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Om denne håndboken 

Denne brukerhåndboken er beregnet på deg som er pasient eller helsepersonell. Den inneholder all nødvendig informasjon for trygg og 

effektiv bruk av den bærbare SO♥CONNECT PAR®-infusjonspumpen. Uavhengig av erfaring du måtte ha med infusjonspumper, ber vi deg 

lese hele håndboken grundig før du begynner å bruke SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

Denne brukerhåndboken skal holdes tilgjengelig for fremtidig bruk. Dersom du er i tvil, eller dersom informasjonen i denne håndboken er 

uklar, ber vi deg kontakte NordicInfu Care. 

 

For trygg og riktig bruk av SO♥CONNECT PAR®-pumpen, ber vi deg være spesielt oppmerksom på følgende punkter i brukerhåndboken. 

 

 Advarsel 

 

▪ En advarsel inneholder sikkerhetsinformasjon som, dersom den ignoreres, kan føre til alvorlig skade. 

 

 

 Forsiktighetsregler 

 

▪ Forsiktighetsregler viser til anvisninger som kan skade SO♥CONNECT PAR® -pumpen eller kompromittere kvaliteten av 

behandlingen, dersom de ignoreres. 

 

 

 Kommentarer 

 

▪ Merknadene inneholder ytterligere informasjon for optimal og effektiv betjening av SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

 

Brukerhåndboken er delt inn i flere deler. 

 

▪ Del I (blå): beskrivelse av pumpen og tilbehør 

▪ Del II (grønn): starte pumpen 

▪ Del III (brun): programmering av pumpen 

▪ Del IV (gul): SO♥FILL®-sprøyte 

▪ Del V (oransje): infusjon 

▪ Del VI (rød): alarmer 

▪ Del VII (lilla): generelle anbefalinger, vedlikehold, garantivilkår og samsvarserklæring 

▪ Del VIII (grå): tekniske spesifikasjoner 
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Sikkerhetsregler 

Dette kapitlet inneholder viktige sikkerhetsanvisninger som må leses før bruk av SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

For sikkerhetsinformasjon om de enkelte funksjonene i SO♥CONNECT PAR®-pumpen, henviser vi til tilsvarende del i bruksanvisningen. 

 

 Advarsel 

 

▪ Denne brukerhåndboken for den bærbare SO♥CONNECT PAR®-infusjonspumpen stilles til rådighet med de forbehold som 

fremgår av betingelsene og begrensningene som er oppgitt i den. 

 

▪ Infusjonspumpen skal kun brukes av personer som har fått opplæring i betjening av SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

▪ Før bruk av SO♥CONNECT PAR®-pumpen, må du lese bruksanvisningen og gjøre deg kjent med anordningen. 

 

▪ For å kunne endre grunninnstillingene, programmere pumpen og eksportere behandlingsinformasjon, må du først oppgi 

passordet. 

 

▪ Passordet skal håndteres konfidensielt, og du må kun gi det videre til personer som har fått opplæring. 

 

▪ SO♥CONNECT PAR®-pumpen er utviklet for bruk under ansvar eller tilsyn av lege og eller godkjent helsepersonell som har fått 

opplæring i bruk av pumpen og administrering av medisin. Bruksanvisningene i denne håndboken kan på ingen måte erstatte 

den medisinske behandlingsprotokollen som er utarbeidet for pasienten. 

 

▪ Feil programmering kan skade pasienten. 

 

▪ De som bruker SO♥CONNECT PAR®-pumpen hjemme skal få opplæring av helsepersonell. 

 

▪ Dato og klokkeslett må angis korrekt, ettersom behandlingsinformasjonen er direkte knyttet til tidsinformasjonen i 

SO♥CONNECT PAR® -pumpen. Det er også viktig å sørge for at klokkeslettet stemmer når programmeringen av 

strømningshastighet eller tidssone har blitt endret. 

 

▪ Du må ikke ventilere kateteret når det er koblet til pasienten, da dette kan føre til overdose av legemidlet. 

 

▪ Før du starter en infusjon, må du kontrollere kateteret for å unngå mulige knuter, lukkede klemmer eller andre okklusjoner. 

 

▪ For å unngå å skade infusjonspumpen og tilbehør til denne, skal enhetene aldri stå ubevoktet innen rekkevidde for barn eller 

dyr. 

 

▪ For å unngå å skade pumpen må du ikke sterilisere infusjonspumpens komponenter. 

 

▪ Dersom infusjonspumpen skulle falle eller bli utsatt for støt, må du forvisse deg om at pumpen ikke er skadet. Bruk aldri 

infusjonspumpen hvis den har sprekker eller annen synlig skade. 
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 Advarsel 

 

▪ Unngå at infusjonspumpen kommer i kontakt med legemidler eller hygieneartikler (for eksempel antiseptiske midler, 

antibiotikakremer, såpe, parfyme, deodorant, body lotion eller andre kosmetiske produkter). Disse kan føre til misfarging av 

infusjonspumpen eller skade skjermen. 

 

▪ Batteriet må beskyttes mot åpen ild. 

 

▪ Emballasjen, infusjonssettet, batteriet og alle andre elektroniske komponenter skal avhendes på riktig måte for å beskytte 

miljøet. 

 

▪ Infusjonspumpen samsvarer med standarden IEC 60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet og kan derfor brukes med 

andre medisinske anordninger som samsvarer med denne standarden. For å unngå at pumpen ikke fungerer som den skal, må 

den imidlertid ikke brukes i nærheten av sterke kilder til elektromagnetisk interferens. 

 

▪ For å unngå skade på kretsene, må du ikke utsette SO♥CONNECT PAR®-pumpen for behandling med ioniserende stråling. 

Pumpen skal være avslått under strålebehandling. 

 

▪ Bruk aldri SO♥CONNECT PAR®-pumpen i nærheten av en MR- maskin, ettersom magnetfeltene kan forstyrre pumpens 

funksjon. 

 

▪ SO♥CONNECT PAR®-pumpen er ikke egnet for bruk i nærvær av lett antennelige anestesiblandinger med luft, oksygen eller 

lystgass. Bruk av SO♥CONNECT PAR®-pumpen i nærvær av slike blandinger kan føre til eksplosjon eller brann. 

 

▪ SO♥CONNECT PAR®-pumpen skal kun repareres av kvalifisert og opplært tekniker. 

 

▪ Ikke-autoriserte endringer kan svekke pumpens funksjon og føre til skade eller død for pasienten eller brukeren. 

 

 

.  
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Del I – Beskrivelse av pumpen og tilbehør 

 

Denne delen av brukerhåndboken inneholder følgende informasjon: 

▪ pumpebeskrivelse 

▪ kontraindikasjoner 

▪ symboler og merker 

▪ samsvar og klassifisering 

▪ reservesett 

▪ pumpeeske 

▪ ekstra tilbehør 

▪ bruk av etuiet 

▪ de ulike pumpekomponentene 

▪ batteri 

▪ batterilader 
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Beskrivelse av pumpen 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er en bærbar infusjonspumpe som er beregnet på kontrollert subkutan administrering av apomorfin 

(virkestoff) i  behandling av Parkinsons sykdom. Den bruker 20 ml, 30 ml eller 50 ml SO♥FILL® sterile sprøyter til engangsbruk. Disse 

SO♥FILL®-sprøytene er spesielt utviklet for bruk med SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er utviklet for bruk av helsepersonell i helseinstitusjoner og av pasienter og helsepersonell i pasientenes 

hjem. 

 

Funksjonene til SO♥CONNECT PAR®-pumpen er utviklet for å gjøre behandlingen enklere og holde pasienten trygg. 

 

▪ Skjerm med resistivt berøringspanel 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har en skjerm med resistivt berøringspanel som gjør konfigurasjon og infusjonsregulering lettere. 

 

▪ To driftsmoduser for infusjon: MANUELL eller AUTO 

I MANUELL modus gir SO♥CONNECT PAR®-pumpen mulighet til å angi opptil 3 infusjonshastigheter som kan velges, alt etter 

behovet under infusjonen. 

I AUTO-modus gir SO♥CONNECT PAR®-pumpen mulighet til å angi opptil 4 tidsintervaller over et tidsrom på 24 timer. Hvert av 

disse tidsintervallene er forbundet med en justerbar infusjonshastighet. 

 

▪ Angi infusjonshastigheter 

Infusjonshastigheter kan angis i ml/t eller mg/t. 

Infusjonshastigheter kan justeres fra 0 til 8 ml/t i trinn på 0,01 ml/t eller fra 0 til 15 mg/t i trinn på 0,01 mg/t. 

 

▪ Bolusoppsett 

Med SO♥CONNECT PAR®-pumpen kan du definere antallet bolusdoser som er tillatt under infusjonen, mengden av en bolus (fra 0  til 

8  ml i trinn på 0,01  ml eller fra 0 til 15  mg/t i trinn på 0,01  mg/t) og sperreintervallets varighet (fra 0  til 24 t i trinn på  15  minutter). 

 

▪ Alarm for medisinpåminnelse (valgfri) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har alarmer for å minne pasienten på å ta sin perorale medisin. Den gir adgang til å angi 24 ulike 

klokkeslett for disse alarmene.  

 

▪ Adgang til å justere infusjonshastigheten under infusjon 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen gjør det mulig å justere infusjonshastigheten under infusjon. Denne funksjonen er svært nyttig når 

pumpens infusjonshastighet tilpasses pasientens motoriske tilstand. 

 

▪ Lagre infusjonsinnstillingene 

Innstillingene for den siste infusjonen lagres automatisk, selv om batteriet byttes ut. De kan brukes til å starte infusjon raskere. 

 

▪ Priming 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har en priming-funksjon, som er tilgjengelig når infusjonen starter eller i løpet av 

infusjonsprosessen. 
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▪ Låse oppsettfunksjonen 

For å få tilgang til funksjonene for infusjonsoppsett, må det oppgis et passord. 

 

▪ Infusjonspresisjon 

Skyvemekanismen til SO♥CONNECT PAR®-pumpen kontrollerer stempelet i SO♥FILL®-sprøyten direkte, noe som gir en svært presis 

administrering av medisinen. SO♥CONNECT PAR®-pumpen administrerer en dose avhengig av angitt infusjonshastighet, hvert 18. 

sekunder. 

 

▪ Bluetooth lavenergi-tilkobling 

En Bluetooth lavenergi-tilkobling brukes til å eksportere kliniske data og regulere infusjonen med en fjernkontroll. 

 

 Merknad 

 

▪ France Développement Electronique kan kun holdes ansvarlig for sikkerheten ved SO♥CONNECT PAR®-pumpen samt at den 

fungerer som den skal, dersom den brukes i samsvar med disse anvisningene, og dersom eventuelle reparasjoner eller endringer 

utelukkende er  utført av France Développement Electronique. 

 

 

Kontraindikasjoner 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen kan ikke brukes ved kognitiv svikt eller symptomer på psykose og av personer som ikke har fysisk evne 

(lammelse, ulykke, eller nødvendig modenhet barn) til å bruke SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

Det trengs tilstrekkelig syn og hørsel for å oppfatte pumpens lydalarmer og visuelle alarmer. 
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Symboler og merker 

Tabellen nedenfor forklarer meningen av symbolene som finnes på merkene til SO♥CONNECT PAR®-pumpen og tilbehør til denne. 

Symbol Beskrivelse Plassering 

 
Referanse i produsentens katalog. 

- på pumpen 
- pumpens emballasje 
- sprøytens emballasje 

 
Serienummer. 

- på pumpen 
- pumpens emballasje 

 
Produksjonsdato. 

- på pumpen 
- pumpens emballasje 

 
Produsent. 

- på pumpen 
- pumpens emballasje 
- sprøytens emballasje 

 
Forsiktig! Se medfølgende dokumentasjon for sikkerhetsanvisninger. 

