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Bärbar infusionspump
CRONO Super PID

Skala (1:1) 

uppdateRad mOdell



Pumpens mått 76 x 49 x 29 mm (3,00 x 1,94 x 1,15 tum).
Vikt 115 g, inklusive batteri.
Batteri Litium CR 123 A 3 V (batteriet räcker till cirka 100 infusioner).
Engångsreservoarer   Specialutförande med 10 och 20 ml volym och universellt 

”luer-lock”-säkerhetsfäste.
Mängder som kan administreras  Valbart från 1 till 10 ml i steg om 1 ml (10 ml-reservoar).
  Valbart från 1 till 20 ml i steg om 1 ml (20 ml-reservoar).
Infusionens varaktighet Kan programmeras från:
	 •	15	min	till	99	h	(10	ml-reservoar)
	 •	30	min	till	99	h	(20	ml-reservoar)
Tillgänglig primningsvolym 1,5 ml.
Flödeshastighetens precision +/-2 %.
Ocklusionstryck 6,0 bar +/-2,0.
Dosvolym  22 mikroliter (dos: mängd som administreras för varje 

motorrotation).
Bolus efter ocklusion Cirka 1,2 ml.
Inställningsminne  Alla valda inställningsvärden sparas automatiskt i minnet 

och	 finns	 kvar	 även	 när	 det	 inte	 finns	 några	 batterier	
i enheten. 

Display  LCD (Liquid Crystal Display – 1,1 x 2,8 cm; 
0,43 x 1,0 tum).

Motor  Sladdlös likströmsmotor, vars rotation kontrolleras av ett 
infrarött system.

Inställningslås Två inställbara nivåer.
Elektronikkrets med dubbla mikrokontroller  Säkerställer ett tillförlitligare och säkrare infusionssystem.
Skyddskretsar  Kontrollerar att enheten fungerar korrekt och avger 

ljudsignaler och visar meddelanden på displayen om 
något fel skulle uppstå.

Kapslingsklass för pumpen IP 42
Medföljande utrustning   Bärbar infusionspump, infusionsväska, elastiskt bälte, 

bärrem, tygfodral, två batterier, öppningsverktyg till 
batterilocket och bruksanvisning.

Garanti Två år för tillverkningsfel. NordicInfu Care ger 5 års   
 garanti.

BESKRIVNING AV PUMPEN
CRONO Super PID är en bärbar infusionspump för kontrollerad subkutan administration av läkemedel.

CRONO Super PID förenar avancerad teknik och innovativ design. Det lilla formatet och den låga vikten gör att 
den är perfekt för användning i hemmet, så att patienten är fri att utföra sina vardagssysslor under behandlingen.

CRONO Super PID använder speciella reservoarer på 10 och 20 ml.
För bättre absorption av läkemedlet administrerar CRONO Super PID 22 µl per dos.
Matningsmekanismen verkar direkt på reservoarens gummikolv, vilket gör att pumpen både får ett högt tillförseltryck 
och stor noggrannhet vid administration av läkemedlet. Tack vare ett innovativt infusionskontrollsystem kan 
pumpen startas om automatiskt och slutföra en infusion när en ocklusion har avlägsnats.

CRONO Super PID är försedd med en LCD-display som visar praktisk information för läkaren och patienten 
om pumpens inställningar, drift och diagnostik.

C
R

O
N

O
 S

U
P

E
R

 P
ID

 0
1/

S
E

/0
1 

10
.1

6

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CANè S.p.A. Medical Technology
Via Cuorgnè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italien
Tel. +39 011 9574872 – Fax +39 011 9598880
www.canespa.it E-post: mailbox@canespa.it

Distributör:                                                                          
NordicInfu Care AB  Box 1225 SE-131 28 
Augustendalsvägen 60  Nacka Strand Sverige 
Tel.+46 8 601 24 40 Fax +46 8 601 24 42
www.infucare.se  e-post info@infucare.se    


