du trykker på  én gang, slettes sifferet som sist ble lagt inn.  
Hvis du trykker på  igjen, slettes neste tall. 
Hvis du trykker på  når verdien er tom, vises den opprinnelige verdien eller forrige 
skjermbilde. 

 

Fortsette eller gjenta en infusjon 
 
 

1.  Hvis pumpen slås AV under en infusjon, vises dette 
skjermbildet når pumpen slås PÅ igjen. 

 

  
2.  Gjør ett av følgende: 

 Fortsett: Du kan fortsette programmet fra punktet det ble stoppet på, ved å trykke på . 
Skjermbildet for akkumulasjon vises i så fall. Det gjenværende volumet blir infundert.  

 Gjenta: Du kan starte programmet på nytt fra begynnelsen av eller angi nye parametere ved å 
trykke på  og følge instruksjonene på pumpen. 

 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
Tidlig nedtrapping 
Tid ned 
                (TT:mm) 

01:23 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Fortsett – trykk  
Gjenta – trykk   
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PCA-infusjon 
 
Patient Control Analgesia (Pasientkontrollert smertestillende behandling) er et program som brukes for 
pasienter som har behov for IV-smertebehandling eller epidurale smertestillende legemidler. 
Smertebehandling foretas ved å tilføre en kontinuerlig basalhastighet sammen med 
forhåndsprogrammerte boluser. Pumpen tilfører bare de bolusene som korresponderer med de 
forhåndsinnstilte tidsintervallene. Alle forsøk på å starte en bolus lagres i minnet til pumpen. Legen kan 
lese av denne statistikken og justere innstillingene etter behov. 
 

 
Advarsel: Når du bruker pumpen med et PCA-program med en hastighet på 0,0 ml/t, finnes 
det en risiko for at det vil danne seg blodpropper. Bruk saltvannsinfusjon for å forhindre 
okklusjoner.  

 

 

PCA-meny 
 
PCA-infusjoner er av natur sensitive, og BodyGuard 323 Color Vision™ har derfor en spesifikk meny som 
forbedrer brukeropplevelsen ved programmering av PCA-infusjoner. Menyen organiserer informasjonen 
om infusjonen sentralt, samtidig som den opprettholder det samme programmeringsformatet som de 
andre infusjonsmodiene på pumpen. 
 

 

1.  Slå på pumpen ved å trykke på og holde inne  inntil skjermbildet for selvtesten vises. 
  
  
2.  Pumpen viser programmets navn og status. Statusen er 

enten "PROGRAM" eller "LÅST". (Du finner instruksjoner 
om hvordan du kan låse og låse opp pumpen i delen "Låse 
opp PCA".) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykk på . Hvis pumpen er låst opp, vises PCA-menyen.  
Hvis pumpen er låst, vises menyen for PCA-omstart (se 
delen "Starte en infusjon på nytt" hvis pumpen er låst). 

"Program"-alternativet 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Låst"-alternativet 

  
 MERK: PCA-programmet låses automatisk når programmeringen er ferdig. 
  

 MERK: Se instruksjonene i delen Endre program hvis pumpen ikke allerede er i PCA-

programmet. 
  

 MERK: Når du bestemmer deg for å angi et nytt program, må du følge instruksjonene nederst på 
skjermen. 

  

PCA                       10:00    –    80 % ███■     

    PCA       
    Program 
 
 

 

PCA                       10:00    –    80 % ███■     

    PCA       
    Låst 
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3.  Skjermbildet for PCA-menyen 

Brukergrensesnittet i PCA er bygget rundt PCA-menyen. 
Fra PCA-menyen kan brukeren velge følgende: 

i. Fyll – Fyll administrasjonssettet 
ii. Infusionprogram – Legge inn infusjonsdetaljer 
iii. Klinikerbolus – Infundere ekstra bolus 
iv. Pasienthistorikk – Vise infusjonshistorikken for 

pasienten 
v. Gjennomgå oppsett – Vise innstillingene for 

pumpen 
vi. Endre innstillinger – Gir brukeren muligheten til å 

endre pumpeinnstillingene og bytte til andre 
infusjonsmodi. 

Bruk  eller  til å bla gjennom alternativene. Velg 
ønsket alternativ ved å trykke på . 

 

 

 

Priming 
 

 MERK: Priming er deaktivert i PCA-modus. Du må alltid fylle settet før du starter et program.   
  

 
Advarsel: IV-slanger må alltid kobles fra pasienten før primingprosedyren startes. 

  

1.  Hvis du velger alternativet "Fylle” fra PCA-menyen, vises 
skjermbildet for fylling.  

 

  

2.  Trykk på OK for å programmere primingprosedyren.  
  

 
Advarsel: Påse at settet ikke er koblet til pasienten. 

  

3.  Legg inn volumet som skal brukes for å fylle settet, og trykk 
på  for å begynne fylleprosedyren.  Du kan når som helst 
avslutte primingen ved å trykke på . 
 

 

  4.  Visningsskjermen viser en graf som indikerer 
fylleoperasjonen.  

 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyll 
Infusionprogram 
Klinikerbolus 
Pasienthistorikk 
Gjennomgå oppsett 
Endre innstillinger 
 

Velg ,  og trykk på  
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■   

 Fyll 
 

Advarsel! 
Frakoble pasienten   
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Fyllevolum 
 

5 ml 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

 Priming 
 
   ██████████████ 
   0                          5 ml 
 
 



 4 – Bruk 

 

 
Bruksanvisning for BodyGuard 323 Color Vision™ 66 

  
5.  Når primingen er fullført, vises skjermbildet pumpen viste før primingen, på skjermen igjen. Gjenta 

prosedyren hvis det er nødvendig med mer priming. 
 

 
Infusionprogram 

 

1.  Skjermbildet for PCA-menyen 

Velg Infusionprogram, og trykk på . 
 
 

 

 

  

2.  Skjermbildet for ny pasient 
Hvis du programmerer en protokoll for en ny pasient, kan 
du velge "Ny pasient" ved å trykke på . Hvis protokollen 

ikke er for en ny pasient, kan du trykke på . Når du 
trykker på , slettes volumet som har blitt infundert 
i gjeldende pasient. 
 
 
 

 

 

  3.  Skjermbildet for valg av hastighet/konsentrasjon 
 Du kan programmere Hastighet i milliliter per time (ml/t) 

ved å trykke på .  
 Du kan programmere Konsentrasjon i milligram per 

milliliter (mg/ml) ved å trykke på  én gang.  
 Du kan programmere Konsentrasjon i mikrogram per 

milliliter (µg/ml) ved å trykke to ganger på . 
 
 

 

 

  

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
Ny pasient? 
 
 
Trykk på  eller  
 
PCA                       10:00    –    80 % ███■     

ml/t 
 
Trykk på -tasten for å fortsette 

Trykk på -tasten for konsentrasjon 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Fyll 
Infusionprogram 
Klinikerbolus 
Pasienthistorikk 
Gjennomgå oppsett 
Endre innstillinger 
 

Velg ,  og trykk på  
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4.  Skjermbildet for hastighet eller konsentrasjon 
Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn ønsket hastighet eller konsentrasjon, og trykk  

på . 
 
 

 Hastighet (ml/t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsentrasjon (mg/ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konsentrasjon (µg/ml) 

 

  
 MERK: Du kan bytte fra Konsentrasjon til Hastighet igjen ved å legge inn 0 (null) for 

"Konsentrasjon" og trykke på . 
  
5.  Skjermbildet for konsentrasjonshastighet (kun ved 

programmering etter konsentrasjon) 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn ønsket hastighet eller konsentrasjon, og trykk  

på . 
 

 

  6.  Skjermbildet for grense for hastighetstitrering 
Legg inn den maksimale hastigheten for titrering som kan 
brukes i gjeldende protokoll, og trykk på . Hastigheten 
kan være i ml/t, mg/t eller µg/t avhengig av programmet 
som er valgt. 

 

 

  

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Basalhastighet 
 

5    ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Konsentrasjon 
 

2    mg/ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Konsentrasjon 
 

1500 µg/ml 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Basalhastighet 
 

1000 µg/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Maksimal  
Titreringshastighet 
2000 µg/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
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7.  Skjermbildet for bolus 
Gjør ett av følgende (bolus kan være i ml, mg eller µg 
avhengig av programmet som er valgt): 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn ønsket bolusdose, og trykk på . 
 

 

  
8.  Skjermbildet for grense for bolustitrering 

Legg inn den maksimale bolusdosen som kan brukes 
i gjeldende protokoll, og trykk på . Bolusdosen kan være 
i ml, mg eller µg avhengig av programmet som er valgt. 

 

  
 MERK: Hvis ikke skjermbildet “Maksimal bolusdose” vises på pumpen under programmering, 

kan du gå til “Endre innstillinger"-menyen for å aktivere "Titreringsbolus". 
 

  
9.  Skjermbildet for låsetid 

Låsetiden er tiden mellom pasientboluser. Gjør ett av 
følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn ønsket låsetid i minutter, og trykk på . 
 