- på pumpen 
- batterirom 

 
Se bruksanvisningen. 

- på pumpen 
- batterirom 

 

Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical og Electronic 
Equipment, WEEE). Dette symbolet viser at brukte batterier og elektronisk utstyr 
ikke kan kastes i  husholdningsavfall, men må samles inn separat. 

- på pumpen 

 
Medisinsk utstyr, type BF (isolert fra pasienten, ikke beskyttet mot defibrillering). - på pumpen 
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CE-merke. 
- på pumpen 
- pumpens emballasje 
- sprøytens emballasje 

RoHS 
(begrensning av 
bruk av farlige 
stoffer) 

Produktet samsvarer med direktiv 2002/95/EF som har som formål å begrense 
bruk av farlige stoffer. 

- på pumpen 

IPX2 Kapslingsgrad. - på pumpen 

 

Elektrisk klasse: III 
Utstyr som er utviklet for tilførsel med spenning som ikke overstiger grensene for 
ekstra lav spenning, og som ikke omfatter interne eller eksterne kretser som 
opererer med spenninger over disse grensene. 

- på pumpen 

 

Fremgangsmåte for sterilisering (etylenoksid). - sprøytens emballasje 

 
Skal ikke brukes på nytt. - sprøytens emballasje 

 
Skal ikke steriliseres på nytt. - sprøytens emballasje 

LATE
X

 

Inneholder ikke lateks. - sprøytens emballasje 

 
Manufacturing batch identification (år, måned). - sprøytens emballasje 

 
Utløpsdato (år, måned). - sprøytens emballasje 
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Symbol Beskrivelse Plassering 

 
Forsiktig! Se medfølgende dokumentasjon for sikkerhetsanvisninger. - sprøytens emballasje 

 
Se bruksanvisningen. - sprøytens emballasje 

 
Må ikke brukes dersom emballasjen er skadet. - sprøytens emballasje 

 
Oppbevares på et tørt sted som er fritt for fukt. 

- på pumpen 
- pumpens emballasje 
- sprøytens emballasje 

 
Må oppbevares beskyttet mot sollys. - sprøytens emballasje 

 
Skjør. - pumpens emballasje 

 
Temperaturområde for oppbevaring. - pumpens emballasje 

 
Fuktighetsområde for oppbevaring. - pumpens emballasje 

 

Samsvar og klassifisering 

Denne håndboken er utarbeidet i samsvar med kravene i standarden IEC 60601-2-24 vedrørende medisinsk elektrisk utstyr – Del 2–24: 

Spesielle krav til sikkerhet for infusjonspumper og styringsenheter. Dataene som fremlegges i del VI – Tekniske spesifikasjoner – er basert 

på de bestemte testbetingelsene som er definert i den standarden. Faktiske ytelsesdata kan avvike fra fremlagte data avhengig av andre ytre 

faktorer, særlig variasjoner i mottrykk, temperatur, bruk av infusjonssettet, oppløsningens viskositet eller en kombinasjon av disse 

faktorene. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er klassifisert som følger: 

▪ medisinsk utstyr klasse IIb 

▪ benyttet del av type BF 

▪ klassifisert for kontinuerlig drift 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har kapslingsgrad IPX2: 

▪ ingen beskyttelse mot faste gjenstander 

▪ beskyttet mot dryppende vann når den er vippet maksimalt 15o 
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Reservesett 

Vi anbefaler brukerne på det sterkeste å ta vare på ekstra tilbehør og forbruksmateriell til nødsituasjoner. Slik vil du raskt kunne gjøre 

nødvendige utskiftninger. 

 

Et reservesett bør inneholde følgende:  

▪ ladet batteri 

▪ SO♥FILL®-sprøyte og sterilt infusjonssett 

▪ reservemedisinering  

▪ hetteglass med apomorfin 

▪ huddesinfeksjonsmiddel 

▪ batterilader 

 

 Advarsel 

 

▪ Pass på at du kan bruke en alternativ form for behandling ved behov. Du må få informasjon om det alternativet av helsepersonellet 

som har ansvar for behandlingen din. Bytt til alternativ behandling dersom du må avbryte infusjonen med SO♥CONNECT PAR®-

pumpen. 
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Pumpeeske 

Når du åpner esken som inneholder SO♥CONNECT PAR®-pumpen for første gang, ber vi deg undersøke hver komponent grundig med tanke 

på  skade. 

 

 

 

 

1. SO♥CONNECT-pumpen ( SO♥CONNECT) 

 

2. 2 VARTA EZPack L-batterier ( SO♥BATTERY) 

 

3. strømledning til batterilader ( SO♥POWER) 

 

4. batterilader ( SO♥CHARGER) 

 

5. USB-minnepinne som inneholder bruksanvisning (SO♥KEY) 

 

6. beskyttende skum 

 

7. forenklet brukerhåndbok (Forenklet brukerhåndbok for SO♥CONNECT PARKINSON) 

 

 Merknad 

 

▪ Disse bruksanvisningene er tilgjengelig i papirformat på forespørsel fra NordicInfu Care. 

 

  

1 

2 

5 

4 

3 

6 7 
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Ekstra tilbehør 

 T-skjorte 

o Svart Lycra, størrelse XS/S del: TSSMALLBLACK 

o Svart Lycra størrelse M/L del: TSMEDIUMBLACK 

 

 BH-pose 

o Svart Lycra  del: POUCHUNDERWEAR 

 

 

 Neoprenetui til 20 ml SO♥FILL-sprøyte 

o Svart del: N20BLACK 

 

o Lilla del: N20PURPLE 

 

 Neoprenetui til 30 ml eller 50 ml SO♥FILL-sprøyte 

o Svart del: N50BLACK 

 

o Lilla del: N50PURPLE 

 

o Rød (gutt) del: N50REDB 
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o Rød (jente) del: N50REDG 

 

 Skai-etui til 20 ml SO♥FILL-sprøyte 

o Metallgrå del: L20SILVER 

 

o Oransje del: L20ORANGE 

 

o Antrasittgrå del: L20GREY 

 

o Svart del: L20BLACK 

 

 Skai-etui til 30 ml eller 50 ml SO♥FILL-sprøyte 

o Metallgrå del: L50SILVER 

 

o Oransje del: L50ORANGE 
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o Antrasittgrå del: L50GREY 

 

o Svart del: L50BLACK 

 

 

Bruk av etuiet 

Etuiet beskytter SO♥CONNECT PAR®-pumpen mot væskesprut og støt når den er i bruk. Det beskytter også SO♥FILL®-sprøyten. 

 

 Advarsel 

 

▪ Materialene som anvendes i de beskyttende etuiene har ikke blitt testet med tanke på biokompatibilitet med hud. Du må ikke 

ha etuiet rett på kroppen. 

 

 

 

1) Sett SO♥CONNECT PAR®-pumpen inn i det beskyttende etuiet. 

 

2) SO♥CONNECT PAR®-pumpen og SO♥FILL®-sprøyten må settes helt inn i det beskyttende 

etuiet. 

 

3) Lukk etuiet. 
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De ulike pumpekomponentene 

Bildene nedenfor viser de viktigste komponentene i SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

 

▪  AV-/PÅ-knapp 

AV-/PÅ-knappen brukes til å slå skjermbildet av og på. 

 

▪ Pumpestatusindikator 

AV-/PÅ-knappen omfatter en indikatorlampe som umiddelbart viser pumpens driftsstatus. 

 

o Lyset er av: SO♥CONNECT PAR®-pumpen er klar til å tas i bruk eller er ikke 

tilkoblet strøm. 

 

 

o Blått lys: SO♥CONNECT PAR®-pumpen er aktiv. 

 

 

▪ Berøringsskjerm 

Med berøringsskjermen til SO♥CONNECT PAR®-pumpen kan du sette opp og regulere infusjonen. Skjermbildet viser også viktig 

informasjon om pumpens status. Dersom du ikke trykker på skjermen, går den av automatisk etter 1 minutt for å spare batteriet. 

 

 Merknad 

 

▪ Når du ikke bruker skjermen, kan du trykke på AV-/PÅ-knappen for å slå den av uten å vente på at den slår seg av automatisk, 

og på den måten spare batteriet. 

 

 

 

Skyver 

Identifikasjonsmerke 
Berøringsskjerm 

Deksel til  
batterirom 

AV-/PÅ-knapp 
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 Advarsel 

 

▪ Dersom skjermbildet viser ufullstendige tegn, sifre eller symboler, må du fjerne batteriet i noen sekunder og sette det på plass 

igjen. Dersom problemet vedvarer, ber vi deg kontakte NordicInfu Care. 

 

 

Batteri 

SO♥CONNECT PAR® kan kun brukes når den drives av et oppladbart VARTA EZPack L-batteri som 

medfølger pumpen, og kun levert av France Développement Electronique. SO♥CONNECT PAR®-

pumpen leveres med to batterier. Følgelig kan du alltid ha et ladet reservebatteri som er klart til bruk. 

 

Batteriets spesifikasjoner er som følger: 

Del VARTA EZPACK L 

Nominell spenning 3,7 V 

Kapasitet 1130 mAh 

Wattimer 4,2 Wh 

Antall sykluser  > 500 sykluser 

 

 

 Forsiktighetsregler 

 

▪ Du må ikke bruke andre batterier enn dem som leveres av France Développement Electronique. Bruk av et annet type batteri 

kan skade SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

▪ Når et batteri ikke er i bruk, skal det oppbevares på et rent, tørt sted, beskyttet mot sollys. 

 

▪ Batteriene er ikke ladet ved levering. Du må derfor lade dem helt opp før bruk. 

 

  

Dato Klokkeslett 
Batterinivå 

Avbryt og gå tilbake 
til forrige 

skjermbilde 

Bekreft og gå til 
neste skjermbilde 
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Batterilader 

Batteriladeren som medfølger SO♥CONNECT PAR®-pumpen kan lade VARTA EZPack L-batteriene. 

 

Batteriladerens spesifikasjoner er som følger: 

Modellnummer RRC EasyPack-adapter EZP06DC005 

Nominell AC spenning 100–240 VAC 50/60 Hertz 

Ladespenning 4,2 VDC 

Ladeintensitet 1 A 

Mål 115 x 68 x 41 mm 

Vekt 210 g 

Bruksbetingelser 0 °C til 40 °C 
795 hPA til 1060 hPA 
5 til 90 % relativ fuktighet, uten kondens 

Oppbevaringsbetingelser  -40 °C til 70 °C 
572 hPA til 1060 hPA 
5 til 90 % relativ fuktighet, uten kondens 

 

 Advarsel 

 

▪ Du må ikke forsøke å lade andre batterier enn dem som leveres av France Développement Electronique. 

 

▪ Koble laderen fra stikkontakten når du ikke har tenkt å bruke den lenger. Når du kobler fra strømledningen, holder du den i 

støpselet som står i stikkontakten. Ikke dra i selve strømledningen. 

 

▪ Du må ikke bruke laderen dersom ledningen er skadet, eller dersom laderen er utsatt for støt eller er skadet. 

 

▪ Du må ikke vri strømledningen for mye og ikke sette tunge gjenstander på den. Det vil kunne skade den og føre til brann eller 

elektrisk støt. 

 

▪ Du må ikke demontere laderen. 

 

▪ Beskytt laderen mot støt og fall. 
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Del II – Starte pumpen 

 

Denne delen av brukerhåndboken inneholder følgende informasjon: 

▪ lade batteriet 

▪ sette inn batteriet 

 

 Forsiktighetsregler 

 

▪ Batteriene er ikke ladet ved levering. Du må derfor lade dem helt opp før bruk. 
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Lade batteriet 

Når batteriet må lades, følger du anvisningene nedenfor: 

▪ Først kobler du strømledningen til laderen, deretter til stikkontakten. 

▪ Sett batteriet inn i laderen. Batterimerket må vende mot fronten av laderen. 

