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Декларация за Права на интелектуални 
собственост 
 
SHENZHEN SHENKE MEDICAL INSTRUMENT TECHNICAL DEVELOPMENT CO., LTD. 
(наричана по-долу SK Medical) притежава правата на интелектуална собственост върху този 
продукт и това ръководство. Това ръководство може да се отнася до информация, защитена 
с авторски права или патенти, и не дава  лиценз за патентните права или авторските права 
на SK Medical, нито за правата на други лица. 
 
SK Medical възнамерява да поддържа съдържанието на това ръководство като поверителна 
информация. Разкриването на информацията от това ръководство по какъвто и да е начин 
без писменото разрешение на SK Medical е строго забранено. 
Издаването, коригирането, възпроизвеждането, разпространението, даването под наем, 
адаптирането, преводът на това ръководство по какъвто и да е начин без писменото 
разрешение на SK Medical е строго забранено. 
 

 и BeneFusion са регистрирани  

 
търговски марки или търговски марки, притежавани от   SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 
ELECTRONICS CO.,LTD. (по-нататък наричани Миндрей) в Китай и други страни. SK Medical 
е упълномощена от Миндрей да използва горепосочените регистрирани търговски марки 
или търговски марки. 

 
 
Отговорност от страна на производителя 
 
Съдържанието на това ръководство подлежи на промени без предизвестие. 
 
Цялата информация, съдържаща се в това ръководство, се смята за правилна. SK Medical 
няма да носи отговорност за грешките, съдържащи се тук, нито за случайни или последвали 
щети във връзка с доставката, изпълнението или използването на това ръководство. 
 
SK Medical отговаря за влиянието върху безопасността, надеждността и 
производителността на това изделие само ако: 
■ Всички операции по монтажа, разширенията, промените, модификациите и  ремонтите 
на това изделие се извършват от упълномощен от SK Medical персонал. 
■ Електрическата инсталация на съответното помещение отговаря на приложимите 
 национални и местни изисквания. 
■ Изделието се използва в съответствие с инструкциите за употреба. 
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Гаранция 
НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, 
ИЗРИЧНИ ПОСОЧЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА 
ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. 
 
Изключения 
 
Задължението или отговорността на SK Medical в тази гаранция не включва никакви 
транспортни или други такси или задължения за преки, косвени или последвали щети или 
забавяне в резултат от неправилното използване, или използване на изделието, или 
използването на части или принадлежности, които не са одобрени от SK Medical, или ремонт 
от хора, които не са упълномощен от SK Medical персонал. 
 
Тази гаранция не обхваща: 
■ Неизправност или повреди, причинени от неправилна употреба или от повреда, 
 причинена от човек 
■ Неизправност или повреди, причинени от нестабилно електрозахранване или  извън 
допустимия обхват. 
■ Неизправност или повреди, причинени от форс мажор, например пожар или 
 земетресение. 
■ Неизправности или повреди, причинени от неправилна експлоатация или ремонт  от 
неквалифицирани или неупълномощени лица. 
■ Неизправност на уреда или някоя част, чийто сериен номер не е достатъчно  четлив. 
■ Други, които не са причинени от самия уред или част. 

 
КОНТАКТ С КОМПАНИЯТА 
 
Производител:  Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Ltd 
Адрес:    Floor 2, 3, 4, Building 1, Section 1, Baiwangxin Hi-Tech                              
    Industrial Park, Songbai Road, Xili, Nanshan, Shenzhen 
     518108, P.R. China  
Уебсайт:   www.skmedica.com 
Тел:                         +86 755 82402696 
Факс:                       +86 755 82438567 
Представител в ЕС: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 
Адрес:                        Eiffestrasse 80, 20537 Хамбург, Германия 
Тел.                            0049-40-2513175 
Факс:                          0049-40-255726 
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Предговор 

 
Цел на Ръководството 
 
Това ръководство съдържа инструкциите, необходими за безопасното функциониране на 
изделието и в съответствие с неговата функция и употреба по предназначение. Спазването 
на това ръководство е предпоставка за правилното функциониране на изделието и 
правилната му работа и гарантира безопасност на пациента и оператора. 
 
Това ръководство се основава на максималната конфигурация и поради това някои части от 
съдържанието може да не се отнасят за вашето изделие. Ако имате въпроси, свържете се с 
нас. 
 
Настоящото Ръководство представлява неразделна част от изделието. То винаги трябва да 
се държи близо до оборудването, така че да бъде удобно за използване, когато е 
необходимо. 
 