 

  
10.  Skjermbilde 1 for timesgrense 

Som en ekstra sikkerhetsrelatert forholdsregel kan brukeren 
programmere en volumgrense over en viss mengde timer. 
Brukeren kan angi denne grensen for en hvilken som helst 
mengde tid mellom 1 (en) og 24 (tjuefire) timer. Eventuelt er 
det mulig å fortsette uten å angi en grense. 
Standardinnstillingen er AV, noe som betyr at det ikke er 
noen grense. Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn ønsket antall timer for grensen, og trykk på . 
 

 

  
 

 Advarsel: Programmeringsgrenser bør benyttes for å ytterligere redusere risikoen for 
for stor sedasjon fra PCA.   

  
11.  Skjermbilde 2 for timesgrense 

Hvis det ble lagt inn en timesgrense i forrige trinn, vil 
brukeren i neste trinn bli bedt om å legge inn det maksimale 
volumet som kan infunderes i løpet av denne tidsrammen. I 
skjermbildet til høyre ble 2 lagt inn i forrige trinn for 
timesgrense.          
Gjør ett av følgende (grensen kan være i ml, mg eller µg 
avhengig av programmet som er valgt): 
 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn ønsket antall timer for grensen, og trykk på . 
 

 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Bolusdose 
 

3000 µg 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Maksimal  
bolusdose 
4000 µg 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Sperretid 
 

5   minutter 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 
PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Programgrenser 
 

Deaktivert 
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

24 timers grense 
 

9999 µg 
 

Endre og trykk på -tasten 
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12.  Skjermbildet for posevolum 

Gjør ett av følgende: 

 Trykk på  for å bekrefte de eksisterende parametrene.   
 Legg inn ønsket bolusdose, og trykk på . 
 

 

  
13.  Skjermbilde for låsing 

Pumpen låses automatisk før et program for PCA-infusjon 
kan fullføres. Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å låse PCA-programmet og fortsette.   
 Trykk på  for å bla gjennom programmeringen igjen 

eller for å gå gjennom eller justere programmet. 
 

 

  
14.  Skjermbildet for akkumulasjon 

Pumpen viser skjermbildet for akkumulasjon med et 
sammendrag av programmet som er lagt inn. 
 
Gjør ett av følgende: 
 Trykk på  for å bekrefte parameterne og fortsette.  
 Trykk på  for å gå tilbake og justere parameterne.  

 

   

15.  Trykk på  for å starte infusjonen. 
 
 

 

  
 MERK: Hvis du ønsker å åpne PCA-menyen mens pumpen er i gang, kan du trykke én gang på 

 og deretter holde  inne i 3 sekunder. 
  

 MERK: BodyGuard 323 Color Vision™ har støtte for kontinuerlige infusjonshastigheter 
(basalhastigheter) på opptil 100 ml/t. Du kan imidlertid bruke pumpen for tilførsel av bare én 
legemiddelprotokoll, og den maksimale trygge toppverdien for dette regimet kunne for eksempel 
være 30 ml/t. Brukere kan angi en fast maksimumshastighet som pumpen kan stilles til, i "Endre 
innstillinger". Det må imidlertid brukes en kode for tilgang på teknikernivå for å gjøre dette, for å 
sikre at ikke andre brukere ved et uhell programmerer pumpen til å tilføre større volumer enn 
denne trygge toppverdien. Du finner mer informasjon om "Endre innstillinger" i en senere del. 

  

 MERK: BodyGuard 323 Color Vision™ har støtte for tilførsel av bolusdoser på opptil 1000 ml/t. 
Standardinnstillingen er 600 ml/t og er designet til å tilføre alle slags boluser så raskt som mulig. 
Brukerne kan justere dette hvis de ønsker at bolusen skal tilføres over en lengre periode. Dette 
gjøres fra "Endre innstillinger" og krever at det oppgis en kode for tilgang på teknikernivå. 

 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
Lås:    Trykk på  
Gjennomgå: Trykk på  
 
 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Posestørrelse 
 

100 ml  
 

Endre og trykk på -tasten 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Start infusjon? 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
Konsentrasjon 1500 µg/ml 
Hastighet 1500 µg/ml 
Maksimal hastighet 2000 µg/t 
Bolus 3000 µg 
Maksimalt bolusvolum 4000 µg 
Sperretid 5 minutter 
24 timers grense 9999 µg 
Posestørrelse 100 ml 
Restvolum 100 ml 
Volum infundert 0 ml 
Luftsensor  0,3 ml 
Trykk 730 mmHg 

Trykk på -tasten for å fortsette 
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Tolke visningsskjermen under en PCA-infusjon 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Infusjonsmodus 
Den første linjen på skjermen indikerer at pumpen er i PCA-infusjonsmodus. 
 

Infusjonshastighet 
Den andre linjen på skjermen viser gjeldende infusjonshastighet. Hastigheten vises i enten ml/t, 
mg/t eller µg/t avhengig av om brukeren har programmert gjeldende protokoll i ml, mg eller µg. 
 
Bolusvolum 
Den tredje linjen på skjermen viser bolusvolumet for gjeldende protokoll. På lignende måte som 
med infusjonshastighet vises dosen i ml, mg eller µg avhengig av hvordan det gjeldende 
programmet er konfigurert. 
 
Batteristatus 
Brukeren kan kontrollere ladestatusen ved å følge med på det grønne området inne 
i batterisymbolet (f.eks. indikerer et helt grønt symbol at batteriet er fullstendig oppladet). 
 
 
Infusjonsstatus- 

          Indikatoren for infusjonsstatus beveger seg i en sirkel når pumpen kjører. 
 

 

Pasientaktivert bolus 
 

En PCA-infusjon kan programmeres til å gjøre det mulig for pasienten å aktivere boluser med et spesifikt 
volum innenfor forhåndsinnstilte tidsintervaller. Pasienten kan aktivere bolusene ved å bruke en av de 
følgende to metodene: 
1.  Ved bruk av boluskabel 

 

SIKKERHETSKONTROLL: Før du kobler boluskabelen til pumpen, må du teste boluskabelen.  
Trykk på og slipp opp knappen på håndkontrollen. Du skal kunne kjenne og høre et klikk hver gang.  
Hvis du ikke hører et klikk, kan håndkontrollen være skadet og må tas ut av bruk. Kontakt den 
lokale distributøren. 
 
Trykk på knappen på håndkontrollen til boluskabelen. Boluskabelen kobles til siden av pumpen, 
der det er et merke som det står "Bolus" på. Det kan hende at boluskabelen er utstyrt med en  
LED-indikator. LED-indikatoren lyser når en bolus er tilgjengelig. Lyset slås av når ingen bolus er 
tilgjengelig eller når programmet er i "bolus låst"-tilstanden.  

  

2.  Bruke tastaturet 

Trykk på -knappen på tastaturet. 
  
 

 MERK: Brukeren kan når som helst stoppe en bolus ved å trykke på . 
  

Infusjonsmodus 

Programmert 
infusjonshastighet  
(ml/t eller mg/ml) 
 Volum for 
pasientkontrollert bolus 

 

Indikator for 
infusjonsstatus 

 Indikator for 
batteristatus 

 

PCA                       10:00    /    80 % ███■ 

Hastighet                                  
5 ml/t 
Pasientbolus 2 ml 
 

████████████████████████████ 
mmHg      360               730   
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 MERK: Hvis en pasient forsøker å aktivere flere boluser enn det som er tillatt, viser pumpen 
"Bolus låst", og antall forsøk på aktivering av boluser registreres. Du kan se gjennom 
bolushistorikken ved å bla i informasjonsmenyen. Se delen “Bruke historikkfunksjoner” i denne 
bruksanvisningen. 

 

 
Klinikerbolus 

 
En klinikeraktivert bolus kan utføres før PCA-infusjonen starter eller under PCA-infusjonen. 
 
Du kan infundere en klinikeraktivert bolus før PCA-infusjonen starter ved å utføre følgende trinn: 
 
1.  Hvis du velger alternativet "Fylle" fra PCA-menyen, vises 

skjermbildet for fylling. Velg alternativet "Klinikerbolus". 
 

    

2.  Legg inn koden for tilgang på andre nivå, og trykk på . 
 

 

  

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
  
  Klinikerbolus – Legg inn kode 
 
 
 
 
   Trykk på -tasten 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Fyll 
Infusionprogram 
Klinikerbolus 
Pasienthistorikk 
Gjennomgå oppsett 
Endre innstillinger 

Velg ,  og trykk på  
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3.  Legg inn volumet for klinikerbolusen, og trykk på  for å 
begynne primingprosedyren.  Du kan når som helst stoppe 

en bolus ved å trykke på . 
 
Volumet for bolusen vil være i ml, mg eller µg avhengig av 
innstillingene for den eksisterende protokollen som er lagt 
inn for PCA-infusjonen. Gå til "Infusionprogram" i PCA-
menyen, og følg trinnene inntil du kan velge mellom ml, mg 
og µg. 
 

 

Volum i ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volum i mg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volum i µg 

  
4.  Visningsskjermen viser et diagram som indikerer at bolusen 

infunderes. Det grafiske feltet viser bolusprogresjonen.  
 

  
 MERK: Når bolusen er fullført, vil PCA-menyen vises på skjermen igjen. 
  
 

 MERK: Brukeren kan når som helst stoppe en bolus ved å trykke på . 
  