▪ Dersom det oppstår problemer under lading, kobler du laderen fra stikkontakten med én gang for å stanse strømforsyningen. 

▪ Du må ikke sette laderen på steder som er svært varme eller kalde, støvete eller skitne, fuktige eller utsatt for kraftig vibrasjon. 

 

 Forsiktighetsregler 

 

▪ Sørg for at du alltid kun bruker batteriladeren som medfølger SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Bruk av en annen type lader kan 

skade batteriet. 

 

 

 Kommentarer 

 

▪ Laderen avgir noe varme når den er i bruk. Dette er ikke et tegn på at noe er galt. 

 

 

Lampen på laderen viser batteriets ladestatus. 

 

Blinkende gult lys: forhåndslading pågår. 

 

Lysende gult lys: hurtiglading pågår. 

 

Lysende grønt lys: på uten tilkoblet batteri, eller fulladet batteri. 

 

Blinkende rødt lys: feil. 
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Sette inn batteriet 

Før du bruker SO♥CONNECT PAR®-pumpen for første gang må du lade batteriet. 

 

Batterirommets deksel holder batteriet på plass. Skyv dekselet med hånden for å fjerne det og sette det på plass igjen. 

 

 Forsiktighetsregler 

 

▪ Du må ikke bruke kniv, skrutrekker elle annen spiss gjenstand for å fjerne batterilokket, ettersom dette vil kunne skade 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

▪ For å holde SO♥CONNECT PAR®-pumpens hus fritt for vann, må du installere eller bytte batteriet på et tørt sted. 

 

▪ Forviss deg om at batterilokket ikke er skadet eller mangler, og at batteriet er riktig installert. 

 

▪ Vær nøye med å plassere batteriet rett vei. Dersom du setter batteriet inn feil vei, kan dette skade SO♥CONNECT PAR®-

pumpen. 

 

 

 

1) Skyv batterilokket fra høyre mot venstre til det kommer helt ut av sporet. 

 

2) Sett batteriet inn i rommet i SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Sørg for at du plasserer batteriet 

riktig vei: Plussenden på batteriet skal være i kontakt med pumpens plussterminal, og 

minusenden med minusterminalen. 

Batterimerket skal være vendt nedover, mot bunnen av batterirommet. 

 

3) Sett batterilokket på plass igjen i sporet. Skyv dekselet på plass igjen, fra venstre til høyre. 
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Del III – Programmering av pumpen 

 

Denne delen av brukerhåndboken inneholder følgende informasjon: 

▪ oppgi passord 

▪ sette opp pumpen 

▪ oppsett og infusjon 

▪ initialisering av pumpen 
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Oppgi passord 

For å få tilgang til funksjonene som er forbeholdt helsepersonell, må det oppgis et passord. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser talltastaturet slik at du kan oppgi passordet. 

 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Dersom du gjør feil, kan du bruke «» til å slette sifrene. 

 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi passordet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå til det neste skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

 Advarsel 

 

▪ Helsepersonell kan ikke gi pasienten passordene eller annen informasjon som vil kunne gi pasienten tilgang til programmerings- 

og  konfigureringsfunksjonene i SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Feil programmering kan føre til alvorlig skade for pasienten. 

 

 

Sette opp pumpen 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen gir deg mulighet til å angi flere innstillinger: 

▪ klokkeslett 

▪ dato 

▪ datovisningsformat 

▪ visningsspråk 

 

Du kan også vise versjonen av SO♥CONNECT PAR®-pumpens interne programvare. 

 

 Kommentarer 

▪ De ulike innstillingene i SO♥CONNECT PAR®-pumpen er ikke tilgjengelige under infusjon. 

 

▪ En endring av en hvilken som helst av innstillingene blir umiddelbart tatt i bruk av SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 
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Pumpeoppsettet (dato, klokkeslett, datoformat, språk) stilles inn fra hovedskjermbildet.  

 

▪ Trykk « » for å åpne menyen for flere funksjoner. 

 

▪ Trykk Parametre. 

 

Pumpen viser den første oppsettfanen (klokkeslett, dato, og datoformat). 

 

▪ Trykk « » eller « » for å gå tilbake til hovedskjermbildet. 

 

 

Det er tre faner for tilgang til de ulike innstillingene. 

Time, Date 
and Date 

format

Language Version

 

 

Angi klokkeslett 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser fanen for innstilling av klokkeslett, dato og datoformat, 

trykker du på klokkeslettet for å endre det. 

 

▪ Bruk tastaturet til å angi nytt klokkeslett. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte det nye klokkeslettet og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Klokkeslett, dato 
og datoformat 

Språk Versjon 
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 Advarsel 

 

▪ Det er svært viktig å angi riktig klokkeslett. Den informasjon trengs for å administrere infusjonshastigheter og kliniske data. 

Feil  tidsangivelse kan føre til feil administrasjon av apomorfin. 

 

▪ Dersom tidssonen er endret eller ved stilling av klokken, må du passe på at klokkeslettet endres i henhold til dette. 

 

 

Innstilling for datoformat 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser fanen for innstilling av klokkeslett, dato og datoformat, 

trykker du på datoformatet for å endre det. 

 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen tilbyr valg mellom tre formater for visning av dato: 

▪ dag/måned/år 

▪ måned/dag/år 

▪ år/måned/dag 

 

▪ Trykk på formatet du vil bruke. Det valgte formatet vises i grønt.  

▪ Trykk « » for å bekrefte datoformatet og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

Angi dato 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser fanen for innstilling av klokkeslett, dato og datoformat, 

trykker du på datoen for å endre den. 

 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi klokkeslettet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

  



28 

 Advarsel 

▪ Det er svært viktig å angi riktig dato. Behandling av kliniske data er avhengig av denne innstillingen. Dersom tidssonen er endret, 

må  du passe på at datoinnstillingen endres i henhold til dette. 

 

 

Språkinnstilling 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser fanen for språkinnstilling. 

▪ Trykk på språket for å endre det. 

▪ Trykk « » eller « » for å gå tilbake til hovedskjermbildet. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen vil vise listen over tilgjengelige språk. 

▪ Velg språket du vil bruke på skjermen. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

Vise programvareversjon 

Når informasjonsfanen i SO♥CONNECT PAR®-pumpen vises, kan du se pumpens interne 

programvareversjon og -type. 

 

▪ Trykk « » eller « » for å gå tilbake til hovedskjermbildet. 
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Sette opp en infusjon 

 Advarsel 

▪ Før du setter opp en ny infusjon, må du kontrollere at dato og klokkeslett stemmer. Infusjonshastighetene og kliniske data lagres 

på  bakgrunn av denne informasjonen. Feil dato og klokkeslett kan føre til feil administrasjon av apomorfin. 

 

 

 Kommentarer 

▪ For å forenkle prosessen med å sette opp en ny infusjon, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen alltid oppsettet til den forrige 

infusjonen. 

 

Infusjonsoppsettet stilles inn fra hovedskjermbildet.  

 

▪ Trykk « » for å åpne menyen for flere funksjoner. 

 

▪ Trykk Infusjonsoppsett 

 

 

Trinn 1: pasientinformasjon 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har en funksjon for lagring av pasientinformasjon. Den informasjonen brukes under eksport av kliniske data 

til SO♥UP®-programmet. 

 

Pasientinformasjonen som må angis, er: 

▪ etternavn 

▪ fornavn 

▪ fødselsdato 

▪ navnet på medisinen som brukes i behandlingen 

 

Etter at passordet er bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen skjermbildet med 

pasientinformasjon. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til hovedskjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

Etternavn, fornavn og navn på medisin står tomt som standard. Fødselsdato er 00/00/0000. 
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 Kommentarer 

▪ Pasientinformasjon brukes under eksport av kliniske data. Det er derfor du må kontrollere at den stemmer. 

 

 

Oppgi etternavn 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser skjermbildet med pasientinformasjon, trykker du på 

etternavnet for å endre det. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser alfabettastaturet slik at du kan oppgi pasientens etternavn. 

Det kan ikke inneholde mer enn 16 tegn. 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi etternavnet. 

▪ Trykk «» for å slette tegnene som er angitt. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

Oppgi fornavn 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser skjermbildet med pasientinformasjon trykker du på 

fornavnet for å endre det. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser alfabettastaturet slik at du kan oppgi pasientens fornavn. Det 

kan ikke inneholde mer enn 16 tegn. 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi fornavnet. 

▪ Trykk «» for å slette tegnene som er angitt. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 
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Oppgi fødselsdato 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser skjermbildet med pasientinformasjon, trykker du på 

fødselsdatoen for å endre den. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser talltastaturet slik at du kan oppgi pasientens fødselsdato. 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi fødselsdatoen. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

Oppgi legemiddelets navn 

Når SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser skjermbildet med pasientinformasjon, trykker du på 

legemiddelnavnet for å endre det. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser alfabettastaturet slik at du kan oppgi navnet på legemidlet 

som brukes. Det kan ikke inneholde mer enn 16 tegn. 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi navnet på legemidlet som brukes. 

▪ Trykk «» for å slette tegnene som er angitt. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

Trinn 2: velge SO♥FILL®-sprøytetype og enhet 

Etter at pasientinformasjonen er bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen typen SO♥FILL®-

sprøyte og -enhet. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

Som standard er sprøytetypen 20 ml og enheten er mg. 
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Når du trykker på sprøytetype, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen listen over kompatible 

SO♥FILL®-sprøyter. 

▪ Trykk på SO♥FILL®-sprøytetypen som brukes til infusjonen. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

 Advarsel 

▪ Forviss deg alltid om at du velger riktig type SO♥FILL®-sprøyte som tilsvarer den du skal bruke til infusjonen. Bevegelsene til 

skyveren til  SO♥CONNECT PAR®-pumpen er kalibrert til å samsvare med sprøytetypen. Feil valg av sprøytetype kan hindre at 

infusjonen kommer frem som den skal. 

 

 

Når du trykker på enheten viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen skjermbildet for valg av enhet. 

Måleenhet, mg eller ml, brukes til å vise infusjonshastighetene og mengden av en bolus. 

▪ Velg enheten du vil bruke (mg eller ml). 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

 Advarsel 

▪ Når du velger mg som enhet, må du forvisse deg om at du oppgir riktig konsentrasjonsverdi. 

 

 

Trinn 3: programmering av mengde og konsentrasjon 

Etter at typen SO♥FILL®-sprøyten og -enhet er bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen 

mengde og konsentrasjon.  

▪ Trykk på parameteren (mengde eller konsentrasjon) du ønsker å endre. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

Som standard er mengden 20 ml og konsentrasjonen er 5,0 mg/ml. 

 

 

Når du trykker på mengden, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen skjermbildet for innstilling av 

mengden som skal infunderes. Mengden kan endres fra 1 ml til maksimal mengde for den valgte 

SO♥FILL®-sprøytetypen, i trinn på 1 ml.  

▪ Angi mengden ved å trykke på bildet av en sprøyte.  

▪ Juster verdien ved å trykke «+» «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet.  
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Når du trykker på konsentrasjon viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen talltastaturet for innstilling av 

konsentrasjonen av legemidlet. Konsentrasjonsverdien kan være i området fra 0,00 mg/ml til 9,99 

mg/ml. 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi konsentrasjonsverdien. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

Trinn 4: velge virkemåte 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er utviklet til å tilby to virkemåter for infusjon: 

▪ I AUTO-modus kan du programmere opptil 4 tidsintervaller som dekker et 24-timers tidsrom. For hvert tidsintervall kan du 

programmere en ulik infusjonshastighet. 

▪ I MANUELL modus kan du programmere opptil 3 infusjonshastigheter som kan aktiveres under infusjonen, ved behov. 

 

 Advarsel 

▪ MANUELL modus er forbeholdt pasienter som er i stand til å tilpasse infusjonshastigheten til sitt behov. 