 
За кого е предназначено 
 
Това ръководство е предназначено за клинични специалисти, от които се очаква да имат 
практически познания за медицинските процедури, практики и терминология, които са 
необходими при мониторинг на критично болни пациенти. 
 
Илюстрации 
 
Всички илюстрации в това Ръководство служат само като примери. Не е задължително да 
отразяват непременно настройките или данните, показани на вашето оборудване. 
 
 
Условни обозначения 
■ Текст с курсив (италик) в това Ръководство се използва за цитиране на  съответните 
глави или раздели. 
■     [ ] се използва за вмъкване на екранни текстове. 
■     <> се използва за вмъкване на клавиши. 
■      се използва за обозначаване на експлоатационни процедури 
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1 Безопасност 
 
1.1 Информация по безопасността 
 
Декларациите за безопасност, представени в тази глава, се отнасят до основната 
информация за безопасността, на която операторът трябва да обърне внимание и да спазва 
при използване на перфузора. Съществуват допълнителни указания за безопасност в други 
глави или раздели, които могат да бъдат същите или подобни на следното, или да са 
специфични за конкретни операции. 
 

 Опасности 
 
• Показва непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, може да  доведе 
до смърт, сериозно нараняване или щети на изделието/  собствеността. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Показва непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, може да  доведе 
до смърт, сериозно нараняване или щети на изделието/  собствеността. 
 

 ВНИМАНИЕ 
• Показва непосредствена опасност или опасна практика, която, ако не бъде 
 избегната, може да доведе до малки наранявания на хора или щети на  изделието/ 
собствеността. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Дава съвети за приложението или друга полезна информация за гарантиране,  че 
ще получите максимума от изделието. 
 
1.1.1  Опасности 
Това ръководство не съдържа информация на ниво "Опасност". 
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1.1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Устройството, кабелите и принадлежностите трябва да бъдат проверени преди 
 употреба, за да се гарантира тяхната нормална и безопасна работа. 
• Това оборудване може да се свързва само към заземен контакт. Използвайте  за 
 електрозахранване акумулаторна батерия вместо контакт, ако контактът не е 
 свързан със заземяващ кабел. 
• За предотвратяване на пожар или експлозия, не използвайте оборудването при 
 наличие на анестетични, огнеопасни или взривоопасни материали. 
• Не отваряйте кожуха на оборудването, тъй като съществува опасност от токов 
 удар. Поддръжката и подобренията на оборудването трябва да се извършват от 
 техници по поддръжката, които са обучени и лицензирани от производителя. 
 Освен това, процесът трябва да се извършва само след  изключване на 
 променливо токовото захранване. Поддръжката, извършена от физически  лица, 
 които не са свързани с производителя или не са лицензиран персонал, може да 
 повлияе върху безопасността, характеристиките и функционалността на 
 изделието. 
• Когато се използва с електрохирургическо оборудване, трябва да се осигури 
 безопасността на пациентите. 
• Клиничното състояние на пациента и работното състояние на перфузионната 
 помпа трябва да се наблюдават внимателно, а нивата на звука алармите и 
 нивата на алармите трябва да се настроят според действителните нужди. 
 Експлоатация и ефективност, при които се разчита единствено на звуковата 
 алармена система, сами по себе си не са достатъчни, а настройването на 
 алармата на слаб звук може да застраши пациента. Ако силата на звука на 
 алармата обем е по-малка от шума на околната среда, това допълнително  може да 
 доведе до погрешна идентификация на алармата. 
• Инсталирайте внимателно  електрозахранването кабелите към различните 
 принадлежности, за да предпазите пациента от задушаване, причинено от 
 заплитане на кабелите или от електрически смущения. 
• Опаковъчните материали трябва да се унищожават в съответствие с  местните 
 закони и разпоредби или с болничната политика за управление на  отпадъците. Те 
 трябва да се съхраняват далеч от деца. 
• Инфузионните възли, коагулацията във филтрите и оклузиите, възникващи от 
 поставянето на иглата, могат да доведат до повишаване на налягането в 
 спринцовката по време на инфузията. Когато това се случи, отстраняването на 
 запушването може да доведе до вливане на прекомерна течност в  пациента, 
 затова трябва да се вземат подходящи мерки. 
• Помпата не трябва да се поставя на повече от 100 см над или под нивото на 
 сърцето на пациента. Колкото по-малка е разликата във височината между 
 помпата и сърцето, толкова по-точен ще бъде тестът за налягане в 
 перфузионната канюла 
• Това оборудване трябва да се използва с професионални медицински 
 консумативи и неговата точност не може да бъде гарантирана, когато се 
 използва със спринцовка, която е нестандартен консуматив или консуматив без 
 калибровка. 
• Не докосвайте пациента, когато свързвате периферното оборудване през  входно-
 изходните сигнални портове, за да избегнете изтичането на ток от пациента да 
 надхвърли изискванията, определени от стандарта. 
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1.1.3 ВНИМАНИЕ 
 