 

 
MERK: Når volumet som infunderes er mindre enn den spesifiserte timesgrensen for volum 
(f.eks. en 4-timers grense), stanser bolusen automatisk på volumet for den totale timesgrensen. 

  

 
Advarsel: Boluser infunderes opptil hele det programmerte volumet, med mindre brukeren 

manuelt stanser bolusen ved å trykke på .  
 
 

Du kan infundere en klinikeraktivert bolus under en PCA-infusjon ved å utføre følgende trinn: 
 

 

1.  Trykk på  under drift, og trykk deretter på  for å stanse gjeldende infusjon og starte 
klinikerbolusen. 

  

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Klinikerbolus  
Volum 
 

3 ml 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Klinikerbolus  
Volum 
 

50 mg 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Klinikerbolus  
Volum 
 

1500 µg 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

 Bolus 
 
   ██████████████ 
   0,7                          3 ml 
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2.  Legg inn koden for tilgang på andre nivå, og trykk på . 
 

 

   

3.  Legg inn volumet for klinikerbolusen, og trykk på  for å 
begynne primingprosedyren.  Du kan når som helst stoppe 
en bolus ved å trykke på . 
 
Volumet for bolusen vil være i ml, mg eller µg avhengig av 
innstillingene for den eksisterende protokollen som er lagt 
inn for PCA-infusjonen.  
 
 

Volum i ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volum i mg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volum i µg 

  
4.  Visningsskjermen viser et diagram som indikerer at bolusen 

infunderes. Det grafiske feltet viser bolusprogresjonen. 
 

  
 MERK: Når bolusen er fullført, fortsetter pumpen med den opprinnelige PCA-infusjonen. 
  
 

 MERK: Brukeren kan når som helst stoppe en bolus ved å trykke på . 
 

 
 

 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
  
  Klinikerbolus – Legg inn kode 
 
 
 
 

   Trykk på -tasten 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Klinikerbolus  
Volum 
 

3 ml 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Klinikerbolus  
Volum 
 

50 mg 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 

Klinikerbolus  
Volum 
 

1500 µg 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

 Bolus 
 
   ██████████████ 
   0                        50 mg 
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Infusjon slutt, starte infusjon på nytt eller bytte pose 
 

1.  Skjermbildet for slutt på infusjon 
Når infusjonen har nådd slutten (det forhåndsangitte 
volumet ble infundert), høres det en alarm, og følgende 
vises på skjermen: 
 

 

   2.  Skjermbildet for KVO 
Alarmen piper 4 ganger før den stopper. Pumpen viser den 
forhåndsangitte KVO-hastigheten. Alarmen spilles av på nytt 
hvert 4. minutt inntil brukeren bytter ut posen eller stanser 
pumpen.  
 

 

   3.  Meny for PCA-omstart 
Dette skjermbildet vises når:  
(1) Pumpen slås AV og deretter PÅ i PCA-modus. 
(2) Infusjonen stanses ved å trykke på og holde inne .  
 
Brukeren kan bla gjennom følgende alternativer ved å trykke 
på  eller . 
 
 Restart – Starter infusjonen akkurat der den ble 

stanset. 
 Ny pose – Starter infusjonen igjen akkurat der 

den ble stanset, og oppdaterer posevolumet til å 
være likt posevolumet som opprinnelig var 
programmert. 

 Meny – Åpner PCA-menyen igjen. Når du blir 
bedt om en kode, må du legge inn 
opplåsningskoden (nivå 2). 

 

  

 MERK: Hvis du bruker et infusjonssett med dråpekammer, må du påse at dråpekammeret er 
halvfullt og at det ikke er noe luft i administrasjonssettet når du bytter ut infusjonsposen. Hvis du 
bruker et IV-, PCA- eller epiduralsett uten dråpekammer for mobile pasienter, kan det hende at 
det vil være nødvendig å prime slangen. Koble settet fra pasienten før du primer det.  

 

 

Gå tilbake til PCA-menyen 
 
1.  Meny for PCA-omstart 

Bla til "Meny" ved å bruke , og trykk på .  
 
 

 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
 

 Infusjon slutt 
 
Trykk på -tasten for å oppdatere 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
Gjenoppta 
Ny pose 
Meny 
 
 

 
 
 

Velg ,  og trykk på  
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

 Infusjon slutt 
Hold åren åpen 

Hastighet 1 ml/t 
Trykk på -tasten for å oppdatere 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
Gjenoppta 
Ny pose 
Meny 
 
 

 
 
 

Velg ,  og trykk på  
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2.  Legg inn teknikerkoden for tilgang på første nivå, og trykk 

på . 
 

 

 
Titrere basalhastighet under infusjonen 
 
Du kan endre hastighet under en infusjon ved å bruke tastaturet til å legge inn en ny hastighet og bekrefte 
den nye hastigheten ved å legge inn koden for tilgang på første nivå. Hastigheten kan økes inntil den når 
"Maksimal titreringshastighet" som er programmert for den spesifikke infusjonen. 

 
Titrere bolus under infusjonen 
 
Du kan endre bolus under infusjonen ved å trykke på INFO-knappen sju ganger inntil du kommer til et 
skjermbilde som viser den gjeldende programmerte bolusen i ml eller mg. Bruk tastaturet til å legge inn en 
ny bolus, og bekreft den nye bolusen ved å legge inn koden for tilgang på første nivå. Bolusen kan økes 
inntil den når "Maksimal bolusdose" som er programmert for den spesifikke infusjonen. 

 
Endre sperretid under infusjonen 
 

1. Stans infusjonen ved å trykke på .  
 

2. Trykk på og hold deretter inne  til du ser skjermbildet som gir deg tilgang til PCA-menyen.  
 
3. Velg "Meny", og legg inn koden for tilgang på andre nivå. 
 
4. Når PCA-menyen er åpen, velger du "Infusionprogram" og følger programmeringsinstruksjonene for å 

justere programmet.  Fortsett med gjeldende pasient. Ikke velg ny pasient for å fortsette med 
gjeldende posevolum. 

 

Bruke historikkfunksjoner 
 

BodyGuard 323 Color Vision™ holder en løpende 24-timers historikk for gjeldende pasients 
infusjonstilførsel. Denne delen omhandler hvordan denne historikken kan brukes. Det finnes også en logg 
med historikk over 2000 hendelser som inneholder de siste 2000 brukerhandlingene i en oppføring med 
dato- og tidsstempel.  
Mens pumpen tilfører legemidler, kan du trykke gjentatte ganger på -knappen for å bla gjennom 
følgende:  
 

 Infundert volum kontra volum som skal infunderes 
 Batterinivå 
 Boluser som er forsøkt utført, administrerte boluser og gjennomgang av sperretid for varigheten til 

gjeldende tilførsel 
 Skjermbildet for programgjennomgang – Lar brukeren sjekke gjeldende programparametere uten 

å måtte stanse infusjonen 
 Dato og tid 
 Faktisk trykk 

 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Legg inn kode 
 
 
 
 
 

Endre og trykk på -tasten 
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Trykk på  for å stanse infusjonstilførselen, og trykk deretter gjentatte ganger på -knappen for å 
bla gjennom følgende: 
 

 Volum og boluser administrert i løpet av de siste 24 timene 
 Bolus som er forsøkt utført, administrerte boluser og infundert volum time for time for de siste 

24 timene (bruk piltastene til å bla gjennom timene) 
 Diagram over bolustilførsel i løpet av de siste 24 timene, vist time for time 
 Diagram over volum (deriblant boluser) tilført i løpet av de siste 24 timene, vist time for time 
 

  MERK: Trykk på  for å fortsette infusjonen når du kommer tilbake til skjermbildet "STOPP". 
 

Hendelseslogg 
 

Hvis du vil ha tilgang til historikken over hendelser, må du først åpne Endre innstillinger ved å bruke 
teknikerkoden for tilgang på første nivå. Hendelseshistorikken inneholder de siste 
2000 brukerhendelsene (dvs. endringer i programmer, startet og stoppet pumpe osv.) og statusen til 
pumpen (dvs. batteriets ladestatus, trykknivåer osv.). Denne er ikke pasientspesifikk (dvs. at de 
2000 hendelsene sannsynligvis omhandler flere pasienter som nylig har blitt behandlet med den 
spesifikke pumpen). 
Minnet som brukes for hendelseslogger, er ikke-flyktig: informasjon forsvinner ikke etter strømbrudd. Nye 
hendelser overskriver de eldste hendelsene og sletter automatisk de eldste hendelsene. 
Hendelsesloggene inneholder bare de siste hendelsene. Antall hendelser begrenses av størrelsen på 
minnet. 

 
Gjør følgende for å se hendelseshistorikken:  
 

 

1.  Bla til “Endre innstillinger” i hovedmenyen, og trykk på  . 
  
 

2.  Bla til “Mer …” på hovedmenyen , og trykk på . 
  
 

3.  Legg inn teknikerkoden for tilgang på første nivå, og trykk på . 
  
 

4.  Bla ned til "Historikk", og trykk på . 
  
5.  Skjermen viser nå den nyeste brukerhendelsen med dato, klokkeslett osv. 

For eksempel: 
 
 
 
 
 

  
 MERK: Hver hendelse tilordnes et nytt nummer, og pumpen lagrer de siste 2000 

hendelsene i minnet. Etter at det har gått en tid, vil den første hendelsen som vises når du 
åpner hendelseshistorikken, for eksempel være nummer 754. Dette betyr at pumpen har 
registrert 754 hendelser mens den har vært i bruk, og at hendelsene med nummer 255–
754 er lagret i denne historikken. Pumpen sletter den eldste hendelsen hver gang det 
oppstår en ny hendelse. 

