CRONO Super PID
Bärbar infusionspump
SNABBGUIDE
Knapparna har en inbyggd säkerhetsfunktion: de måste hållas intryckta i flera sekunder
innan kommandot utförs.
Denna snabbguide är inte något alternativ till att läsa informationen i bruksanvisningen utan är
endast en grundläggande, kort sammanfattning av pumpens funktioner.
KNAPPAR

SÄTTA I BATTERI

DISPLAY

• Självdiagnostiskt test
• Automatisk positionering av kolven
• Automatisk avstängning

KNAPPAR

PROGRAMMERING

DISPLAY

Programmering:
- Pumpen avstängd
- Början av en ny infusion
- Inställningslås upplåst.

PUMPEN INSTÄLLD PÅ AV

1:a tryckningen

2:a tryckningen

3:e tryckningen

4:a tryckningen

/

• Inställning av tillförseltid
PROG

• Val av sprutstorlek (10 eller 20 ml)
• Val av ljudsignal vid slut på infusion
(den här parametern kan alltid programmeras)

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

• Programmering av delvolym
• Minska/öka ovanstående värden

TIDIG TILLBAKADRAGNING AV SPRUTKOLVEN/ANTAL INFUSIONER
och
tryck in samtidigt

tryck in i 4 sekunder

• Avbryta en aktiv infusion och dra tillbaka
kolven till läget för infusionsstart.

• Antal infusioner (PC: partiell räknare)

KNAPPAR

SLÅ PÅ

DISPLAY

• Slå på pumpen
• Fylla slangen
• Start av infusion
Fylla slangen

PUMP PÅSLAGEN

håll intryckt

• Fylla infusionsslangen 1,5 ml (0,5 x 3 Max)

och

• Stänga av pumpen

tryck in samtidigt

PROGRAMMERING
• Tillförseltid

/

• Aktivera inställning av tillförseltid
PROG

- från 30 min till 1 t i steg om 5 min (20 ml-spruta)
- från 1 h till 99 t i steg om 15 min (10 och 20 ml spruta)
STÄNGA AV/STOPPA PUMPEN
• Infusionens varaktighet
• Pumpen inställd på StoP

+

• Avstängning av summer och blinkande display

SLUT PÅ
INFUSIONEN

KNAPPAR

SLUT PÅ INFUSION

DISPLAY

• Slut på infusionen
• Automatisk ompositionering av kolven till startpositionen
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• Automatisk avstängning
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Minska/öka tiden

- från 15 min till 1 t i steg om 5 min (10 ml-spruta)
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