 ВНИМАНИЕ 
• Използвайте принадлежностите, дадени в това Ръководство за експлоатация,  за 
 да гарантирате безопасността на пациента. 
• Когато оборудването и принадлежностите му превишат определения  
 експлоатационен срок, те трябва да се унищожат в съответствие с местните 
 разпоредби или нормативните разпоредби на болницата. 
• Електромагнитните полета могат да влияят върху работата на оборудването. 
 Поради това е необходимо другото оборудване, използвано в близост до 
 помпата, да отговаря на стандартите за ЕМС (електромагнитна съвместимост). 
 Мобилните телефони, рентгеновите и магнитно-резонансните устройства са 
 потенциални източници на смущения поради високото им електромагнитно 
 излъчване. 
• Преди оборудването да се свърже към електрозахранването, проверете дали 
 напрежението и честотата на захранване съответстват на спецификациите на 
 етикета или в това Ръководство за експлоатация. 
• Инсталирайте и носете правилно оборудването, за да го предпазите от  повреда от 
 капки, удари, вибрации или други външни механични сили. 
• Принадлежностите за еднократна употреба трябва да се изхвърлят след 
 използването им в съответствие с приложимите разпоредби на болниците. 
• Избягвайте прякото слънчево греене, високи температури и влажност. 
• Проверете вградената батерия преди употреба, за да се уверите, че има 
 достатъчен капацитет. Заредете батерията, ако е необходимо. 
• Спринцовката с конус на Луер се препоръчва за употреба, тъй като той 
 ефективно предпазва пациентите от намаляване на потока,   което може да 
 възникне при изплъзване на канюлата, когато е под напрежение. 
 
1.1.4 ЗАБЕЛЕЖКА 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
• Инсталирайте оборудването на място, където може да бъде лесно достъпно  за 
 проверка, работа и поддръжка. 
• Дръжте това Ръководство на експлоатация близост до оборудването за 
 улеснение при бъдещи справки. 
• Софтуерът на оборудването е разработен в съответствие с изискванията за 
 разработка на софтуер на стандарта IEC60601-1, което може да сведе до 
 минимум възможността за риск, причинен от програмна грешка. 
• Това Ръководство за експлоатация описва най-пълната функционална 
 конфигурация на оборудването. В изделието, което използвате, може да  липсват 
 някои от описаните тук настройки или функции. 
• Не поставяйте устройства, които не са посочени от производителя в 
 мултифункционалните интерфейси. 
• По време на инфузията перфузионната помпа може точно да контролира 
 скоростта, инфузионния обем и времето за инфузия и да наблюдава операцията 
 в реално време, за да предотврати ефективно превишаването или намаляването 
 на потока, както и възникването на обратен поток. 
• Устройството не е в пряк контакт с лекарствата или пациентите. Ето защо не е 
 необходимо да му се извършва тест за биосъвместимост. 
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1.2 Символи върху оборудването 
 
На закупеното от вас оборудване може да няма някои от всичките описани по-долу символи. 
   

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! 

Вж. съпроводителния 
документ (Това 
Ръководство) 

 

 

 

ON/OFF (вкл./изкл.) 

 

Внимание 
 

Спринцовка 

 
Захранване с 
променлив ток (АС)  

Батерия 

 

Аларми 

 

Тишина 

 

Изчистване/Назад 

 

Старт 

 

Болус 
 

Потвърждаване 

 
Стоп 

 
Меню 

 

Преместване нагоре/ 
Увеличаване  

Преместване  надолу/ 
Намаляване 

 

Преместване наляво 

 

Преместване надясно 

 

Конфигуриран 
безжичен модул, 
свързан успешно  

Безжичен 
приемопредавател 

 

Ключалка 
 

Избрано лекарство 

 
Нощен режим 

 
Защитен против 
дефибрилация CF 
работни части (в 
контакт с пациента) 

 

Дата на производство 

 

Производител: 

 

 

Електронно 
оборудване: да се 
унищожава отделно 
за избягване на 
замърсяването на 
околната среда 

 

 

Защитен срещу 
твърди чужди обекти 
с диаметър не по-
малък от 12,5 мм и 
защитен срещу водни 
пръски 
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Период на безопасно 
за околната среда 
използване на 
електронни изделия 
(20 години) 