  

Hendelsesnummer:     12345 
01/01/2000    10:00 
 

Programmet starter 
 
 
 

 
 
Trykk på  eller Detaljer 
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6.  Trykk på  og  for å bla gjennom hendelsene. Når du finner en du ønsker å se 
nærmere på, kan du trykke på  for å vise ytterligere opplysninger som er relevante for 
denne hendelsen, og som omhandler statusen for programmet og pumpen på tidspunktet 
for denne hendelsen. Brukeren kan bla gjennom informasjonen som vises her, for å 
kontrollere hva pumpen var konfigurert for, om den var koblet til strømnettet eller gikk på 
batteri, om den var i sperremodus eller ikke og hva innstillingene og avlesningene for trykk 
var på tidspunktet. 

 

Stille inn standardverdier for trykk for 
nedstrømsokklusjon 

  
 

1.  Slå på pumpen ved å trykke på og holde inne  inntil skjermbildet for selvtesten vises.  
  
2.  Pumpen viser programmets navn og status. 

Trykk på . Vent til skjermbildet for hastighet vises.  
  
 
3.  Trykk to ganger på .  
   

4.  Bla til alternativet "Endre innstillinger", og trykk på .  

  
 

5.  Bla til "Standardverdi for trykk", og trykk på .  

  
 
6.  

 
Angi standardverdien for trykk til mellom 100 mmHg og  
1500 mmHg. 

 

   

7.  Trykk på  for å lagre parameteren i minnet.   
  

 
Trykknivå 
 

730  mmHg 

 
   Endre og trykk på -tasten 
 
 

PCA                       10:00    –    80 % ███■ 
 
 

Fyll 
Infusionprogram 
Klinikerbolus 
Pasienthistorikk 
Gjennomgå oppsett 
Endre innstillinger 
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

Endre innstillinger:       
 

Standardverdi for trykk     
Velg program 
Priminghastighet         
Maksimalt bolusvolum 
Bolustitrering 
Bolushastighet           
Maksimal hastighet         
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

Hastighet 416,6 ml/t 
Restvolum 100 ml 
Volum infundert 0 ml 
Velg program Kontinuerlig 

Modus Batteri 
Batterinivå Normal 
Lås-status Tastatur og program 

Volumkalibrering 576 

Baselinjetrykk 84 

Faktisk trykk 84 

ID-kode 0 

Administrert 1,79 ml 
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 MERK:  
 Det valgte trykknivået forblir i minnet inntil det endres. 
 Det faktiske trykket kan når som helst vises ved å bla med info-knappen mens pumpen er 

i gang. 
 Etter en nedstrømsokklusjon starter infusjonen igjen fra punktet den ble stanset på. 

 

Låsemodus 
 
BodyGuard 323 Color Vision™ har tre ulike låsenivåer:   

 
Nivå A   Tastaturlås   

Når pumpen er i bruk, deaktiveres alle tastene med unntak av  og .    
 

Nivå B     Programlås   
Denne funksjonen gjør det mulig for operatøren å sperre innstillingstastene, slik 
at parameterne og programmene som er angitt, ikke kan endres når de er 
konfigurert. Dette alternativet er for eksempel viktig hvis brukeren er et barn, 
ettersom det vil finnes en fare for at barnet kan komme til å leke med pumpen og 
ved et uhell endre programmet, eller for hjemmepasienter som gjentar det 
samme programmet hver dag. Ved å sperre programmet forhindres feil i 
innstillingene. 

  
Nivå C     Lås av maksimal hastighet   

Denne funksjonen gir operatøren muligheten til å angi en maksimal hastighet 
som pumpen aksepterer. Programhastigheten kan da ikke justeres høyere enn til 
en forhåndsbestemt grense. 

 
 

Gjør følgende for å låse 
 

A – Tastaturlås 
 
 

Gjør følgende for å låse tastaturet 

Trykk på , og hold den inne inntil hele grafen blir svart og 
du hører et pip. Pipet angir at tastaturlås er slått PÅ.   

 

 

 MERK: Tastene forblir låst i minnet inntil de låses opp eller modusen Endre innstillinger 
aktiveres. 

 
Gjør følgende for å låse opp tastaturet 

Trykk på , og hold den inne inntil hele grafen blir slettet og 
du hører et pip. Pipet angir at tastaturlås er slått AV.   

 

 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 

Tastatur 
Låsemodus 
 

 
████████████████ 
 AV                            PÅ 
 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 

Tastatur 
Låsemodus 
 

 
████████████████ 
 AV                            PÅ 
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B – Programlås 
 

 

1.  Trykk to ganger på  fra STOPP- eller innstillingsmodus.   
  
 

2.  Bla til alternativet "Programlås".  Trykk på . 
                      
 
 

 

   

3.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på 
andre nivå i “Endre innstillinger", og trykk på . 

 

     

4.  Trykk på  eller  for å bytte fra AV til PÅ, og  
trykk på  for å godkjenne.  
 
 

 

  
 MERK: Standardinnstillingen er AV. 
  

 MERK: Du kan bruke samme prosedyre til å låse opp også. 
 
 

C – Lås av maksimal hastighet 
 

 

1.  Trykk to ganger på  fra STOPP- eller innstillingsmodus.   
  
 

2.  Bla til alternativet "Endre innstillinger".  Trykk på . 
                      
 
 

 

   

3.  Bla til "Mer ...", og trykk på . 
 

 

   

 

Legg inn kode 
 

 
 
Trykk på -tasten   
 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

 

Programlås 
 

AV 
 
 

Velg ,  og trykk på  
 
 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 
 

Velg ,  og trykk på  
 

 
Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
 

Velg ,  og trykk på  
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4.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på 
første nivå i “Endre innstillinger", og trykk på .  

 

   
5.  Bla til alternativet "Maksimal hastighet", og trykk på .  

 

 

 

   
6.  Bruk talltastene til å angi ønsket hastighet, og trykk på . 

 
 

 

Teknikerkode 
 

 
 
 
 
Trykk på -tasten   
 

Endre innstillinger:       
 

Maksimalt bolusvolum 
Bolustitrering 
Bolushastighet 

Maksimal hastighet 
KVO-hastighet 
Strømningskontroll 
Settinnlastingstest 
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

 
Maksimal hastighet 
 

1200 ml/t 
 

Endre og trykk på -tasten 
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Informasjonsmodus  
 

Du kan åpne informasjonsmodus ved å trykke på  mens pumpen er i bruk, ved innlegging av data 
eller i stoppmodus.   

 
Hvis du trykker på  mens et program kjører, vises følgende: 
 
 

Antall 
knappetrykk 

Infusjonsmodus Informasjon Skjerm 

Ett Alle programmer 
Infundert volum 
 
Totalvolum til infusjon: 

 

To Alle programmer Batteristatus 

 

 

Tre Kontinuerlig, 
intermitterende  Gjenstående tid   

 

Tre PCA Bolushistorikk for 
gjeldende program 

 

Tre TPN Programstatus i en 
grafisk fremstilling 

 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
Batterinivå 
 
██████████                       
Tomt        Fullt 
 
 
 
 
Kontinuerlig           10:00    \    80 % ███■ 
 

Tid igjen 
                  (TT:mm) 

              16:48 

 

PCA                        10:00    \    80 % ███■ 

Bolus 
 
Forsøk:   3 
Administrert:    1 
Sperretid    10 minutter 
Tid til neste bolus  5 minutter 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 
 
Volum infundert  50,1 ml 
 

████████████████████████ 
 
Restvolum    500,7 ml 
 
 
 

OPP                        10:00    \    80 % ███■ 

Tid 
     
 
 
 
       
 0:30                       1:30 
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Antall 
knappetrykk 

Infusjonsmodus Informasjon Skjerm 

Fire Alle programmer Tid og dato 

 

Fem Alle programmer Faktisk trykk 

 

Seks PCA Data for gjeldende 
protokoll 

 

 

 
 

PCA                        10:00    /    80 % ███■ 
 
Hastighet         25 ml/t 
Bolusdose    1 ml 
Sperretid   15 minutter 
Programgrenser  Deaktivert 
 

Kontinuerlig           10:00    \    80 % ███■ 

Tid   
10:00 
Dato 
1. januar 2000 
 

 
Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
Faktisk trykk 
 
 
 
 
████████████████████████ 
mmHg     100                             730   
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Hvis du trykker på  mens data legges inn eller i stoppmodus, vises følgende: 
 

Antall 
knappetrykk 

Informasjon Skjerm 

Ett Infundert volum 
 
Restvolum 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hvis du trykker på , slettes det infunderte volumet.   

To Skjermbildet for valg av 
alternativ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Du kan endre parametere ved å velge "Endre 

oppsett", trykke på  og følge instruksjonene i delen 
"Endre oppsett". 
 
