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Bärbar infusionspump
CRONO S-PID 50

Skala (1:1) 

uppdateRad mOdell



BESKRIVNING AV PUMPEN
CRONO S-PID 50 är en bärbar infusionspump för kontrollerad subkutan administration av immunglobuliner 
och läkemedel i allmänhet.

CRONO S-PID 50 förenar senaste 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 S-PID 50 använder enskilda reservoarer på 50 ml.
Pumpens viktigaste funktioner är:
-  Möjlighet att välja programmeringsläge för tid eller flödeshastighet.
-  Möjlighet att dela upp läkemedelsvolymen i sprutan till flera infusionsställen (denna funktion är endast 

tillgänglig i flödeshastighetsläget).
Matningsmekanismen verkar direkt på reservoarens gummikolv, vilket gör att pumpen både får ett högt 
tillförseltryck och stor noggrannhet vid administration av läkemedlen.

CRONO S-PID 50 har en LCD-display som visar användbar information för läkaren och patienten om pumpens 
inställningar, drift och diagnostik.

TEKNISK SPECIFIKATION
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Pumpens mått   84 x 55 x 42 mm (3,31 x 2,17 x 1,65 tum).
Vikt   139 g (4,47 uns), inklusive batteri.
Batteri      Litium CR 123 A 3 V (batteriet räcker för cirka 60/80 infusioner).
Enskild reservoar för   Med 50 ml volym och ett universellt ”Luer-lock”-säkerhetsfäste. 
engångsanvändning
Delvolym i bruksanvisningen  Valbar från 1 till 50 ml i steg om 1 ml.
Tidsläge (infusionens varaktighet)  Valbart från 30 min. till 500 tim.
Flödeshastighetsläge   Valbart från 0,1 till 100 ml/h.
Antal infusionsställen   Valbart från 1 till 5 ställen. 
(endast i flödeshastighetsläget)
Tillgänglig primnings-volym   1,5 ml.
Flödeshastighetens precision  +/-3 %.
Ocklusionstryck    3,0 bar +/-1,5.
Dosvolym     20 mikroliter (dos: mängd som administreras för varje motorrotation).
Bolus efter ocklusion   Ca 1,8 ml. 
Inställningsminne      Alla inställningar lagras automatiskt på ett flashminne och finns 

kvar även om batteriet tas bort från enheten. 
Display     LCD-skärm – 11 x 28 mm; 0,43 x 1,0 tum.
Motor        Sladdlös likströmsmotor, vars rotation kontrolleras av ett infrarött 

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

ljudsignaler och visa meddelanden på displayen om någon 
avvikelse skulle uppstå.

Kapslingsklass för pumpen   IP 42
Medföljande utrustning     Bärbar infusionspump, infusionsbärväska, elastiskt 

bälte, bärrem, tygfodral, 2 batterier, verktyg för att öppna 
batteriluckan och bruksanvisning.

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