 

 

Сериен номер 

 

 

 

 

Офис на 
представителството в 
Европейския съюз  

Маркировка CE 

 

 

Мултифункционален 
интерфейс 

 

По време на 
транспортиране на 
пакета температурата  
трябва да се 
поддържа  между -40–
70°C 

 

По време на 
транспортиране на 
пакета налягането   
трябва да се 
поддържа  между 50-
106 кРа 

 

По време на 
транспортиране на 
пакета влажността  
трябва да се 
поддържа  между 
10%–95%. 
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2. Обзор 
 
2.1 Описание 
 
Показания за използване 
 
Перфузионната помпа се използва заедно с перфузионен комплект за контролиране на 
дозата на течността, вливана в тялото на пациента. 
 
Перфузионната помпа е подходяща за възрастни, деца и новородени в болнични 
отделения. 
 
Очаква се тази перфузионна помпа да бъде използвана в институти или звена от системата 
на здравеопазването. Това включва, но не се ограничава до: поликлиники, отделения за 
спешна помощ, болнични отделения, отделения за интензивно лечение, операционни зали, 
зали за наблюдение, клиники и старопиталища. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Перфузионната помпа е за клинична употреба. Тя трябва да се използва само  при 
 подходящи условия от професионални клиницисти, техници по  медицински 
 изделия или от подходящо обучени медицински сестри.  Персоналът, използващ 
 този продукт, трябва да получи достатъчно  обучение. Това изделие не трябва 
 да се използва от никой, който не е  получил разрешение за това или не е 
 преминал подходящо обучение. 
 
2.1.2 Противопоказания 
 
Няма 
 
2.1.3 Външен вид, части и особености 
 
Перфузионната помпа основно се състои от кожух, скоба за закрепване на статив и система 
за надзор на инфузията BeneFusion DS3, а всички компоненти на перфузионната помпа да 
подходящи за използване в пациентска среда. Безжичните модули са опционни. Функциите 
на софтуера включват дебитен режим, времеви режим, режим на телесно тегло, 
последователен режим, библиотека на лекарствата, хронологични записи и функция анти-
болус. 
Тъй като някои части и функции са по избор, перфузионната помпа, която сте закупили, 
може да не съдържа тези допълнителни части и съответните им функции. 
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2.2 Машина 
 
2.2.1 Изглед отпред 

 
1. Лампа аларма 
Лампата за аларма показва различните нива на аларма в различни цветове и честота на 
мигане, вж. Глава 8 Аларми за подробности. 
2. Дисплей. 
Използва се за показване на параметрите на инфузията и съответното съдържание. 
3. <DIRECTION>(посока) 
Използва се за коригиране на стойността, промяна на редове и страници. 
4. <CLEAR/BACK> (изчистване/назад) 
■ При състояние без настройка посочете да се върнете към предишното меню или 
 операция. 
■ При състоянието на настройка, посочете да изчистите текущия набор или да 
 отмените редакцията. 
5. <OK> 
Използва се за потвърждаване на въведената операция и запазване на стойностите. 
6.    <START>(старт) 
След правилното инсталиране на спринцовката и завършване на настройката на 
инфузионните параметри, натиснете този клавиш, за да започне инфузията. 
7. <STOP>(стоп) 
По време на инфузия натиснете този клавиш във всеки интерфейс, за да прекратите 
инфузията. Инфузията спира поради аларми, като запушване и т.н., натиснете този клавиш, 
за да отмените алармата. 
8. <BOLUS>(болус) 
■ По време на инфузия натиснете този клавиш, за да стартирате бързо инжектиране. 
■ Когато помпата е спряна, натиснете този клавиш за изчистване. 
9. <SILENCE>(тишина) 
■ При аларми от високо и средно ниво натиснете този клавиш, за да спрете звука за  2 
минути. Алармата ще се отмени автоматично, ако през тези 2 минути възникне  нова 
аларма. 
■ За аларми от ниско ниво натиснете този клавиш, за да прекратите алармата. 
10.  <POWER>(захранване) 
(Използва се за включване на захранването, въвеждане в състояние на готовност и 
прекратяване на операциите) 