Du kan vise pumpens gjeldende innstillinger ved å 
velge "Gjennomgå oppsett", trykke på  og følge 
instruksjonene i delen "Gjennomgå oppsett".   

 
 MERK:  

 Hvis du ikke har valgt noe i løpet av ti sekunder etter at du har trykket på , lukkes 
informasjonsmodus, og skjermen viser forrige skjermbilde.  

 Du kan avslutte informasjonsmodus etter å ha gjort et valg i "Gjennomgå oppsett" ved å 

trykke én gang på  for å gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet.  
 Du kan avslutte informasjonsmodus etter å ha gjort et valg i "Endre innstillinger" ved å 

trykke på .  

 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 
 
Volum infundert     50,1 ml 
 

████████████████████████ 
 
Restvolum             500,7 ml 
 
 
 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 

Velg ,  og trykk på  
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Programlås 
 

 

Gjør følgende for å justere sperrealternativet 
 

 

1.  Trykk to ganger på .  
 

2.  Bla til "Programlås", og trykk på . 
 

 

   
3.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på 

andre nivå, og trykk på .  
 

    

4.  Trykk på  eller  for å bytte fra AV til PÅ, og  
trykk på  for å godkjenne.  
 
 

 

 

Gjennomgå oppsett  
 

Funksjonen "Gjennomgå oppsett" er designet for å la deg vise programmerbare alternativer og annen 
viktig informasjon om pumpen. I "Gjennomgå oppsett" kan du se innstillingene, men du kan ikke endre 
dem.   
 

 

1.  Trykk to ganger på .  
   
 

2.  Trykk på  for å bla til alternativet "Gjennomgå oppsett". 
Trykk på , og de gjeldende innstillingene vises. 
                      

 

  
 

3.  Du kan vise innstillingen for et spesifikt alternativ ved å velge ønsket alternativ og trykke på . 
 

 

 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

 

Legg inn kode 
 

 

 
Trykk på -tasten   
 

 

Programlås 
 

AV 
 
Velg ,  og trykk på  
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Endre innstillinger 
 

"Endre oppsett"-modus gjør det mulig å gjøre endringer i de justerbare parameterne. 
 

Gjør følgende for å åpne "Endre innstillinger" 
 

 
 

1. Trykk to ganger på .  
  
 

2. Bla til alternativet "Endre innstillinger". Trykk på . 
                      
 
 

 

 
Gjør følgende for å justere trykknivået eller alarmnivået 
 

 

1. Trykk på  eller  for å velge et alternativ, og trykk  
på . 

Alternativet "Trykknivå" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativet "Alarmnivå" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ghgg 

  
 

2. Utfør justeringer ved å trykke på  eller , og trykk på . 
 

 

Gjør følgende for å justere andre parametere 
 

 

1.  Bla til "Mer ...", og trykk på . 
 

 

   

 
Volum infundert     
Programlås       
Gjennomgå oppsett        
Endre innstillinger 
Historikk    
 

Velg ,  og trykk på  
 

 

 

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
 

Velg ,  og trykk på  
 
 

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 

 

Velg ,  og trykk på  
 
 

Endre innstillinger:       
 
Trykknivå       
Alarmnivå         
Mer … 
 
Velg ,  og trykk på  
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2.  Bruk talltastaturet til å legge inn koden for tilgang på 
første nivå, og trykk på .  

 

    

3.  Trykk på  eller  for å velge et alternativ, og trykk 
 på . 

 

   
4.  Juster parameteren ved å trykke på  eller , eller ved å  

bruke talltastaturet.   
  
 

5.  Trykk på  for å bekrefte valget, så viser skjermen "Restart pumpe". 
  
 

6.  Trykk på  for å fortsette.  
 

Tabellen nedenfor indikerer de justerbare parameterne: 
 

 Skjerminformasjon Handling 

1 \ Restart pumpe Restart pumpe 

2  Standardverdi for trykk 730 mmHg. Trykket er justerbart mellom 100 mmHg 
og 1500 mmHg. 

3  Velg program Velg infusjonsprogram 
4  Priminghastighet  Fast verdi på 1200 ml/t 
5  Maksimalt bolusvolum Angi maksimalt bolusvolum mellom 0 og 100 ml 
6  Bolustitrering Slå alternativet PÅ/AV 
7  Bolushastighet Sett bolushastigheten fra 0–1200 ml/t 
8  Maksimal hastighet Sett den maksimale hastigheten fra 0,1–1200 ml/t 
9  KVO-hastighet Sett KVO-hastigheten fra 0-20 ml/t 
10  Strømningskontroll 0–20 dråper per ml 
11  Settinnlastingstest Slå alternativet PÅ/AV 
12  Størrelse på luftbobler Angi registrerbar størrelse mellom 0,04 og 2,0 ml 

13  Lagre siste program 
Slå på for å slette alle programparameterne når 
systemet slås av. Slå av for å lagre alle 
programparameterne når systemet slås av.  

14  Tastelyd Slå alternativet PÅ/AV 

15  Tidsalternativ 
Slå tidsalternativet PÅ/AV Når tidsalternativet er PÅ, 
stilles programmene "Kontinuerlig", "Intermitterende" 
og "25-trinns" til volum over tid. 

16  Oppstartforsinkelse Slå alternativet PÅ/AV 

17  Språk 
Aktiver endring av språk for meldingene på pumpen 
(kun for modeller som har programvare som 
inneholder mer enn ett språk).    

18  Angi tid og dato Angi gjeldende tid og dato 

Teknikerkode 
 

 
 
 
 
Trykk på -tasten   
 

Endre innstillinger:       
 

Størrelse på luftbobler      
Lagre siste program   
Tastelyd       

Tidsalternativ 
WiFi-modul 
Oppstartforsinkelse      
Språk             
 

Velg ,  og trykk på  
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19  Historikk Indikerer injeksjonshistorikken 
 

 MERK: Ved programmering av pumpen kan alle parameterne konfigureres, og parameterne 
som ble brukt i forrige program, kan bekreftes. Informasjon kan lagres i minnet så lenge det 
interne batteriet har kapasitet.  
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 5 – Alarmtilstander og feilsøking 
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5 – Alarmtilstander og feilsøking 

 

Alarmtilstand 
 
Når infusjonspumpen registrerer et problem, skjer følgende: 
 

 Stopper infusjonen  
 
 En hørbar alarm blir aktivert 
 
 En melding vises på skjermen og angir årsaken til alarmen. LED-indikatorlampen endres fra 

grønn til rød eller gul  
 

 MERK: Hvis du trykker på  mens en alarm er aktivert, dempes alarmen i to minutter.   
  

 MERK: Operatørens posisjon for å kontrollere funksjonen til alarmsystemet er en meter unna 
pumpen.    
 

 MERK: Alarminnstillinger blir ikke borte ved et eventuelt strømbrudd. Når strømmen blir borte 
i 30 sekunder eller mindre, vil alarminnstillingene bli gjenopprettet. 
 

 MERK: Når pumpen slås på, kommer det en rekke hørbare pip som informerer brukeren om at 
pumpen er klar til bruk. Pipingen bekrefter at selvtesten har kontrollert systemet. Når pumpen 
er på, vil den utføre en rekke kontinuerlige tester for å kontrollere systemet. Disse selvtestene 
kontrollerer eventuelle enkeltfeil i systemet som kan ha oppstått, og en systemfeilalarm 
aktiveres ved registrering av feil. 
 

 Advarsel: Ikke sett alarmgrenser til ekstreme verdier. Dette kan føre til et ineffektivt 
alarmsystem. 
 

 Advarsel: Det kan oppstå en mulig fare hvis forskjellige forhåndsinnstillinger for en 
alarm brukes til samme eller lignende utstyr i et og samme område. 
 

 Advarsel: Operatøren bør sjekke for å sikre at gjeldende forhåndsinnstillinger for 
alarmer er egnet før bruk på hver enkelt pasient. 
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Alarmdefinisjoner 
 
Varsler og alarmer indikeres ved en kombinasjon av hørbare lyder, visuell blinking og en 
beskrivende melding på pumpeskjermen. 
 
Alarmene informerer klinikeren og/eller pasienten om en potensiell eller en reell, farlig tilstand. 
 
Uttrykk Definisjoner 
Høy prioritet En alarm med høy prioritet blir initiert av en alarmtilstand som 

krever umiddelbar respons. 
Middels høy prioritet En alarm med middels høy prioritet blir initiert av en alarmtilstand 

som krever rask respons. 
Lav prioritet En alarm med lav prioritet blir initiert av en alarmtilstand som krever 

oppmerksomhet. 
Informasjonssignal/varsel Et signal/varsel som gir informasjon som eventuelt kan kreve at 

klinikeren iverksetter tiltak. 
Tekniske alarmer / systemfeil En alarm som oppstår som følge av maskinvare- eller 

programvarefeil. Signalprioriteten angis med lyd og visuelle varsler. 
 