 

 

▪ Trykk på virkemåten (AUTO eller MANUELL) du vil angi. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

Som standard er infusjonsmodus Auto. 

 

 

Trinn 5a: innstilling av infusjonshastigheter i AUTO-modus 

I AUTO-modus kan SO♥CONNECT PAR®-pumpen håndtere 1 til 4 tidsintervaller. 

 

 Advarsel 

▪ Det er svært viktig å angi riktig klokkeslett. Feil tidsangivelse kan føre til feil administrasjon av apomorfin. 

 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser de ulike tidsintervallene.  

▪ Trykk «+» for å legge til et nytt tidsintervall. 

▪ Trykk «» for å slette et tidsintervall. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

Som standard har pumpen et enkelt tidsintervall med en strømningshastighet på 0 mg/t.  
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Når du trykker på start- og slutt-tid for et tidsintervall, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen 

talltastaturet for å angi den parameteren. 

▪ Bruk tastaturet til å angi tid. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Du kan endre infusjonshastigheten for et tidsintervall ved å trykke på det.  

▪ Trykk på grafen for å velge infusjonshastighet. 

▪ Juster verdien med «+» og «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

Trinn 5b: innstilling av infusjonshastigheter i MANUELL modus 

I MANUELL modus kan SO♥CONNECT PAR®-pumpen håndtere 1 til 3 infusjonshastigheter. Disse infusjonshastighetene kan tas i bruk i 

løpet av infusjonen, avhengig av pasientens behov. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser de ulike infusjonshastighetene som er angitt. 

▪ Trykk «+» for å legge til en ny infusjonshastighet. 

▪ Trykk «» for å slette en eksisterende infusjonshastighet. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Som standard har pumpen kun én strømningshastighet på 0 mg/t.  

Du kan endre infusjonshastigheten for et tidsintervall ved å trykke på det.  

▪ Trykk på grafen for å velge infusjonshastighet. 

▪ Juster verdien med «+» og «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 
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Trinn 6: programmering av bolusdosene 

Tre parametere må angis for bolusdoser: 

▪ antall bolusdoser som er tillatt under infusjonen 

▪ bolusmengde 

▪ sperreintervall, det vil si minstetiden mellom to bolusdoser 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser bolusinnstillingene. 

 

Trykk på parameteren du ønsker å endre. 

 

Som standard er antall boluser, mengde og ventetidsrom 0. 

 

Når du trykker på antall bolusdoser, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen talltastaturet for å angi 

den parameteren. Tillatt antall bolusdoser i løpet av infusjonen går fra 00 til 99. 

▪ Bruk talltastaturet til å angi tillatt antall boluser. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Ved å trykke på mengden kan du angi denne parameteren. Mengden av en bolusdose går fra 0 til 8 ml 

med en oppløsning på 0,01 ml eller fra 0 til 15 mg med en oppløsning på 0,01 mg. 

▪ Trykk på grafen for å velge bolusdose. 

▪ Juster verdien med «+» og «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Ved å trykke på sperreintervallet, kan du endre denne parameteren. Sperreintervallet kan 

programmeres fra 0 til 24 timer i trinn på 15 minutter. 

▪ Trykk på tidslinjen for å velge sperreintervallet. 

▪ Juster verdien med «+» og «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 
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Trinn 7: programmere medisinalarmene (valgfritt) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har alarmer for å minne pasienten på å ta sin perorale medisin. Dette er en valgfri funksjon, så den kan 

aktiveres eller deaktiveres. Du kan programmere opptil 24 ulike klokkeslett for disse medisinalarmene. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser status for medisinalarmer (aktivert, deaktivert) samt antall 

alarmer som er angitt. 

▪ Trykk på parameteren du ønsker å endre. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser valget for aktivering eller deaktivering av medisinalarmer. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser listen over klokkeslett for medisinalarmer. 

▪ Trykk «+»for å legge til en ny tid. 

▪ Trykk «» for å slette en eksisterende tid. 

▪ Trykk « » og « » for å skrolle gjennom listen over klokkeslett som allerede er angitt. 

▪ Trykk « » eller « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Når du trykker på klokkeslettet viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen talltastaturet for innstilling av 

dette. 

▪ Bruk tastaturet til å oppgi klokkeslettet. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 
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Initialisering av pumpen 

Pasientinformasjon samt infusjonsparametere kan slettes ved hjelp av initialiseringsfunksjonen. 

 

▪ Trykk « » for å åpne menyen for flere funksjoner. 

 

▪ Trykk «Initialisering». 

 

Pumpen viser den første oppsettfanen (klokkeslett, dato, og datoformat). 

 

▪ Trykk «Initialisering» for å initialisere pasientinformasjon og infusjonsparametere. 

▪ Trykk «<» for å gå tilbake til hovedskjermbildet. 

 

Etter at du har trykket Initialisering viser pumpen en forespørsel om bekreftelse. 

 

▪ Trykk «✓» for å bekrefte initialiseringen. 

▪ Trykk «X» for å avbryte initialiseringen. 

 

Etter initialisering viser pumpen en bekreftelsesmelding. 

 

▪ Trykk «✓» for å gå tilbake til hovedskjermbildet.  
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Del IV – SO♥FILL®-sprøyten og infusjonssettet 

 

Denne delen av brukerhåndboken inneholder følgende informasjon: 

▪ SO♥FILL®-sprøyter 

▪ infusjonssett 
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SO♥FILL®-sprøyte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advarsel 

▪ Bruk kun SO♥FILL®-sprøyter. Bruk av andre sprøyter kan skade SO♥CONNECT PAR®-pumpen og føre til alvorlig skade hos 

pasienten. 

 

▪ Du må ikke bruke SO♥FILL®-sprøytene dersom emballasjen er skadet. 

 

▪ SO♥FILL®-sprøytene leveres sterile og er kun til engangsbruk. 

 

▪ SO♥FILL®-sprøyter kan ikke steriliseres på nytt. 

 

▪ Når du håndterer sprøyten, må du passe på å bruke luer-låsfeste eller sette en klemme på infusjonssettet for å hindre at 

apomorfinen renner ut. 

 

 

  

Stempelstang 
Sprøyte 

Luer-låsfeste 

Krage Stempel 

Sikkerhetskanyle 
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Fylling av SO♥FILL®-sprøyten 

Når du skal fylle SO♥FILL® sprøyten, følger du trinnene nedenfor: 

1. Skru stempelstangen av og på, slik at den lett kan skrus av etter at sprøyten er fylt. 

 

2. Kontroller at stempelstangen og stempelet sitter tett 

 

3. Skyv stempelstangen frem og tilbake for å smøre silikonet jevnt utover innsiden av SO♥FILL® - sprøyten 

 

4. For å fylle SO♥FILL® -sprøyten kan du bruke sikkerhetskanylen eller en spike. 

 

5. Skru sikkerhetskanylen eller spiken på SO♥FILL® -sprøyten med klokken. 

 

6. Fyll SO♥FILL® -sprøyten ved å trekke opp væsken sakte. 
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7. Kontroller at væskemengden ikke overstiger kapasiteten til SO♥FILL® -sprøyten eller mengden som er definert. 

 

 

8. Dersom du brukte sikkerhetskanyle på SO♥FILL® -sprøyten, må du sette på beskyttelseshetten for å unngå skade. 

 

9. Skru av sikkerhetskanylen eller spiken fra SO♥FILL® -sprøyten mot klokken. 

 

10. Skru stempelstangen av mot klokken. 

 

11. Fjern kragen ved å vri den mot klokken. 

 

 

 Merknader 

▪ For å unngå bobledannelse, må du sørge for at SO♥FILL® -sprøyten holder romtemperatur før bruk. 
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Koble SO♥FILL®-sprøyten til pumpen 

Når du skal koble SO♥FILL® -sprøyten til SO♥CONNECT PAR®-pumpen, følger du trinnene nedenfor: 

 

1. Vri toppen av skyveren på SO♥CONNECT PAR®-pumpen 

 

2. Sett SO♥FILL®-sprøyten på SO♥CONNECT PAR®-pumpen og vri den med klokken.

 

 

 

Infusjonssett 

Infusjonssett med følgende karakteristika skal brukes med SO♥CONNECT PAR®-pumpen og SO♥FILL®-sprøytene: 

▪ lite primingvolum (optimalt 0,1 ml, maksimalt 0,62 ml) 

▪ slange som ikke er lengre enn 90 cm 

▪ infusjonsslange som forhindrer avklemming 

 Advarsel 

▪ Bruk av et uegnet infusjonssett kan føre til at  SO♥CONNECT PAR®-pumpen ikke fungerer som den skal. Det kan for eksempel 

ta lengre tid å rapportere en okklusjon. 

 

▪ Før bruk av slangetilbehør på pasienten eller tilkobling av  SO♥CONNECT PAR®-pumpen til andre infusjonssystemer, ber vi 

deg kontakte NordicInfu Care for å fastsette riktig fremgangsmåte. Tilkobling av SO♥CONNECT PAR®-pumpen til andre 

infusjonssystemer kan gjøre infusjonshastigheten unøyaktig. 
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Sette infusjonssettet på plass (følg instruksjonene for det aktuelle infusjonssettet) 

Slik setter du infusjonssettet på plass: 

1) Fjern tapen 

2) Fjern kanylebeskyttelsen 

3) Klyp huden med én hånd og sett infusjonssettet inn vertikalt 

4) Trykk på klebemidlet for å feste infusjonssettet til huden 

 

Infusjonssteder 

Bildene nedenfor viser anbefalte infusjonssteder. 

 

Injeksjonsstedet skal være forskjellig fra gang til gang for å unngå irritasjon. 

 

 Advarsel 

▪ Arbeid alltid under aseptiske betingelser for å minimere infeksjonsrisikoen. 

 

▪ Forsiktig! Apomorfin setter flekker på klær og andre gjenstander. 

 

▪ Før du velger et infusjonssted, ber vi deg snakke med pasienten først for å finne ut hvilken side han eller hun vil bære pumpen på. 

 

▪ Områder med ødem, oppsvulmet vev er ikke egnet ettersom absorpsjonen av legemidlet kan være utilstrekkelig. 

 

▪ Unngå overarmen hos sengeliggende pasienter som må snu seg ofte. 

 

▪ Kontroller injeksjonsstedet jevnlig for å passe på at hudvevet ikke viser inflammatoriske eller infeksiøse reaksjoner. Dersom 

dette skulle skje, må det velges et nytt infusjonssted hvor kanylen er plassert minst 3 cm fra stedet. 
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Del V – Infusjon  

 

Denne delen av brukerhåndboken inneholder følgende informasjon: 

▪ starte en infusjon 

▪ kontrollskjermbilde for infusjon 

▪ sette infusjonen på pause 

▪ starte infusjonen på nytt 

▪ vise infusjonshastigheter i AUTO-modus 

▪ vise og velge infusjonshastigheten i MANUELL modus 

▪ endre infusjonshastigheter 

▪ vise boluskonfigurasjon 

▪ endre boluskonfigurasjon 

▪ priming under infusjonen 

▪ injeksjon av bolusdose 

▪ stanse infusjonen 

▪ infusjonen er snart ferdig 

▪ infusjonen er ferdig 
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Starte en infusjon 

 Advarsel 

▪ Før du setter opp en ny infusjon, må du kontrollere at dato og klokkeslett stemmer. Infusjonshastighetene og kliniske data lagres 

på  bakgrunn av denne informasjonen. Feil dato og klokkeslett kan føre til feil administrasjon av apomorfin. 

 

 

Du starter infusjonen fra hovedskjermbildet.  

 

▪ Trykk «Ny infusjon» for å starte infusjonen. 