 16

■ При изключено захранване натиснете и задръжте (>3 s) клавиша. 
11.  <MENU>(меню) 
■ При неработещо състояние се използва за превключване на интерфейса Main 
 Menu(главно меню) и другите интерфейси. 
■ При състояние на работа натиснете и задръжте този клавиш, за да блокирате; при 
 блокирано състояние натиснете и задръжте, за да разблокирате. 
12. Индикаторна лампа AC/DC (променлив/постоянен ток) 
■ On:(Вкл.:) Помпата е включена към захранване от променливо токов /  постояннотоков 
източник (включително изключен) 
■ Off:(Изкл.:) Помпата не е включена към захранване от променливотоков / 
 постояннотоков източник. 
13. Скоба за удължена канюла Фиксира удължената канюла  
14. Скоба за фиксиране на спринцовката 
15. Индикатор на батерията 
■ Постоянна зелена светлина показва, че батерията се зарежда (включително при 
 изключено положение). 
■ Мигането показва, че батерията отдава мощност. 
■ Изгасването на лампата показва, че няма батерия или оборудването е изключено и  не е 
свързано към източник на променлив ток. 
16. Плъзгач 
Закрепва спринцовката и задвижва възела на буталото 
17. Ръкохватка 

 
2.2.2 Изглед отзад 

 
1. Етикет на изделието 
2. Отвори за скобата за монтиране на статив 
3. Порт за захранване с променлив ток (АС) 
 Свързан е от трижилен захранващ кабел и източник на захранване с променлив  ток. 
4. Мултифункционален интерфейс, който съчетава следните интерфейсни функции: 
■ Интерфейс за въвеждане на захранване с прав ток 
■ Интерфейс за RS232 
■ Интерфейс за повикване на сестра 
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2.2.3 Изглед отстрани 
 

 
 
1. Ръкохватка 
2. Скоба за удължена канюла 
 

 
1.   Притискателна скоба 
2.    Скоба за фиксиране на спринцовката 
3.    Слот 
4.    Скоба на шпиндела  
5.    Плъзгач 
6.    Ръкохватка 
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2.2.4 Изглед отдолу 

 
 
1.    Слот за свързване на многоканални помпи 
2.    Отвор за високоговорител 

 
2.3 Екранен дисплей 
 
Тази перфузионна помпа има монохромен екран на LCD. Изобразяваната информация 
съдържа три главни части: 

 
1. Заглавна лента 
Показва текущия режим на инфузия, лекарствена информация, алармена информация, 
икона на батерията и др. 
 
2. Параметрична зона 
Показва всички параметри и параметричната стойност на текущия екран. 
 
3. Подсказваща лента 
Показва работната икона и т.н. Работната икона на екрана показва текущата  
операция: 

■                    Иконата показва нормална работа. Стрелките се движат отдясно  
                      наляво и скоростта на работа се увеличава, когато скоростта се    
   увеличи. 

■  Спиране на мотора, предизвикано от аларми по време на инфузия,   
   няма икона. 
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2.4 Курсор 
 
На основния екран и екрана за настройки на параметрите, когато курсорът се намира на 
дадена опция или стойност на данните, при поставянето върху опцията или стойността той 

ще побелее, а шрифтът ще стане син. Натиснете или  , за да преместите нагоре и 

надолу и да потвърдите мястото. Натиснете ,  за да изберете опцията или стойността 
на данните за по-нататъшната операция. 

Забележка: Натиснете  или  , за да локализирате курсора; Натиснете  , за да 
изберете. 

 

3 Инсталиране и настройка 

 
3.1 Инсталиране 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Сглобяването на оборудването преоборудването (включително правилното 
 защитно заземяване) трябва да се извършват от техници за поддръжка, 
 обучени и лицензирани от производителя, и да бъдат оценени съгласно 
 посочения стандарт IEC60601-1. Свържете се с компанията, ако имате въпроси. 
• Авторските права върху софтуера за това оборудване принадлежи на 
 производителя. Освен ако не е изрично разрешено, всякакви промени, 
 възпроизвеждане или продажба по какъвто и да е начин или под каквато и да  е 
 форма от която и да е организация или физическо лице на софтуера са 
 забранени. 
• Цялото аналогово оборудване и цифровите устройства трябва да бъдат 
 сертифицирани в съответствие със стандарт на IEC (като: IEC60950 
 Безопасност на оборудването за информационни технологии и IEC60601-1 
 Безопасност на медицинското електрическо оборудване). Освен това, цялото 
 оборудване трябва да бъде свързано въз основа на изискванията на валидната 
 версия на системата IEC60601-1-1. Квалифицираното лице, което отговаря за 
 свързването на допълнително оборудване към портовете за входни и изходни 
 сигнали, отговаря също и за привеждането на системата в съответствие със 
 стандарта IEC60601-1-1. Свържете се с компанията, ако имате въпроси. 
• Когато това оборудване, комбинирано с друго електрическо оборудване, 
 представлява комбинация със специална функция и потребителят не може да 
 определи дали има опасност от всяка спецификация на оборудването  (например 
 опасност от токов удар поради агрегиране на токовите утечки),  свържете се с 
 компанията или специалист в болницата, за да се гарантира, че  цялото 
 оборудване в тази комбинация е достатъчно безопасно и няма да  бъде 
 повредено. 
• Уверете се, че това оборудване е здраво закрепено и правилно  позиционирано. 
 Промените в позиционирането и силни удари могат да  доведат до малки 
 промени в точността на дозиране. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
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• Свалянето на захранващия кабел служи за  изключване на захранването на 
 оборудването. Осигурете достатъчно пространство около оборудването, за да 
 улесните свързването и откачването на захранващия кабел. 
• Това оборудване отговаря на стандарт EN 1789: 2007 + A1: 2010. То може да се 
 закрепва на напречна шина  (квадратна напречна шина: 10 х 25 мм) или  вертикална 
 шина (кръгла вертикална шина с диаметър 15-38 мм) в линейка с 
 усъвършенствана закрепваща скоба. Вж. 3.1.3.2 Усъвършенствана  закрепваща 
 скоба (Опционална) за подробно описание на работата на  усъвършенстваната 
 скоба за закрепване на статив. 
 