 
Definisjon av alarmtyper 

 
Synlige alarmer Definisjoner 

Rød og blinkende  Infusjonsrelatert alarm med høy prioritet – 
Lampen for pumpens driftsstatus blinker rødt 

Gul og blinkende  Infusjonsrelatert alarm med middels høy prioritet 
– Statuslampen blinker gult 

Gul, kontinuerlig  Infusjonsrelatert alarm med lav prioritet – 
Statuslampen lyser kontinuerlig gult 

Grønn, kontinuerlig  Pumpen er klar til å starte 
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Feilsøking 
 

Beskrivelse  Alarmtype Resultat Mulig årsak 
Handling som må 
utføres 

Luft i slangen 
 

Alarm med 
høy prioritet 

Infusjonen 
stanser, og 
det høres en 
alarm. 

Det er luft i admini-
strasjonssettet. 

Koble slangen fra 
pasienten, og trykk  
på . Fjern luften, som 
beskrevet i delen om 
priming. 

Rulleklemme eller 
klemmen på 
administrasjonssettet er 
lukket ovenfor pumpen. 

Åpne klemmen. 

Slangen ble ikke lagt inn 
på riktig måte. 

Legg inn IV-slangen 
igjen. 

Nedstrømsokklusjon 

Alarm med 
høy prioritet  

Infusjonen 
stanser, og 
det høres en 
alarm. 

Rulleklemmen eller 
klemmen på 
administrasjonssettet er 
lukket nedenfor pumpen. 

Åpne klemmen. 

Administrasjonssettet har 
knekker. Rett ut settet. 

Kanylen er tilstoppet. Bytt ut kanylen. 

Administrasjonssettet er 
ikke lagt inn på riktig 
måte. 

Legg inn IV-slangen 
igjen. 

MERK: Operatøren kan 
endre trykkinnstillingen. 

Se delen "Angi 
nedstrømsokklusjon". 

TPN                       10:00    –    80 % ███■   

  Luft/oppstrøms- 
 Okklusjon   
   
Trykk på -tasten for å dempe 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■   

 Nedstrøms- 
 Okklusjon     
 

Sjekk inf.sett           
Trykk på -tasten for å dempe 
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Beskrivelse Alarmtype Resultat Mulig årsak 
Handling som må 
utføres 

Ubetjent pumpe 

Alarm med 
lav prioritet  

Det aktiveres 
en alarm. 

Det har gått to 
minutter uten at du 
har trykket på noen 
knapp under 
programmeringspr
osessen. 

Trykk på  for å 
fortsette. 

Åpen dør  

Alarm med 
høy prioritet 

Infusjonen 
stanser, og 
det høres en 
alarm. 

Døren til pumpen 
var ikke lukket før 
oppstart. 

Lukk døren til pumpen. 

Døren har ved en 
feil åpnet seg 
under bruk. 

Send inn pumpen for 
service. 

Lavt batteri  

Alarm med 
lav prioritet  

Pumpen vil 
bare kjøre i 
30 minutter til 
hvis den ikke 
kobles til 
strømnettet. 

Det gjenstår 
30 minutter 
batteritid.   

Plasser pumpen i 
laderen, og koble den 
til strømnettet. 

Tomt batteri 

Alarm med 
høy prioritet 

Pumpen 
slutter å gå. 
Pumpen kan 
ikke brukes 
før den 
kobles til 
strømnettet. 

Batteriet er utladet 

Plasser pumpen i 
laderen, og koble den 
til strømnettet. Vent i 
2 minutter før du bruker 
den. 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 

Pumpe i pause 
for lenge 
 

Trykk på -tasten 
 

TPN                       10:00    –    10% ███■ 
 

Lav  
Batteri         
 
Koble til lader 

 
TPN                       10:00    –    2 % ███■ 
  

Tomt 
Batteri         
 
Koble til lader 
 

 
 
 Steng døren 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
  
 

 Åpen dør 
 
 

 Steng døren 
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Beskrivelse Alarmtype Resultat Mulig årsak Handling som må utføres 

Feil  
 

Alarm med 
høy prioritet 

Infusjonen 
stanser 

En intern feil har 
oppstått i systemet 

Start pumpen på nytt. Hvis 
alarmen ikke deaktiveres, må 
du pakke pumpen inn i 
originalemballasjen og sende 
den inn for service. 

Nær slutt  

Alarm med 
lav prioritet 

Nær slutt 
på infusjon 

Pågående 
infusjonsprogram 
er fullført. Cirka 
5 minutter til slutt 
på infusjon.  

Klargjør en ny IV-pose eller 
et nytt program.  

Avslutt program 
 

Alarm med 
høy prioritet 

Programm
et 
avsluttes, 
og pumpen 
går til KVO-
modus. 

Gjeldende 
infusjonsprogram 
er fullført.  

Trykk på  for å starte et 
nytt program, eller slå 
pumpen AV. 

Høy flow 

Alarm med 
høy prioritet 

Infusjonen 
stanser 

Et høyt antall 
dråper er talt med 
dråpesensoren. 

Sjekk IV-posen og 
dråpesensorens posisjon. 
Dråpesensoren registrerer et 
høyt antall dråper. Hvis 
alarmtilstanden ikke blir løst, 
skal pumpen sendes på 
service.  

Lav flow 
 
 

Alarm med 
høy prioritet 

Infusjonen 
stanser 

Et lavt antall 
dråper er talt med 
dråpesensoren.  

Sjekk IV-posen og 
dråpesensorens posisjon.  
Et potensielt lavt 
væskevolum er igjen. 
Klargjør en ny IV-pose ved 
nesten tomt innhold.  

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
  
Restart pumpe      
Slå av & på 
 
FEIL XX 
 

 
 
 Steng døren 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
  

 
   Høy flow  
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
  

     
    Lav flow 

                              10:00    –    80 % ███■     

      
      Nær slutt 

 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
  

  
Infusjon slutt 

 

Trykk på -tasten for å 
oppdatere 
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Beskrivelse Alarmtype Resultat Mulig årsak Handling som må utføres 

Manglende settnøkkel  
 

Alarm med 
høy prioritet 

Pumpen 
starter ikke. 

Administrasjonsset
tet er ikke lagt inn 
på riktig måte 
(settnøkkelen lå 
ikke riktig på 
plass). 

Legg inn settet i pumpen 
igjen i henhold til 
anvisningene. 

Et annet sett enn 
MicroSet™ er lagt 
inn i pumpen. 

Bytt ut settet med et 
MicroSet™, og legg det inn i 
henhold til anvisningene.   

Programsperre 

Informasjons
signal 

Innstillingen 
kan ikke 
endres 

Sperremodus er 
aktivert.  

Det er ikke nødvendig å gjøre 
noe. Hvis det er nødvendig å 
bytte program, kan du låse 
opp pumpen og se delen 
"Låse" for ytterligere 
anvisninger.  

Operatørstanset pumpe 
 

Alarm med lav 
prioritet 

Infusjonen 
stanser 

Stopp-tasten  
ble brukt for å 
stoppe pumpen. 

Trykk på  for å fortsette. 

Tastatur Låst modus 
 

 

Informasjons- 
signal 

Innstilling-
stastene 
fungerer 
ikke. 

Sperremodus er 
aktivert.  

Det er ikke nødvendig å gjøre 
noe. Hvis det er nødvendig å 
endre parametere, kan du 
låse opp tastene og se 
låsedelen for ytterligere 
anvisninger.  

Feil TPN-data 

 

Informasjons- 
signal 

Programmet 
starter ikke. 

Det er ikke mulig å 
utføre de angitte 
parameterne. 
Parameterne for 
volum eller tid er feil. 

 

Kontroller dataene, og endre 
etter behov.  

TPN                       10:00    –    80 % ███■     

    TPN       
    Låst 
 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
  

  
Mngler sett 
 
 
 
Last i sett & steng døren 
 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 

Tastatur 
Låsemodus 
 

 
████████████████ 
 AV                            PÅ 
 

 

TPN                       10:00    –    80 % ███■ 
 
Feil programdata 
 
   Sjekk data 
 
 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Pumpe stoppet 
 

███████████ 2 min 
 
 

Trykk på -tasten for å starte 
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Beskrivelse Alarmtype Resultat Mulig årsak Handling som må utføres 

EOI til KVO 
 

Alarm med 
middels høy 
prioritet 

Program-
met 
avsluttes, 
og pumpen 
går i KVO-
modus. 

Gjeldende 
infusjonsprogram 
er fullført.  

Trykk på  for å starte et 
nytt program, eller slå 
pumpen AV. 

 

 

Kontinuerlig           10:00    –    80 % ███■ 
 

Infusjon slutt 
Hold åren åpen 

Hastighet 1 ml/t 
Trykk på -tasten for å oppdatere 
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6 – Spesifikasjoner 
 

 

 

Pumpe-
mekanisme: Peristaltisk pumpe 

  
Strømnings-
hastighet: 

PCA: 0 til 100 ml/t i trinnvise økninger på 0,1ml 
Alle andre programmer: 0,1 til 100 ml/t i trinn på 0,1 ml og 100 til 1200 ml/t i trinn på 1 ml. 