 

 

Trinn 1: sjekke pasientinformasjon 

Etter at du har trykket på Ny infusjon viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen skjermbildet med 

pasientinformasjon. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til hovedskjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

 

Trinn 2: sjekke sprøytetype og enhet 

Etter at pasientinformasjonen er bekreftet viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen sprøytetypen og 

enheten. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

 

Trinn 3: sjekke mengde og konsentrasjon 

Etter at sprøytetypen og enheten er bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen mengde og 

konsentrasjon. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet.  
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Trinn 4a: sjekke infusjonshastigheter (AUTO-modus) 

Etter at mengde og konsentrasjon er bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen 

infusjonshastighetene. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

 

Trinn 4b: sjekke infusjonshastigheter (MANUELL modus) 

Etter at mengde og konsentrasjon er bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen 

infusjonshastighetene. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

 

Trinn 5: sjekke boluskonfigurasjon 

Etter at infusjonshastigheten er bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen 

boluskonfigurasjonen. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

 

Trinn 6: plassere skyveren 

Etter at boluskonfigurasjonen er bekreftet, plasserer SO♥CONNECT PAR®-pumpen skyveren 

automatisk. Denne plasseringen er kalibrert til å samsvare med SO♥FILL®-sprøytetypen og angitt 

mengde. Denne operasjonen kan ta flere minutter. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

 Forsiktighetsregler 

▪ Du må ikke hindre skyverens bevegelse. Det vil kunne føre til at SO♥CONNECT PAR®-pumpen ikke fungerer som den skal, og 

vil kunne aktivere en okklusjonsalarm. 
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Trinn 7: installere SO♥FILL®-sprøyten 

Etter at SO♥FILL®-sprøyten er fylt, kan du sette den på plass. Når du gjør dette, følger du 

anvisningene beskrevet i avsnittet om tilkobling av SO♥FILL®-sprøyten. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til skjermbildet for boluskonfigurasjon etter at skyveren er 

trukket tilbake. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

 

Trinn 8: priming 

Etter at infusjonsslangen er koblet til SO♥FILL®-sprøyten, holder du fingeren på knappen for 

fjerning av luft for å fylle hele slangen. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til skjermbildet for boluskonfigurasjon etter at skyveren er 

trukket tilbake. 

▪ Trykk « » for å gå til det neste skjermbildet. 

 

 

 Advarsel 

▪ Dersom det er luftbobler i slangen, fortsetter du å prime til den er helt fylt med apomorfin. 

 

▪ Infusjonssettet må aldri primes mens pasienten er tilkoblet til systemet – da kan det hende du administrerer en ukontrollert 

mengde apomorfin. 

 

▪ Du må alltid følge anvisningene som medfølger infusjonssettet. 

 

▪ Før priming av Infusjonssettet, må du passe på at SO♥FILL®-sprøyten er riktig koblet til SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Inspiser 

infusjonsslangen for å sikre at det ikke er knekk på slangen, lukkede klemmer eller andre hindringer. 

 

 

 Kommentarer 

▪ Under priming-prosessen må pumpen stå loddrett, med sprøyten vendt oppover, for å bidra til å eliminere eventuelle luftbobler 

fra SO♥FILL®-sprøyten og infusjonssettet 

 

▪ Infusjonssettet er ansett som primet når det ikke er synlige luftbobler i slangen, og det har kommet en dråpe apomorfin ut av 

kanylen. 

 

 

  



48 

Trinn 9: starte infusjonen 

Trykk på Start-knappen for å starte infusjonen. 

 

 

Kontrollskjermbilde for infusjon 

I løpet av infusjonen viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen statusinformasjon. 

 

 

 

  

 

 

Med SO♥CONNECT PAR®-pumpen kan du utføre flere handlinger under infusjonen: 

▪ sette infusjonen på pause, starte den på nytt eller stoppe infusjonen 

▪ vise innstillingen for infusjonshastighet 

▪ velge infusjonshastigheten i MANUELL modus 

▪ injeksjon av bolusdose 

▪ endring av infusjonshastighet (funksjon som er forbeholdt helsepersonell) 

▪ priming av infusjonssettet 

▪ endring av boluskonfigurasjon (funksjon som er forbeholdt helsepersonell) 

 

 Advarsel 

▪ Under infusjonen bør du innimellom kontrollere at pumpen fungerer som den skal. Dersom du ser at den ikke fungerer som den 

skal eller den fungerer dårlig, må du sette infusjonen på pause og kontakte NordicInfu Care. 

 

 

  

Gjeldende infusjonshastighet 

Gjenværende mengde 

Gjenværende tid 

Kontrollmeny for infusjon 

Bolus 

Antall boluser 

Antall boluser som er tillatt 
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Sette infusjonen på pause 

Mens infusjonen pågår, kan du sette den på pause. 

▪ Trykk « » i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser infusjonsbehandlingsmenyen. 

▪ Trykk «Pause» i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen setter infusjonen på pause. 

Når infusjonen er satt på pause, blinker sirkelen grønt/gult. 

 

 

Starte infusjonen på nytt 

Du kan starte en infusjon som er satt på pause, på nytt. 

▪ Trykk « » i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser infusjonsbehandlingsmenyen. 

▪ Trykk «Gjenoppta infusjon» i to sekunder. 
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SO♥CONNECT PAR®-pumpen starter infusjonen igjen. 

 

 

Vise infusjonshastigheter i AUTO-modus 

For å vise infusjonshastighetene som er angitt når infusjonen er i AUTO-modus, trykker du på 

infusjonshastigheten som vises i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser infusjonshastighetene for de ulike tidsintervallene. Trykk på 

skjermen for å gå tilbake til det første skjermbildet. 

 

 

Vise og velge infusjonshastighet i MANUELL modus 

For å vise infusjonshastighetene som er angitt når infusjonen er i MANUELL modus, trykker du på 

infusjonshastigheten som vises i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser de ulike infusjonshastighetene som er angitt. Gjeldende 

hastighet vises i grønt. Trykk på infusjonshastigheten du vil bruke i to sekunder. 
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Endre infusjonshastigheter 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen gjør det mulig å justere infusjonshastigheten under infusjon. Denne funksjonen er svært nyttig når pumpens 

infusjonshastighet tilpasses pasientens motoriske tilstand. 

 

Dersom infusjonen pågår, trykker du « » i to sekunder. 

 

Dersom infusjonen er satt på pause, trykker du « » i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser infusjonsbehandlingsmenyen. Trykk «Endre 

infusjonshastigheter» i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser skjermbildet hvor du angir passordet. 

 

 

Endre infusjonshastigheter i AUTO-modus 

Etter at passordet er oppgitt og bekreftet viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen innstillingene for 

tidsintervall. 

 

▪ Trykk på infusjonshastigheten eller tiden du ønsker å endre. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 
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Når du trykker på start- og slutt-tid for et tidsintervall, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen 

talltastaturet for å angi den parameteren. 

▪ Bruk tastaturet til å angi tid. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Du kan endre infusjonshastigheten for et tidsintervall ved å trykke på det.  

▪ Trykk på grafen for å velge infusjonshastighet. 

▪ Juster verdien med «+» og «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

 Advarsel 

▪ Når du åpner skjermbildet for endring av infusjonshastigheter, setter pumpen automatisk infusjonen på pause. Husk å starte 

infusjonen på nytt etterpå. 

 

 

Endre infusjonshastigheter (manuell modus) 

Etter at passordet er oppgitt og bekreftet, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen listen over 

infusjonshastigheter. 

▪ Trykk «+» for å legge til en ny infusjonshastighet. 

▪ Trykk «» for å slette en eksisterende infusjonshastighet. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Du kan endre infusjonshastigheten for et tidsintervall ved å trykke på det.  

▪ Trykk på grafen for å velge infusjonshastighet. 

▪ Juster verdien med pluss- og minus-knappen. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

 Advarsel 

▪ Når du åpner skjermbildet for endring av infusjonshastigheter, setter pumpen automatisk infusjonen på pause. Husk å starte 

infusjonen på nytt etterpå. 
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Vise Bolusinnstillinger 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen gjør det mulig å vise boluskonfigurasjonen under infusjon. 

Dersom infusjonen pågår, trykker du « » i to sekunder. 

 

Dersom infusjonen er satt på pause, trykker du « » i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser infusjonsbehandlingsmenyen Trykk på «Vis 

bolusinnstillinger» i to sekunder. 

 

  

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser bolusinnstillinger. 

▪ Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 
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Endre bolusinnstillinger 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen gjør det mulig å justere infusjonshastigheten under infusjon. 

Dersom infusjonen pågår, trykker du « » i to sekunder. 

 

Dersom infusjonen er på pause, trykker du « »-knappen i to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser infusjonsbehandlingsmenyen. Trykk « » for å vise den andre 

siden av infusjonsbehandlingsmenyen. 

 

Trykk «Endre bolusinnstillinger» to sekunder. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser skjermbildet hvor du angir passordet. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser skjermbildet for endring av bolusinnstillinger. 

▪ Trykk på parameteren du ønsker å endre. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 
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Når du trykker på antall bolusdoser, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen talltastaturet for å angi 

den parameteren. Tillatt antall bolusdoser i løpet av infusjonen går fra 00 til 99. 

▪ Bruk talltastaturet til å angi tillatt antall boluser. 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

Ved å trykke på mengden kan du angi denne parameteren ved å trykke på sprøyten og justere 

verdien med «+»- og «–»-knappen. Mengden av en bolusdose går fra 0 til 8 ml med en oppløsning 

på  0,01 ml eller fra 0 til 15 mg med en oppløsning på 0,01 mg. 

▪ Trykk på sprøyten for å velge bolusdose. 

▪ Juster verdien med «+» og «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet.  

Ved å trykke på sperreintervallet, kan du endre parameteren ved å trykke på tidslinjen og justere 

verdien ved å trykke «+»- og «–»-knappen. Sperreintervallet kan programmeres fra 0 til 24 timer i 

trinn på 15 minutter. 

▪ Trykk på tidslinjen for å velge sperreintervallet. 

▪ Juster verdien med «+» «-». 

▪ Trykk « » for å avbryte og gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

▪ Trykk « » for å bekrefte og gå tilbake til det forrige skjermbildet.  

 

 Advarsel 

▪ Når du åpner skjermbildet for endring av boluskonfigurasjon, setter pumpen automatisk infusjonen på pause. Husk å starte 

infusjonen på nytt etterpå. 

 

 

Priming under infusjon 

Under infusjonen kan det hende du må prime infusjonssettet. Det kan skje etter en okklusjonsalarm eller etter at SO♥FILL®-sprøyten har 

blitt koblet fra SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

Dersom infusjonen pågår, trykker du « » i to sekunder. 
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Dersom infusjonen er satt på pause, trykker du « » i to sekunder. 

 

Trykk på (˅) for å vise den andre siden av infusjonsbehandlingsmenyen. 

 

Trykk «Fjern luft» i to sekunder. 

 

Trykk « » for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. 

 

 

 Advarsel 

▪ Når du åpner skjermbildet for priming, setter pumpen automatisk infusjonen på pause. Husk å starte infusjonen på nytt etterpå. 

 

▪ Infusjonssettet må aldri primes mens pasienten er tilkoblet systemet – da kan det hende du administrerer en ukontrollert 

mengde apomorfin. 
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Injeksjon av bolusdose 

En bolusdose kan injiseres når bolusknappen er grønn.  

 

For å be om injeksjon av en bolusdose, trykker du «Bolus» i to sekunder. 

 

Når bolusknappen vises i grått, er det ikke mulig å injisere en bolusdose. Det skjer når bolusdoser 

ikke er tillatt, når antallet bolusdoser som er tillatt under infusjonen, er nådd, eller under 

sperreintervallet (minstetid mellom to bolusdoser). 

 

Ved injeksjon av bolus, vises sirkelen i hvitt. 

 

 

Stanse infusjonen 

Dersom infusjonen pågår, trykker du « » i to sekunder. 