3.1.1 Проверка от кутията (Out of Box Audit - OOBA) 
 
Проверете внимателно опаковката, преди да отворите кутията. Ако има някаква повреда, 
веднага се свържете с дистрибутора или производителя. 
Внимателно извадете оборудването и неговите принадлежности от опаковката по правилен 
начин и ги проверете съгласно опаковъчния лист. Проверете оборудването за механични 
повреди и се уверете, че кутията съдържа всички елементи от опаковъчния лист. Свържете 
се с компанията, ако имате въпроси. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Запазете опаковката и опаковъчните материали за бъдещо транспортиране  или 
 съхранение. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Опаковъчните материали трябва да се съхраняват далеч от деца.  
• Те трябва да се унищожават в съответствие с местните закони и разпоредби или 
 с болничната политика за управление на отпадъците. 
• Оборудването може да е заразено с микроби по време на съхранение, 
 транспортиране и употреба. Уверете се, че опаковката не е повредена преди 
 употреба, не използвайте, ако има някакви повреди. 
 
3.1.2 Експлоатационни условия 
 
Експлоатационните условия на тази перфузионна помпа трябва да отговарят на условията в 
A.1.2 Експлоатационна среда. 
 
Работната среда трябва да е също подходящо защитена от шум, вибрации, прах и 
корозивни, възпламеняеми или взривни вещества. Ако се монтира вътре в кожуха на 
оборудването, трябва да се осигури достатъчно пространство пред и зад него, за да се 
улесни работата, поддръжката и ремонта.  Около перфузионната помпа трябва да има 
разстояние 2 инча (5 см), за да се гарантира, че въздухът ще може да циркулира свободно 
за по-добро  охлаждане. 
 
Когато помпата се прехвърля от едно място на друго, разликите в температурата и 
влажността могат да доведат до образуване на конденз вътре в помпата. Ако това се случи, 
не включвайте помпата, докато кондензът не изчезне. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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• Използвайте само когато работната среда отговаря на посочените по-горе 
 изисквания. В противен случай, производителността на помпата няма да 
 съответства на техническите спецификации в Спецификации на изделието.  
 Може да се получи също неизправност на устройството и други  непредвидени 
 последици. 
 
3.1.3 Монтиране на скобата 
 
3.1.3.1 Стандартна скоба за монтиране на статив 

 
 
1. Подравнете монтажните отвори на статива с монтажните отвори на задната страна  на 
машината и затегнете винтовете. 
 

 
 
2. Завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, за да разхлабите скобата  на 
статива, докато стане възможно да се вкара статива на многоканалната помпа. 
 

 
3. Затегнете скобата по посока на часовниковата стрелка, за да фиксирате здраво 
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многоканалната стойка на помпата (кръглият вертикален статив с диаметър 15-32 мм). 
 
3.1.3.2 Усъвършенствана скоба за закрепване (Опционална) 
 
         Бутон Дръжка 

 
 
Подравнете монтажните отвори на статива с монтажните отвори на задната страна на 
машината и затегнете винтовете. Натиснете бутона на скобата за закрепване на стойка, като 
поставите закрепващата скоба хоризонтално или вертикално, а след разхлабване на 
скобата ще се появи бутонът. Завъртете дръжката, помпата може да се закрепи на напречна 
стойка (квадратна напречна стойка: 10 х 25 мм) или вертикална стойка (кръгла вертикална 
стойка с диаметър 15-38 мм). 