Priming-
hastighet:  

Standard 1200 ml/t, justerbar opptil 1200 ml/t 

Totalt infusert 
volum: 

PCA:  0,1 til 1 000 ml. 
Kontinuerlig, TPN, intermitterende: 0,1 til 9999 ml. 
25 trinn: 0,1 til 9999 ml for hvert trinn 
Akkumulert volum for alle trinn: opptil 10 liter 

  
Innstilling for 
totaltid: 
 

100 timer 

Nøyaktighet: Systemnøyaktighet: ±5 % oppnådd under nominelle betingelser  

 

1. Nominelle betingelser er definert som: 

Testet med administrasjonssettmodell: PCA00001; 

Nål: 18 gauge x 40 mm; 

Oppløsningstype: Avionisert og avgasset vann; 

Temperatur: 23 ºC ± 2 ºC 

Høyde på væskeoverflate: +254 ± 25 mm; 

Utgangstrykk: 0 ± 10 mmHg. 

2. Systemets nøyaktighet vil endres med følgende prosenter: 

Strømningshastighet: ±7 % ved flowhastigheter på mer enn 500 ml/t 

Temperatur: nominell –1,0 (±1,5) % ved 18 ºC og nominell +4,0 (± 1,5) % ved 
45 ºC 

Høyde på væskeoverflate: nominell +1,0 (±1,5) % ved +300 mm og –5,0 (±1,5) % 
ved –300 mm 

Varighet: nominell –1,0 (±2,0) % over 24 timer med kontinuerlig bruk 

Utgangstrykk: nominelt –1,0 (±1,5) % ved +13,33 kPa og +2,0 (±1,5) % ved –
13,33 kPa  

      3.  Ved lave flowhastigheter på 0,1–1 ml/t kan denne nøyaktigheten ikke oppnås i 
korte perioder. Nøyaktigheten stabiliserer seg under total infusjonstid. 

     4.  Nøyaktighet beregnet med 90 % sannsynlighet ved 90 % konfidensnivå 
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Bolusvolumnø
yaktighet 

Faktiske testdata for bolusnøyaktighet for 1 ml ved 100 ml/t, normalt: –1,48 %, 
maksimalt negativt avvik: –3,12 %, maksimalt negativt avvik: +0,25 % 
Faktiske testdata for bolusnøyaktighet for 100 ml ved 1200 ml/t, normalt: +3,04 %, 
ikke noe negativt avvik, maksimalt positivt avvik: +4,24 % 

 

Forsiktig: Volumnøyaktigheten for en enkel boluslevering som er mindre enn 
0,4 ml, kan være vesentlig større enn +/–5 %. Dette skyldes hovedsakelig begrensningene 
til pumpemekanismen. Pumpeprogramvaren aktiverer imidlertid en funksjon for 
boluskompensasjon med lavt volum som hindrer overinfusjon over tid (se figur X1 og X2 
nedenfor).  
 
Figur x1 

 
Figur x1: Funksjonen for boluskompensasjon med lavt volum observeres for 0,1 ml 
påfølgende bolusdoser. Intervallet mellom bolusdoser er representativt for sperretid for 
bolus.  
 

  
Figur x2: Programmert sammenlignet med faktisk kumulativt volum for påfølgende 0,1 ml 
bolusleveringer.  
 

  
KVO-hastighet: 0 til 20 ml/t 
  
Luftsensor: Ultrasonisk, justerbar størrelse på luftbobler: 0,4–2,0 ml 

 
  
Justerbart 
okklusjons-
trykkområde: 

100 mHg til 1500 mmHg (i trinn på 10 mmHg). 

Strømforsyning: 100–240 VAC, 50/60 Hz.   Maks. 0,3 A 
  
Batteri: Oppladbart Li-Polymer, 7,4 V, 1800 mAh (vanlig)  
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Tid til alarm 
for registrering 
av nedstrøm-
sokklusjon 
(med 
okklusjon ved 
distal luer): 

 
Hastighet   Min. trykk       Maks. trykk 
0,1 ml/t           <100 min         <900 min 
1 ml/t               <5 min            <45 min                
25ml/t            < 10 sek            <2 min 

 
*Alle tester er utført med administrasjonssettmodell: PCA00001. 
 

 
Tid til alarm 
for registrering 
av oppstrøm-
sokklusjon 
(med 
okklusjon 
under spike): 

 
Hastighet Tid til alarm 
25 ml/t < 95 sek 
125 ml/t < 3 sek 
1200 ml/t < 1 sek 

 
*Alle tester er utført med administrasjonssettmodell: PCA00001. 
 

  
Batteridrift for 
litiumpolymer-
batteri: 
 

Hastighet (ml/t) Omtrentlig batterilevetid (timer) 
25 og 125 15 
1200 8 

 
 

Lading av 
batteriet: 
 

Automatisk når pumpen er satt i laderen hvis den er koblet til en vekselstrømskilde. Det tar 
åtte timer å lade opp et fullstendig utladet batteri.   

  
Alarmer: Når det registreres et problem, viser BodyGuard 323 Color Vision™ følgende alarmer: 

 
 Luft i slangen / oppstrømsokklusjon 
 Nedstrømsokklusjon  
 Ubetjent pumpe  
 Nær slutt på program 
 Avslutt program / Infusjon slutt 
 Lavt batteri 
 Tomt batteri 
 Åpen dør 
 Systemfeil 
 Mngler sett 
 Høy flow 
 Lav flow 

 
Mål for 
BodyGuard 
323 Color 
Vision™: 

 

(L x B x H) 112 x 89 x 40 mm 

  
Tilkoblingsfun-
ksjonalitet for 
maskinvaren 

 RS232-seriepot (tilleggsutstyr på lader) 
 

  
Klassifisering: Utstyr av type CF (grad av beskyttelse mot elektriske støt), klasse II 
  
Beskyttelse 
mot 
inntrenging: 

IP33 

  
Deksel: PC/ABS (flammesikker) 
  
Vekt:  
 

 325 gram uten batteri 
 410 gram med batteri 
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Miljøspe-
sifikasjoner: 

Betingelser når enheten ikke er i bruk  
 
Transport: 
 
Temperatur: –20 oC til +60 oC   (–4 oF til +140 oF) 
 
Relativ luftfuktighet: 15 % til 85 % 
 
Lufttrykk: 48 kPa (5900 m) til 110 kPa (–760 m)  
 
Transport mellom bruk: 
 
Temperatur: –40 oC til +70 oC   (–40 oF til +158 oF) 
 
Relativ luftfuktighet: Opptil 90 %, ikke-kondenserende 
 
Lufttrykk: 48 kPa (5900 m) til 110 kPa (–760 m) 
 
Betingelser ved bruk: 
 
 
Temperatur: +15 oC til +45 oC   (+59 oF til +113 oF) 
 
Relativ luftfuktighet: 15 % til 90 %, ikke-kondenserende 
 
Lufttrykk: 70 kPa (3050 m) til 106 kPa (–384 m) 
 
Det kan være at systemet ikke oppfyller alle ytelsesspesifikasjonene hvis det brukes 
utenfor betingelsene angitt over. 

IV-admini-
strasjonssett: 

Dedikert MicroSetTM- eller BodySetTM IV-administrasjonssett med  
antisifonventil. Det anbefalte utskiftingsintervallet for administrasjonssett er 72 timer.  
 

 

 

  MERK: Den angitte lengden og temperaturen på administrasjonssettet kan påvirke tid til 
alarm fra okklusjon. Økninger i temperatur og lengde kan øke tid til alarm. 
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Elektrisk sikkerhet / EMC: 
 
BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonssystemet er designet til å være i samsvar med IEC 60601-1 
(sikkerhet), IEC 60601-1-2 (EMC) og IEC 60601-2-24 (infusjonspumpe). 
 
BodyGuard infusjonspumper er testet og overholder grensene for en digital enhet i klasse B. Disse 
grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. 
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvenssignaler, og hvis utstyret ikke 
installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med 
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt 
installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-signaler, som 
kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferens ved 
hjelp av en eller flere av følgende tiltak: 
 
• Plassere mottakerantennen på nytt. 
• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
• Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet til. 
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp 
 
BodyGuard infusjonspumper er testet for å overholde immunitetsnivåene i IEC 60601-1-2: 2014. 
 

Utslippstest EMC-
standard 

Samsvar 

Strålingsutslipp CISPR 11 30 Mhz – 1 GHz, 
klasse B, gruppe 1 

Utførte utslipp CISPR 11 150 Mhz – 30 MHz, 
klasse B, gruppe 1 

Spenningsflimmer og -
svingninger 

IEC 61000-3-3 Samsvar 
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Immunitetstest EMC-standard Testnivå Samsvar 

Immunitet for 
elektrostatiske 
utladninger 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 Kontaktutladning ±2, ±4, ±6 kV Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon Luftutladning ±2, ±4, ±8 

IEC 60601-2-24 Kontaktutladning ±8 kV Samsvar. Midlertidig 
nedbrytning, funksjons- 
eller ytelsesfeil som 
krever at operatøren 
griper inn, er akseptabelt. 