 

Dersom infusjonen er satt på pause, trykker du « » i to sekunder. 
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SO♥CONNECT PAR®-pumpen viser infusjonsbehandlingsmenyen. 

 

Trykk «Infusjon avsluttet»i to sekunder. 

 

Etter at du har trykket «Infusjon avsluttet» viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen en 

bekreftelsesmelding. 

▪ Trykk «✓» for å bekrefte at infusjonen er ferdig. 

▪ Trykk «X» for å avbryte avslutningen av infusjonen. 

 

 

 

Infusjonen er snart ferdig 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen utløser en alarm omtrent 5 minutter før infusjonen er ferdig. 

Infusjonen har ikke stanset når denne alarmen utløses. 

 

For mer informasjon om denne alarmen, ber vi deg se Del IV – Alarmer i denne brukerhåndboken. 

 

 

Infusjonen er ferdig 

Når infusjonen er ferdig utløser SO♥CONNECT PAR®-pumpen en alarm. 

 

For mer informasjon om denne alarmen, ber vi deg se Del IV – Alarmer i denne brukerhåndboken. 

 

 

Når alarmen er bekreftet trekker SO♥CONNECT PAR®-pumpen skyveren tilbake. 

Denne operasjonen kan ta flere minutter. 
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Når skyveren er trukket tilbake, viser SO♥CONNECT PAR®-pumpen skjermbildet som tillater 

fjerning av sprøyten. 

 

 

 Forsiktighetsregler 

▪ Du må ikke forsøke å fjerne SO♥FILL®-sprøyten mens skyveren er i ferd med å trekkes tilbake. Dette vil kunne blokkere 

motoren. 
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Del VI – Alarmer 

 

Denne delen av brukerhåndboken inneholder beskrivelsen av de ulike alarmene SO♥CONNECT PAR®-pumpen avgir; 

▪ alarmsystem 

▪ alarm for utstyrssvikt 

▪ sprøyten mangler-alarm 

▪ alarm når infusjonen snart er ferdig 

▪ alarm når infusjonen er ferdig 

▪ okklusjonsalarm 

▪ alarm ved lite batteri 

▪ alarm for medisinpåminnelse 

▪ alarm når infusjonen er på pause 
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Alarmsystem 

Tabellen nedenfor oppsummerer alle tilstandene som utløser de ulike alarmene. 

Alarm Prioritet Utløsningsbetingelser Utløsningsperiode 

Utstyrssvikt Høy SO♥CONNECT PAR®-pumpens interne programvare 
har oppdaget svikt i en kretskortkomponent. 

1 min og 30 sek. 

Okklusjon Høy Motoren ble sperret under infusjon, på grunn av for 
høyt trykk i slangene. 

Se avsnittet «Tid som trengs for 
rapportering av okklusjon» 

Sprøyten mangler Høy Sprøyten ble ikke oppdaget under infusjonen av 

SO♥CONNECT PAR®-pumpens interne programvare 
ved hver injeksjon. 

18 sek. 

Infusjonen er ferdig Høy Infusjonen er ferdig. Umiddelbart 

Lite batteri Lav Gjenværende batteritid er mindre enn 30 minutter. 1 minutt 

Tid for å ta medisin Lav Avhengig av medisinalarmene som er angitt av 
helsepersonell. 

Umiddelbart 

Infusjonen er snart 
ferdig 

Lav Infusjonen vil bli avsluttet om mindre enn 5 minutter. Umiddelbart 

Infusjonen er satt på 
pause 

Lav Infusjonen har stått på pause i mer enn 5 minutter. Umiddelbart 

 

Når to eller flere alarmbetingelser er oppfylt, utløses alarmene prioritert i følgende rekkefølge: 

▪ utstyrssvikt 

▪ okklusjon 

▪ sprøyten mangler 

▪ infusjonen er ferdig 

▪ lite batteri 

▪ tid for å ta medisin 

▪ infusjonen er snart ferdig 

▪ infusjonen er satt på pause 

 

Alarmer med høy prioritet angis med en melding som vises på en blinkende rød bakgrunn og et lydsignal som består av 10 pip hvert 10. sekund. 

 

Alarmer med lav prioritet angis med en melding som vises på en lysende gul bakgrunn og et lydsignal som består av 2 pip hvert 20. sekund. 

 

Alarmskjermbildet har to knapper: 

▪ trykk OK i 2 sekunder for å bekrefte alarmen 

▪ trykk DEMP i 2 sekunder for å skru av lydalarmen i 2 minutter. Ikonet  vises på linjen 

øverst i skjermbildet 

 

 

OK DEMP 
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Alarm for utstyrssvikt (høy prioritet) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen kontrollerer jevnlig at den fungerer som den skal. Dersom det 

oppdages feil i noen av anordningens komponenter, utløser SO♥CONNECT PAR®-pumpen en 

alarm for utstyrssvikt. 

 

Når denne alarmen utløses, settes infusjonen automatisk på pause. 

 

 

 Advarsel 

▪ Dersom alarmen for utstyrssvikt utløses, må du fjerne batteriet og kontakte NordicInfu Care 

 

Sprøyten mangler-alarm (høy prioritet) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen sjekker jevnlig om SO♥FILL®-sprøyten er til stede. Når den 

oppdager at SO♥FILL®-sprøyten mangler, utløser SO♥CONNECT PAR®-pumpen sprøyte mangler-

alarmen.  

 

Når denne alarmen utløses, settes infusjonen automatisk på pause. 

 

 

 Advarsel 

▪ Dersom sprøyten mangler-alarmen utløses, må du kontakte helsepersonell med ansvar for behandlingen din for å finne ut hvilke 

tiltak som må gjøres for å starte infusjonen på nytt. 

 

Alarm når infusjonen snart er ferdig (lav prioritet) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen utløser en alarm som indikerer at infusjonen snart er ferdig, 

omtrent 5 minutter før infusjonen er ferdig.  

 

Infusjon har ikke stanset når denne alarmen utløses. 
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Alarm når infusjonen er ferdig (høy prioritet) 

Når infusjonen er ferdig, genererer SO♥CONNECT PAR®-pumpen en alarm. 

 

 

 

 

Okklusjonsalarm (høy prioritet) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen utløser en okklusjonsalarm når den oppdager for høyt trykk 

i  infusjonsslangen. 

 

Når denne alarmen utløses settes infusjonen automatisk på pause. 

 

 

 Advarsel 

▪ Okklusjonsalarmen aktiveres når pumpen oppdager høyt trykk i infusjonsslangen. Dette høye trykket må elimineres for å hindre 

administrering av en bolus etter okklusjon, som vil kunne føre til alvorlig skade. 

 

▪ Dersom okklusjonsalarmen utløses, må du kontakte helsepersonell med ansvar for behandlingen din for å finne ut hvilke tiltak 

som må gjøres. 

 

Alarm ved lite batteri (lav prioritet) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen utløser en lavt batteri-alarm når det er mindre enn 30 minutter 

igjen av batteritiden. 

 

Infusjon har ikke stanset når denne alarmen utløses. 

 

 

 

 Forsiktighetsregler 

▪ Bytt batteriet så snart batterialarmen utløses. 

 

▪ Etter at batteriet er byttet ut, starter ikke infusjonen igjen automatisk. Vi viser til Del IlI – infusjonsregulering for omstart av 

infusjonen. 
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Medisinpåminnelsesalarm (lav prioritet) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har en funksjon for å minne pasienten om å ta medisinen sin. Til 

hver innstilt tid utløser SO♥CONNECT PAR®-pumpen en alarm. 

 

Infusjon har ikke stanset når denne alarmen utløses. 

 

 

Infusjon på pause (lav prioritet) 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har en funksjon for å minne pasienten om at infusjonen har stått på 

pause i mer enn 5 minutter. 

 

Infusjon har ikke stanset når denne alarmen utløses. 
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Del VII – Generelle anbefalinger, vedlikehold, garantivilkår og 

samsvarserklæring 

 

Denne delen inneholder informasjon om følgende: 

▪ rengjøring og desinfisering av pumpen 

▪ inspeksjon av pumpen 

▪ vedlikehold 

▪ testing av alarmsystemet 

▪ skade på pumpen ved fall eller støt 

▪ pumpen kommer i kontakt med vann 

▪ oppbevaring av pumpen 

▪ avhending 

▪ pumpens levetid 

▪ garantivilkår 
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Rengjøring og desinfisering av pumpen 

Når du bytter ut SO♥FILL®-sprøyten, kan du for eksempel benytte muligheten til å rengjøre SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Bruk en myk 

tørr klut til å rengjøre utsiden av pumpen. 

 

Desinfisering av SO♥CONNECT PAR®-pumpen skal utføres slik: 

▪ Pass på at ingen SO♥FILL®-sprøyter er tilkoblet pumpen. Ved behov tar du den av. 

▪ Rengjør grovt smuss med en fuktig klut. 

▪ Slå skjermen på. 

▪ Sett opp en ny infusjon med en 50 ml SO♥FILL®-sprøyte og en mengde på 1 ml. 

▪ Vent til skyveren er kommet på plass. 

▪ Når skyveren er på plass, kan du fjerne batteriet. 

▪ Desinfiser skyveren, pumpehuset, batterirommet og -dekselet med en klut fuktet med Mikrozid AF eller Puresept AF eller annen 

tilsvarende desinfiseringsløsning.  

▪ Vent til desinfeksjonsoppløsningen er helt tørket, før du håndterer SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

 Advarsel 

▪ Du må aldri rengjøre SO♥CONNECT PAR®-pumpen under en infusjon. Rengjøring kan føre til feilmanipulering og forårsake 

alvorlig skade. 

 

 Forsiktighetsregler 

▪ Du må ikke bruke husholdnings- eller industrirengjøringsmidler, kjemikalier, løsemidler, blekemidler, skuresvamper eller skarpe 

instrumenter til å rengjøre SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

▪ Legg aldri SO♥CONNECT PAR®-pumpen i oppvaskmaskinen. 

 

▪ Fjern alltid SO♥FILL®-sprøyten og fjern batteriet under rengjøring. 

 

▪ Pass på å ikke trykke for hardt på skjermen til SO♥CONNECT PAR®-pumpen mens du rengjør den, for å unngå skade på 

skjermen. 

 

▪ SO♥CONNECT PAR®-pumpen må ikke steriliseres. 

 

▪ Du må ikke bruke andre rengjørings- og desinfeksjonsmidler enn dem som er anbefalt i dette dokumentet. Ikke-anbefalte 

produkter kan skade pumpen. 

 

 

Inspeksjon av pumpen 

Det er svært viktig at SO♥CONNECT PAR®-pumpen er i god stand og virker som den skal, for å garantere riktig administrering av 

legemiddel. Kontroller pumpens skjerm med jevne mellomrom i løpet av dagen og når du legger deg, spesielt dersom du av en eller annen 

grunn ikke kan høre lydsignalene. 

 

Kontroller pumpen hver dag: 
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▪ Pass på at pumpens hus og skjerm samt SO♥FILL®-sprøyten ikke har skader eller sprekker, og at skjermen ikke viser ufullstendige 

eller unormale bokstaver eller symboler. Dersom det skulle skje, må du kontakte NordicInfu Care 

▪ Undersøk SO♥FILL®-sprøyten nøye. Kontroller at den faktiske væskemengden som skal injiseres i sprøyten, er den samme 

mengden som vises på skjermen. 

▪ Inspiser hver av pumpens og infusjonsanordningens komponenter med jevne mellomrom i løpet av dagen og før du legger deg. 

Dersom du oppdager lekkasje av væske, må du bytte ut delen som førte til lekkasjen, umiddelbart. 

▪ Kontroller at batteridekselet sitter fast og riktig, det vil si i flukt med pumpens hus. 

▪ Forviss deg om at infusjonssettet er primet, fritt for luftbobler og riktig tilkoblet. 