 
3.1.4 Закрепване на системата за надзор на инфузията  
     BeneFusion DS3 (Опционална) 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Всички компоненти на системата са подходящи за използване в пациентска 
 среда. 
• Свалянето на захранващия кабел служи за  изключване на захранването на 
 оборудването. Осигурете достатъчно пространство около системата, за да 
 улесните свързването и откачването на захранващия кабел. 
• Сглобяването на системата и преоборудването й през периода на  експлоатация 
 трябва да се извършва от техници за поддръжка, обучени и  лицензирани от 
 производителя, които да бъдат оценени съгласно посочения стандарт IEC60601-1. 
 Свържете се с компанията, ако имате въпроси. 
• Не докосвайте едновременно пациента и устройството, за да предотвратите 
 утечката на ток от пациента, превишаваща изискванията на стандарта. 
• Към системата могат да се свързват само устройства, определени от 
 производителя. Инфузионните помпи могат да се монтират само на напречна 
 стойка, а перфузионните помпи могат да се монтират само на вертикална  стойка.  
 
В интерес на безопасността на пациента не поставяйте устройства,  които не са 
посочени от производителя. 
 
3.1.4.1 Хоризонтално поставяне 
 
Системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3  (2-канална) може да се постави за 
използване хоризонтално. Вж. 3.1.4.4 Стъпки за закрепване на инфузионната помпа и 
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перфузионната помпа към системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3за 
подробности по вкарването на помпата. 
 
3.1.4.2 Монтиране на скобата и закрепване на окачената кула 
 
Системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3 може да се закрепи на вертикалната 
стойка за опора на инфузията или висящата кула със стандартна или усъвършенствана 
скоба, вж. 3.1.3 Монтиране на скобата за подробно описание на операцията. Вж. 3.1.4.4 
Стъпки за закрепване на инфузионната помпа и перфузионната помпа към 
системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3 за подробности по вкарването на 
помпата. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Когато системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3 е закрепена на 
 инфузионната опора/окачената кула, уверете се, че инфузионната 
 опора/окачената кула са закрепени с три скоби към вертикалната стойка. 
• Вземете инфузионната бутилка (чантата) от помпата/инфузионната опора и я 
 изпомпайте от системата за контрол на инфузията BeneFusion DS3, преди да  я 
 пренасяте, което трябва да се извършва отделно, а неспазването на тези 
 изисквания ще доведе до дисбаланс в системата. 
• Въз основа на изискванията на стандарта IEC60601-1, инфузионната опора  или 
 окачената кула за фиксиране на системата за надзор на инфузията  BeneFusion 
 DS3 трябва да носят най-малко 64 кг, както и номиналното  тегловно натоварване 
 от 16 кг, осигурете носещата способност на  инфузионната опора или 
 окачващата кула в съответствие с определения  стандарт IEC60601-1. 
 
3.1.4.3 Закрепване на количката 
 
Системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3 (с количка) може да се използва 
директно, след като помпите са вкарани. Вж. 3.1.4.4 Стъпки за закрепване на 
инфузионната помпа и перфузионната помпа към системата за надзор на 
инфузията BeneFusion DS3за подробности по вкарването на помпата. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Максималното натоварване на инфузионната стойка е 2 кг. 
• Тази система трябва да бъде поставена на равна повърхност при  използване. 
• Вземете инфузионната бутилка (чантата) от помпата/инфузионната опора и я 
 изпомпайте от количката, преди да я пренасяте, което трябва да се извършва 
 отделно, а неспазването на тези изисквания ще доведе до дисбаланс в 
 системата. 
• Инсталирайте и пренасяйте системата и нейните компоненти по подходящ  начин, 
 за да избегнете падане на помпата при сблъсък или сериозен удар или 
 повреда, причинена от външни механични сили. 
 
3.1.4.4 Стъпки за закрепване на инфузионната помпа и инжекционната помпа  
към системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3 
 
Преди да поставите помпата  се уверете, че системата за надзор на инфузията BeneFusion 
DS3 е в хоризонтално положение и нейното въртящо се копче е в хоризонтално положение. 
Жлебът на многоканалната връзка на помпата трябва да се зацепи в направляващата релса 
на системата за надзор на инфузията BeneFusion DS3, а портът за захранване с променлив 
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ток на помпата трябва да се включи в порта за променлив ток на системата за надзор на 
инфузията BeneFusion DS3 и да се завърти копчето по посока на стрелката към вертикално 
позиция, тогава помпата е заключена. За да освободите, завъртете копчето в посока на 
стрелката в хоризонтално положение и извадете помпата. 
 