Luftutladning ±15 kV 

Immunitet for 
utstrålt RF 

IEC 61000-4-3 80 Mhz – 2,7 
GHz 

10 V/m Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon 

Avstandsområder 
fra trådløst RF-
kommuni-
kasjonsutstyr 

IEC 61000-4-3 380–390 MHz 27 V/m Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon 430 – 470 MHz 28 V/m 

704 – 787 MHz 9 V/m 
800 – 960 MHz 28 V/m 
1,7 – 1,99 GHz 28 V/m 
2,4 – 2,57 GHz 28 V/m 
5,1 – 5,8 GHz 9 V/m 

Immunitet mot 
elektriske raske 
transienter (EFT) 

IEC 61000-4-4 ±2 kV ±2 kV Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon 

Immunitet mot 
spenningsstøt 

IEC 61000-4-5 Ledning–ledning  ±0,5 kV, ±1 kV Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon Ledning-jord  ±0,5 kV, ±1 kV, 

±2 kV 
Utført 
immunitetstesting 
av RF-
forstyrrelser 

IEC 61000-4-6 150 kHz – 80 
MHz ISM- og 
amatørradiobånd 

3 V/m Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon 

6 V/m 

Immunitet for 
strømfrekvens-
magnetiske felt 

IEC 61000-4-8 50 Hz og 60 Hz 30 A/m Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon 

Spenningsfall og 
-avbrudd 

IEC 61000-4-11 0 % for 0,5 
syklus 

0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 
225°, 270° og 
315° 

Samsvar. Ingen 
ytelsesreduksjon 

0 % for 1 syklus ved 0° 
70 % i 0,5 s ved 0° 
0% i 5 s ved alle 

fasevinkler 
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7 – Service og vedlikehold 
 

Rengjøring 
 
Før du kobler pumpen til en pasient, må du rengjøre enheten regelmessig med en lofri klut som er lett 
fuktet med hydrogenperoksid (10 %) eller isopropylalkohol (70 %). 

 

 Advarsel: Du må alltid slå av pumpen og ta ut batteriet før du rengjør den.   

 Advarsel: Du må alltid koble laderen fra strømnettet før du rengjør den.   

 
Forsiktig: Du må ikke rengjøre pumpen eller laderen med kjemikalier som xylen, aceton 
eller lignende løsemidler. Disse kjemikaliene kan føre til skade på plastkomponentene. Bruk en 
lofri klut fuktet med hydrogenperoksid (10 %) eller isopropylalkohol (70 %). 

 Forsiktig: Du må ikke bløtlegge eller nedsenke noen del av pumpen eller laderen i vann.    

 

 

Oppbevaring 
 

Hvis pumpen skal oppbevares over en lengre periode, må den rengjøres, og batteriet må lades opp 
fullstendig. Oppbevar pumpen ved romtemperatur i et rent og tørt miljø. Hvis originalemballasjen er 
tilgjengelig, bør du bruke den for å beskytte pumpen.  

 
Utfør funksjonstester, og kontroller at batteriet er fullstendig oppladet en gang hver tredje måned.  

 
Periodisk vedlikehold  

 
Periodisk vedlikehold (PM) bør utføres en gang i året. Pumpen vil vise et påminnelsesvarsel for 
vedlikehold, slik at brukeren kan sende pumpen til service årlig. Periodisk vedlikehold er beregnet på å 
sikre at pumpen er nøyaktig samt registrere og reparere eventuelle uoverensstemmelser i pumpen før de 
oppstår i bruk på pasienter. Når det utføres periodisk vedlikehold, bør en serviceingeniør eller tekniker 
opplært i CME-produktene utføre følgende prosedyrer: 
 

 Rense pumpen grundig 
 Undersøke pumpen visuelt for å kontrollere at den ikke har noen strukturelle skader 
 Utføre alle de manuelle testene i menyen "Endre innstillinger" 
 Utføre kalibreringsprosedyrene i henhold til servicehåndboken 
 Kjøre pumpen i flere timer for å sikre at det ikke oppstår noen unormale forhold under infusjon, 

for eksempel alarmer, feil i infusjonen og batteriproblemer.  
 

 
 MERK:  Service og vedlikehold skal utføres av en sertifisert CME-tekniker. Det eneste 

vedlikeholdet en pasient kan utføre, er å bytte batteriet og rengjøre enheten.  

 MERK:  Det er CME-teknikerens ansvar å reparere eventuelle feil som blir funnet under det 
periodiske vedlikeholdet. 

 MERK:  Det skal ikke utføres service på pumpen mens den er i bruk og/eller koblet til en 
pasient. 
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Bytte av batteri  
 

Løft opp fliken til batteridekselet på baksiden av pumpen. Løft batteriet ut av sporet ved hjelp av 
batteriets utløserenhet , og bytt det gamle batteriet med et nytt. Plasser venstre side av batteriet i 
sporet, og dytt venstre side av batteriet ned i sporet til du hører et klikk. (Se bildet under som 
referanse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Batterilevetid 

 
BodyGuard 323 Color Vision™-pumpen kan brukes med batteristrøm, noe som gjør det mulig å bruke 
pumpen når pasienten flyttes eller ved strømbrudd. Når pumpen går på batteristrøm, er AC-ikonet slått 
av.  

 
 

 
Advarsel: Du må ikke bruke pumpen hvis den kun er tilkoblet strømnettet og batteriet ikke 
er satt inn i pumpen som en reserveløsning. 

 
Advarsel: Du må ikke legge pumpen til oppbevaring når batteriet er fullstendig utladet. 

 

 MERK: Når pumpen ikke brukes, klikker du den inn i laderen og kobler systemet til et 
vegguttak (om mulig) for å lade batteriet. 

 

 MERK: Når signalet “Tomt batteri” er aktivert, eller når pumpen har vært oppbevart over 
lengre tid, må du vente i 2 minutter etter at pumpen er koblet til en strømforsyning, før du 
begynner å bruke den. 

 

 
Forsiktig: Batteriet kan bli skadet hvis du lar det være utladet over lengre tid. 

 

Batteriets 
utløserenhet 

Flik til batterideksel 
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 MERK: Når det er mulig, bør du la pumpen være koblet til en strømforsyning via ladeenheten 
når den er i bruk. Dette bevarer kapasiteten til batteriet til bruk i nødssituasjoner eller der 
strømnettet ikke er tilgjengelig. 
 

 

 MERK: Batteriet må byttes ut én gang annethvert år. 

 MERK: Hvor mange timer batteriet varer, avhenger av hvordan pumpen brukes og/eller 
tilstanden til batteriet. 
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BEGRENSET GARANTI  
 

BodyGuard 323 Color Vision™-infusjonspumpen er produsert med komponenter av høyeste kvalitet. 
 

Caesarea Medical Electronics Ltd. (CME) garanterer at pumpen er fri for defekter i materialer og utførelse 
i tolv (12) måneder, regnet fra datoen da den opprinnelige kjøperen kjøpte pumpen. 
 

CMEs plikter, eller pliktene til deres utpekte representant under denne begrensede garantien, skal være 
begrenset til å reparere eller bytte ut pumper som, etter å ha blitt undersøkt, viser seg å ha defekter i 
materialer eller utførelse. Avgjørelsen om hvorvidt slike pumper skal repareres eller byttes ut, skal treffes 
av CME eller deres utpekte representant. Reparasjon eller bytte av eventuelle produkter som er dekket av 
denne begrensede garantien, skal ikke forekomme etter utløp av garantiperioden som er nevnt ovenfor. 
 

Alle reparasjoner under denne begrensede garantien skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell med 
egnet opplæring. Hvis en pumpe blir funnet å være defekt under garantiperioden, skal kjøperen varsle 
CME eller deres utpekte representant innen tretti (30) dager fra tidspunktet en slik defekt ble oppdaget. 
 
Den defekte pumpen skal umiddelbart sendes til CME eller deres utpekte representant, slik at den kan bli 
undersøkt, reparert eller byttet ut. Kjøperen står ansvarlig for å dekke forsendelseskostnader. 
 

Materiale som returneres til CME eller deres utpekte representant, skal pakkes forsvarlig ved å bruke 
esker og innlegg fra CME. Utilstrekkelig emballasje kan resultere i alvorlig skade på pumpen. 
 

Denne begrensede garantien skal ikke gjelde for defekter eller skade som er forårsaket helt eller delvis av 
uaktsomhet, væskesøl, at pumpen faller, feil bruk, misbruk, feilmontering eller endring av andre enn 
kvalifisert personell med egnet opplæring. Den skal heller ikke gjelde for skade som oppstår som følge av 
utilstrekkelig emballasje ved sending av pumpen til CME eller deres utpekte representant. 
 

Hvis CME eller deres utpekte representant etter å ha undersøkt produktet ikke finner noe problem, 
forbeholder CME eller deres utpekte representant seg retten til å fakturere kjøperen for denne 
undersøkelsen. 
 

Denne begrensende garantien utgjør hele og den eneste garantien som gjelder for CMEs produkter og 
gjelder i stedet for og ekskluderer alle andre garantier av alle slags typer, det være seg uttrykte eller 
underforståtte eller som oppstår i kraft av lov, handel, bruk eller forretningsførsel inkludert, men ikke 
begrenset til, garantier om salgbarhet og garantier om egnethet for et spesifikt formål. Kjøperen 
samtykker uttrykkelig i at rettsmidlene kjøperen er tildelt under denne begrensede garantien, er kjøperens 
eneste og eksklusive rettsmidler hva gjelder eventuelle krav fra kjøperen som oppstår under denne 
begrensede garantien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