▪ Kontroller at infusjonssettet er satt riktig inn, i henhold til bruksanvisningen. Infusjonsstedet må være trygt, ikke føre til  ubehag og 

ikke vise tegn til irritasjon eller infeksjon. 

▪ Kontroller at dato og klokkeslett stemmer. 

 

Vedlikehold 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Ved funksjonsfeil ber vi deg kontakte NordicInfu Care. 

 

 Advarsel 

▪ SO♥CONNECT PAR®-pumpen må ikke endres av personell som ikke er godkjent av France Développement Electronique. 

 

▪ Pumpen kan bare bli reparert av kvalifisert og opplært tekniker. 

 

▪ Ikke-autoriserte endringer kan svekke pumpens funksjon og føre til skade eller død for pasienten eller brukeren. 

 

 

Testing av alarmsystemet 

Alarmaktiveringssystemet skal testes minst én gang i måneden. 

 

 Advarsel 

▪ Før du tester alarmsystemet, må du passe på å koble pumpen fra pasienten. 

 

Alarmsystemet testes med okklusjonsalarmen. For å gjøre dette følger du fremgangsmåten nedenfor: 

1. Start en infusjon med en infusjonshastighet på 5 ml/t. 

2. Mens pumpen går setter du en klemme på slangen. 

3. Denne skal aktivere en okklusjonsalarm. 

 

 Advarsel 

▪ Dersom alarmen ikke utløses, må du kontakte NordicInfu Care. 

 

Skade på pumpen ved fall eller støt 

Pumpen kan bli skadet ved fall eller støt. Husk å bruke etuiet som er spesialutformet for SO♥CONNECT PAR®-pumpen, som vil forhindre at 

pumpen faller i bakken og beskytte den mot støt. 
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 Advarsel 

▪ Undersøk pumpen umiddelbart ved fall eller støt. 

 

▪ Du må ikke bruke SO♥CONNECT PAR®-pumpen dersom du ser sprekker eller andre tegn på skade. Vann, støv, infusjonsvæske 

eller annet fremmed materiale vil kunne komme inn i pumpen og føre til at den ikke virker som den skal. 

 

▪ Dersom du har spørsmål eller er i tvil om mulig skade på pumpen, ber vi deg kontakte NordicInfu Care. 

 

Pumpen kommer i kontakt med vann 

 Forsiktighetsregler 

▪  SO♥CONNECT PAR®-pumpen er ikke tett. Bruk etuiet som medfølger pumpen, til å beskytte den mot utilsiktet vannsprut. 

 

▪ Unngå all kontakt med vann. Husk å koble den fra og fjerne den før du bader eller dusjer, tar boblebad eller svømmer. 

 

▪ Unngå for høy fuktighet (f.eks. badstue) som vil kunne skade SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

 

Dersom SO♥CONNECT PAR®-pumpen kommer i kontakt med vann ber vi deg følge anvisningene nedenfor: 

 

▪ Sett infusjonen på pause, koble SO♥CONNECT PAR®-pumpen fra, og undersøk den. 

 

▪ Tørk utsiden av pumpen med en myk, tørr klut og kontroller for å se om det har kommet vann inn i batterirommet eller i SO♥FILL®-

sprøyterommet. Dersom batteri- eller SO♥FILL®-sprøyterommet er vått, snur du SO♥CONNECT PAR®-pumpen rundt slik at 

vannet kan renne ut, og lar den tørke. 

 

▪ Du må ikke bruke varm luft til å tørke SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Du må for eksempel ikke bruke hårtørker. Det vil kunne 

skade pumpens hus. 

 

▪ Ikke sett batteriet eller SO♥FILL®-sprøyten på plass igjen før rommene er helt tørre. 

 

Det er svært viktig å sjekke pumpen umiddelbart dersom den kommer i kontakt med andre væsker eller kjemikalier, som: 

▪ rengjøringsmidler 

▪ alkohol 

▪ drikke 

▪ olje eller fett 

 

Rengjør pumpen umiddelbart etter at den har kommet i kontakt med slike materialer. 
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 Forsiktighetsregler 

▪ Unngå at SO♥CONNECT PAR®-pumpen kommer i kontakt med legemidler eller hygieneartikler (for eksempel antiseptiske 

midler, antibiotikakrem, såpe, parfyme, deodorant, body lotion eller andre kosmetiske produkter). Slike stoffer vil kunne 

misfarge SO♥CONNECT PAR®-pumpen eller skade skjermen. 

 

Oppbevaring av pumpen 

Dersom du ikke har tenkt å bruke SO♥CONNECT PAR®-pumpen i en lengre periode, må du lagre den på en egnet måte for å unngå at den 

ikke fungerer som den skal på et senere tidspunkt. 

 

Slik oppbevarer du pumpen: 

▪ fjern batteriet for å bevare det 

▪ sett dekselet tilbake over batterirommet 

▪ oppbevar pumpen i originalemballasjen 

 

 Forsiktighetsregler 

▪ Eventuell batterilekkasje kan skade SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Det er derfor batteriet må fjernes dersom SO♥CONNECT 

PAR®-pumpen ikke skal brukes på en lang stund. 

 

Avhending 

Når den er i bruk, er SO♥CONNECT PAR®-pumpen utsatt for å komme i kontakt blod, og kan således utgjøre en infeksjonsrisiko. Følgelig 

hører den ikke inn Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF, og den kan ikke avhendes sammen med annet elektronisk utstyr. Ved 

behov kan du returnere SO♥CONNECT PAR®-pumpen til NordicInfu Care for avhending.  

 

I henhold til internasjonale regler krever medisinsk utstyr som infusjonspumper kontrollert destruksjon. Vi ber deg overholde lokale 

forskrifter. 

 

Sørg for ikke å kaste batterier i husholdningsavfallet, og gjenvinn dem ved eksisterende innsamlingssteder. 

 

Pumpens levetid 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen har en levetid på 5 år fra innkjøpsdato. Av sikkerhetsmessige grunner kan det hende den ikke kan brukes 

lenger etter dette tidsrommet. 
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Garantibetingelser 

France Développement Electronique garanterer herved at produktet er fritt for material- eller utførelsesdefekter i et tidsrom på 2 (to) år 

fra kjøpsdato. 

 

Dersom det oppdages material- eller utførelsesdefekter i løpet av garantiperioden, skal France Développement Electronique ha ansvar for 

reparasjon eller erstatning av de defekte komponentene i henhold til betingelsene og innenfor tidsrammen som er oppgitt nedenfor, uten 

fakturering av arbeid eller reservedeler. Kunden skal betale kostnaden for forsendelse av anordningen til France Développement 

Electroniques service- og ettersalgsavdeling. 

 

Betingelser: 

1. Garantien skal kun tre i kraft dersom defekten som oppdages, blir rapportert innen utløpet av garantiperioden. 

2. Denne garantien dekker ikke kostnader og/eller defekter som skyldes modifikasjoner eller justeringer av produktet som er utført 

uten først å ha fått skriftlig tillatelse av France Développement Electronique. 

France Développement Electronique skal ikke holdes ansvarlig overfor kjøperen eller eventuelle andre parter for personskade 

eller skade som kan vedvare på grunn av feil bruk av produktet, bruk på en måte det ikke er beregnet for, eller dersom noen av 

anvisningene ikke blir fulgt. 

Kjøper samtykker spesielt i at France Développement Electronique skal holdes ansvarsfri for krav fra tredjepart vedrørende det 

ovenstående. 

3. Denne garantien kan bli ugyldig dersom modellen eller serienummeret som er angitt på produktet, har blitt endret, visket ut, fjernet 

eller gjort uleselig på noen måte. 

4. Garantien dekker ikke: 

a. skade som skyldes uegnet bruk, inkludert men ikke bare: 

i. strømtilførselsfeil, 

ii. bruk av produktet til andre formål enn det der er beregnet til, 

iii. reparasjoner utført av ikke-godkjent personell eller reparasjoner utført av kunden, 

b. tilfeldige hendelser slik som fall, kontakt med væske  

c. naturlige hendelser og uredelig eller forsettelige handlinger 

d. tilbehør som medfølger pumpen. 

5. France Développement Electronique samtykker i å reparere anordningen i et tidsrom som ikke overstiger 5 (fem) år fra 

kjøpsdatoen. 

Etter dette tidsrommet har France Développement Electronique ikke noe ansvar for reparasjoner. France Développement 

Electronique skal ikke holdes ansvarlig overfor kjøperen eller overfor eventuelle andre parter for skade som skyldes bruk av 

anordningen 5 (fem) år etter kjøpsdatoen. 

6. Etter utløpet av garantiperioden vil all støtte fra France Développement Electronique bli fakturert, inkludert kostnaden av 

reservedeler, arbeid og transport, beregnet på grunnlag av gjeldende priser. 

7. France Développement Electronique skal ikke holdes ansvarlig overfor pasienten og/eller eventuell tredjepart for eventuelle 

helseplager og/eller ulemper i tidsrommet hvor anordningen er til reparasjon. 

8. France Développement Electronique skal ikke holdes ansvarlig overfor pasienten eller eventuelle parter for eventuelle problemer 

og/eller forsinkelser vedrørende forsendelsen av anordningen. 
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Del VII – Tekniske spesifikasjoner 

Informasjonen i denne delen er beregnet på alle brukere: pasienter og helsepersonell. 

 

Denne delen inneholder informasjon om følgende: 

▪ samsvarserklæring 

▪ pumpespesifikasjoner 

▪ pumpepresisjon 

▪ trykknivå 

▪ tid som trengs for rapportering av okklusjon 

▪ bolus etter okklusjon 

▪ elektromagnetisk kompatibilitet 
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Samsvarserklæring 

 

 

SAMSVARSERKLÆRING 

Produsent: FDE 

Adresse: 46, rue du Zornhoff – MONSWILLER 

67702 SAVERNE CEDEX 

Jeg, undertegnede, Raphaël VICO, bekrefter og erklærer at: 

▪ de medisinske apparatene i klasse IIb og IIa oppfyller de grunnleggende kravene i 

europeisk direktiv 93/42, de harmoniserte standardene som gjelder samt 

bestemmelsene om medisinsk utstyr i bok II, tittel I i lov om offentlig helsevesen. 

▪ Disse medisinske apparatene markedsføres i samsvar med den tekniske 

dokumentasjonen som er oppgitt i punkt 4 i vedlegg II til direktiv 93/42. 

▪ De vesentlige kravene og betingelsene for samsvar i punkt 3, vedlegg II, er revidert og 

godkjent av det meldte GMED-organet (registrert som nr. 0459), datert 8. februar 

2017, under sertifikat nr. 32586, i forhold til SO-CONNECT teknisk dokument, utgave 1. 

▪ Disse medisinske apparatene overholder også: 

o EU-direktiv 2011/65/EU (Begrensning av bruken av visse farlige stoffer i 

elektronisk og elektrisk utstyr). 

o EU-direktiv 2014/53/EU (Radioutstyrsdirektivet). 

▪ Disse medisinske apparatene inneholder ikke ftalater, produkter av animalsk 

opprinnelse, produkter avledet av humant blod eller medisinske stoffer. 

▪ Disse medisinske apparatene er utviklet og produsert i Frankrike av FDE. 

▪ Produktene som er oppført nedenfor, er påført CE-merket fra deres første 

markedsføringstillatelse ble gitt. 

 

Produkter Referanser 
Dato for første 

markedsføringstillatelse 

SO-CONNECT bærbar infusjonspumpe  
Klasse IIb 

SO-CONNECT 27. februar 2017 

SO-FILL: SO-CONNECT 20 ml sterile 
sprøyter til engangsbruk  

Klasse IIa 
SO-FILL 20 27. februar 2017 

SO-FILL: SO-CONNECT 30 ml sterile 
sprøyter til engangsbruk  

Klasse IIa 
SO-FILL 30 27. februar 2017 

SO-FILL: SO-CONNECT 50 ml sterile 
sprøyter til engangsbruk  

Klasse IIa 
SO-FILL 50 27. februar 2017 

 

Date: 9. februar 2017 

Raphaël VICO 

Adm.dir. 
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Pumpespesifikasjoner 

Pumpens mål 70,5 x 65 x 34,5 mm 

Pumpens vekt 146 g (inkludert batteri) 

Batteri VARTA EZPack L 3,7 V 1130 mAh 4,2 Wh 

Batteriets levetid 10 infusjoner 

Batterilevetid > 500 sykluser (>70 % av opprinnelig kapasitet) 

Sprøyte til engangsbruk SO♥FILL® 20 ml / SO♥FILL® 30 ml / SO♥FILL® 50 ml 

Mengder som kan administreres Programmerbare fra 1 ml til 50 ml i trinn på 1 ml. 

Infusjonshastigheter  Programmerbare fra 0 ml til 5 ml/t i trinn på 0,01 ml/t. 

Antall infusjonshastigheter i MANUELL modus 1 til 3 programmerbare infusjonshastigheter. 

Antall infusjonshastigheter i AUTO-modus 1 til 4 programmerbare tidsintervaller (start-tid, slutt-tid og 

infusjonshastigheter). 

Bolusdosemengde Programmerbar fra 0 til 2 ml, i trinn på 0,01 ml. 

Sperreintervall 0 til 24 timer i trinn på 15 minutter. 

Antall tillatte bolusdoser 0 til 99 bolusdoser tillatt under infusjonen. 

Infusjonshastighet under levering av en bolus 60 ml/t 

Strømningshastighet under priming 60 ml/t 

Infusjon rate presisjon 5% 

Okklusjonstrykk 1,5 bar  

Okklusjonsrapporteringstid Se vedlegget om tid som trengs for rapportering av okklusjon. 

Bolus etter okklusjon 0,5 ml 

Minne Infusjonsparameterne blir lagret, selv om batteriet er fjernet. 

Skjerm TFT 2,4’’ RGB 320 x 240 piksel med resistiv berøringsskjerm. 

Motor Trinn motor med magnetisk koder. 

Låsing av forbeholdte funksjoner Via inntasting av passord. 

Kapslingsgrad IPX2 

Pumpens driftsbetingelser 0 °C / +40 °C 
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5 % / 90 % relativ fuktighet uten kondens 

700 hPA / 1060 hPA 

Pumpens oppbevaringsbetingelser 0 °C / 50 °C 

5 % / 90 % relativ fuktighet uten kondens 

700 hPa / 1060 hPA 

Lydalarmens hørbare område 44 dB(A) for høyt prioriterte alarmer 

38 dB(A) for lavt prioriterte alarmer 

Maks. volum gitt i første feiltilstand 0,5 % av infusjonshastighet/time 

 

Pumpepresisjon 

Grafene og kurvene nedenfor er beregnet ut fra fremgangsmåtene for kontroll av pumpens presisjon, som er beskrevet i standarden 

IEC 60601-2-24. 

 

Testene ble utført ved normale romtemperaturbetingelser (25 °C) ved hjelp av en SO♥CONNECT PAR®-pumpe, en 20 ml SO♥FILL®-sprøyte 

og et  infusjonssett (del: Neria™ fra Unomedical). 

 

Normale betingelser for optimal presisjon er: 

▪ intet mottrykk på grunn av kateterets størrelse eller høydeforskjell mellom pumpen og infusjonsstedet 

▪ romtemperatur (25 °C) 

▪ atmosfæretrykk på havnivå 

▪ legemiddel med væsker med lignende karakteristika som vann 

 

I SO♥CONNECT PAR®-pumpen kan eksterne faktorer føre til fluktuasjoner i infusjonshastighetens nøyaktighet. Disse faktorene er særlig: 

▪ væsker med karakteristika som skiller seg fra vann, nemlig tetthet, viskositet og homogenitet 

▪ romtemperatur over eller under 25 °C 

▪ atmosfæretrykk over eller under 101 kPA 
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Infusjonshastighet ved start  

Programmert infusjonshastighet: 2 ml/t 

 

 

Feil infusjonshastighet (trompetkurve) 

Programmert infusjonshastighet: 2 ml/t 
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Trykknivå 

Okklusjonstrykknivå er 1,5 bar. 

 

Tid som trengs for rapportering av okklusjon 

Tiden som trengs for rapportering av okklusjon er tidsintervallet mellom starten av okklusjonen og tidspunktet hvor SO♥CONNECT PAR®-

pumpen oppdager tilstanden. Verdien avhenger av infusjonshastigheten. 

 

Tabellen nedenfor viser tiden som trengs for rapportering av okklusjon avhengig av infusjonshastigheten. 

 

Infusjonshastighet Tid som trengs for rapportering av okklusjon 

1 ml/t 2 timer 

2 ml/t 1 time 

5 ml/t 20 minutter 

 

 Advarsel 

▪ Tiden det tar å aktivere okklusjonsalarmen avhenger av infusjonshastigheten. Jo lavere infusjonshastighet, desto lengre tid tar 

det før  SO♥CONNECT PAR®-pumpen aktiverer en okklusjonsalarm. 

 

▪ Presisjon og tid som trengs for rapportering av okklusjon kan avvike fra verdiene som er angitt i denne brukerhåndboken, 

avhengig av  komponentene som utgjør infusjonsslangen. 

 

Bolus etter okklusjon 

Okklusjonsalarmen aktiveres når SO♥CONNECT PAR®-pumpen oppdager høyt trykk i infusjonsslangen. Det høye trykket må elimineres for 

å hindre utilsiktet administrering av en bolus etter okklusjon, som vil kunne føre til alvorlig skade. 

 

SO♥CONNECT PAR®-pumpens bolusmengde etter okklusjon er: 0,5 ml 

 

 Advarsel 

▪ Bolusmengden etter okklusjon, som administreres etter en okklusjon, kan øke, avhengig av komponentene som utgjør 

infusjonsslangen 
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Elektromagnetisk kompatibilitet 

Informasjonen i dette avsnittet gis som anbefalinger for riktig bruk av SO♥CONNECT PAR®-pumpen med hensyn til elektromagnetisk 

kompatibilitet. Tabellene som presenteres i dette avsnittet, viser til kriteriene i standarden IEC 60601-1-2. 

 

 Advarsel 

▪ Mobile og RF-kommunikasjonsanordninger vil kunne påvirke virkemåten til anordninger som SO♥CONNECT PAR®-pumpen. 

Av den grunn må SO♥CONNECT PAR®-pumpen ikke plasseres i nærheten av andre anordninger. Dersom det ikke er mulig, må 

pumpen overvåkes for å forvisse seg om at den fungerer som den skal. 

 

▪ Bruk av ikke-anbefalt tilbehør er tilbøyelig til å medføre høyere elektromagnetisk stråling eller lavere elektromagnetisk 

immunitet for SO♥CONNECT PAR®-pumpen. Se listen over tilbehør. 

 

Råd og erklæring fra produsenten: elektromagnetisk stråling 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Brukeren av SO♥CONNECT 

PAR®-pumpen må passe på at den brukes i et slikt miljø. 

 

Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø – tips 

RF-stråling 

CISPR 11 Gruppe 1 

SO♥CONNECT PAR® bruker kun RF-energi til sitt interne arbeid. Følgelig er RF-

strålingen svært lav, og ikke tilbøyelig til å komme i konflikt med elektrisk utstyr i 

nærheten. 

RF-stråling 

CISPR 11 
Klasse B 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er egnet til bruk på ethvert sted, inkludert i 

hjemmet. 

Støyutslipp 

IEC 61000-3-2 
Ikke aktuelt 

 

Spenningssvingninger 

og  flimring 

IEC 61000-3-3 

Ikke aktuelt 
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Råd og erklæring fra produsenten: elektromagnetisk immunitet 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er utviklet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Brukeren av SO♥CONNECT 

PAR®-pumpen må passe på at den brukes i et slikt miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 Testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – tips 

Elektrostatisk 

utladning (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 kV (kontakt) 

±8 kV (i luft) 

± 8 kV kontakt 

± 15kV luft 

Tre-, betong- eller flislagt gulv. Dersom gulvene 

er av syntetisk materiale, må den relative 

fuktigheten være minst 30 %. 

Kortvarig elektrisk 

overspenning/ 

utbrudd 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV for tilførsel 

ledninger 

± 2 kV for tilførsel 

ledninger 

Ikke aktuelt  

Transient 

overspenning 

IEC 61000-4-5 

± 1kV differensial 

modus 

± 2 kV differensial 

modus 

Ikke aktuelt  

Tilførsel 

ledninger 

(50/60 Hz) 

magnetfelt 

IEC 61000-4-8 

3 A/m Ikke aktuelt  

Ledet RF 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms fra 

150 kHz til 

80 MHz ute 

ISM-bånd 

Ikke aktuelt  

Utstrålt RF 

IEC 61000-4-3 

3 V/m fra 80 MHz 

til 2,5 GHz 
10 V/m Merknad (1) 

 

Merknad (1): Bærbare og mobile RF-kommunikasjonsanordninger kan ikke brukes innenfor en avstand fra komponentene til 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen som er under anbefalt avstand, beregnet på grunnlag av ligningen som gjelder for senderens frekvens. 

Anbefalt avstand: 

▪ d = (3/3,5)√P 

▪ d = (3/3,5)√P fra 80 MHz til 800 MHz 

▪ d = (7/10)√P fra 800 MHz til 2,5 GHz 

hvor P er radiosenderens maksimale nominelle utgangseffekt, i watt (W) som angitt av radiosenderens produsent, og d er anbefalt avstand 

i  meter. 

Intensiteten av feltene fra faste RF-sendere som bestemt ved elektromagnetisk avlesning på stedet, må være under samsvarsnivået i hvert 

referanseområde. Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr merket med symbolet:  

Anbefalte separasjonsavstander fra mobilt/bærbart RF-kommunikasjonsutstyr 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen er utviklet for bruk i elektromagnetisk miljø hvor RF-interferensen som sendes ut, er kontrollert. 

Brukeren av SO♥CONNECT PAR®-pumpen kan begrense elektromagnetisk interferens ved å holde en minimumsavstand mellom 

SO♥CONNECT PAR®-pumpen og mobil- og bærbart RF-kommunikasjonsutstyr, som anbefalt nedenfor, avhengig av senderutstyrets 

maksimale effekt. 
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Maksimal nominell effekt 

(W) for senderen 

Minimumsavstand i meter (m) avhengig av sendefrekvens 

150 KHz til 80 

MHz 

d = 1,2√p 

80 MHz til 800 MHz 

d = 1,2√p 

800 MHz til 2,5 GHz 

d = 2,1√p 

0.01 0.12 0.12 0.21 

0.1 0.38 0.38 0.66 

1 1.2 1.2 2.1 

10 3.8 3.8 6.64 

100 12 12 21 

 

Dersom radiosenderens maksimale utgangseffekt output ikke er angitt i tabellen, kan anbefalt separasjonsavstand d i meter (m) beregnes 

ved hjelp av ligningen som gjelder for radiosenderens frekvens, hvor p er maksimal utgangseffekt i watt (W) ifølge radiosenderens produsent. 

 

Ved 80 MHz og 800 MHz, brukes avstanden på det høyeste frekvensområdet. 

 

Disse indikasjonene er ikke universelle. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og 

mennesker. 
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 France Développement Electronique 

46 Rue du Zornhoff 

67700 MONSWILLER 

FRANCE 

 

Brukerhåndbok for SO♥CONNECT PAR v2.00 (NO) 
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LOKALE REPRESENT: 

NordicInfu Care 

+47 22 20 60 00 

 info@infucare.no 

www.infucare.no 
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