 
Отгоре надолу:               Въртяща кръгла дръжка  
Инфузионна помпа 
Перфузионна помпа 
Порт за променлив ток 
Направляваща релса за помпите 

 
3.1.5 Свързване към захранващ източник на променлив ток 
 
1. Потвърдете, че използвате оригиналния трижилен захранващ кабел. 
2. Вкарайте единия край на захранващия кабел в гнездото за променлив ток на  задния 
панел на перфузионната помпа. 
3. Вкарайте другия край на захранващия кабел в съответния трижилен контакт,  свързан 
към захранването с променлив ток. 
 Заземителният проводник в конектора с три щифта трябва да бъде заземен, ако  има 
съмнение дали захранващата мрежа е заземена или не, използвайте   вградената батерия 
и се свържете с електротехник от болницата или компанията. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце! Ако на или около щепсела  има 
течно лекарство или утайка, потребителят трябва да почисти и изсуши  напълно 
зоната, преди да включи електрозахранването, или ще се получат  злополуки или 
наранявания! 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
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• Съвместимо електрозахранване: 100-240 V~, 50/60 Hz. 
• Захранващият кабел за променлив ток трябва да бъде правилно поставен и 
 закрепен в контакта. 
 
3.2 Конвенционални настройки 
 
В тази глава да представени само общите настройки на инфузионната помпа, вж. и другите 
свързани глави за параметри и други настройки на функциите. 
 
3.2.1 Задаване на език 
 
1. Изберете[Main Menu][System Option]  [Language](език). 
2. Изберете [Language] от [Language] според актуалните нужди. 
 
3.2.2 Регулиране на яркостта на екрана 
 
1. Изберете [Main Menu]  [System Option]^[Brightness] (яркост). 
2. Изберете [Brightness]: 1 ~8. 8 за най-ярка настройка, 1 за най-тъмна настройка. 
 Когато работите със захранване от батерия, можете да зададете нисък контраст,  за 
да пестите енергията на батерията. 
 
3.2.3 Настройка на дата и час 
 
1. Изберете [Main Menu]  [System Option]  [System Date and Time] (системна  дата и 
 час). 
2. Задайте [Time] (час) и [Date](Дата). 
3. Изберете [Time format](формат за време): [24h] или [12h] (часа). 
4. Изберете [Date format](формат за дата): [yyyy-mm-dd], [mm-dd-yyyy] или [dd-mm-
 yyyy] (d-ден, m-месец, y-година). 
 

 ВНИМАНИЕ 
• След като промените формата за час и дата, записите ще се актуализират 
 автоматично в новия формат. 
 
 
3.2.4 Регулиране на силата на звука 
 
1. Изберете [Main Menu]  [System Option]  [Volume] (сила на звука). 
2. Изберете [Volume]: 1 ~8. 1- за най-слаб, 8 за най-силен звук. 
 
3.3 Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране 
 
По време на работа можете да промените някои настройки в някои ситуации. Промените 
обаче може да не са подходящи или правилни, особено когато се смени пациента или 
марката на спринцовката. Поради това трябва да възстановите фабричните настройки по 
подразбиране по време на работа според действителните нужди, за да гарантирате, че 
всяка конфигурация на перфузионната помпа е приложима за клинична употреба. За някои 
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фабрични настройки по подразбиране на това оборудване вж. C Default Factory Settings. 
 
Изберете [Main Menu]  [System Maintenance] (поддръжка на системата) Въведете 
паролата за поддръжка от потребителя  [Restore factory default](възстанови фабричните 
настройки по подразбиране), както е показано на екрана. 
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ЗА ВАШИ БЕЛЕЖКИ 
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4 Основни операции 
 

4.1 Технологична схема на инфузията 
 

 

Включете помпата. 

 
Натиснете , за да активирате и включите помпата, 
помпата ще извърши проверките при пускане и ще 
покаже началния  екран;  

Инсталирайте 
спринцовка 

 

Вж. 4.2.2 Вкарване на спринцовка; 

Изберете марка 

 

Изберете според настроената марка за спринцовка, 
която се използва в момента; 

Изберете лекарство 

 

Изберете лекарството, когато превключвателят за 
лекарство е “On” (вкл.); 

Изберете режим на 
инфузията 

 

Изберете режим на инфузията; 

Изчистване 

 

Вж. 4.2.8 Изчистване; 

Задайте параметрите на 
инфузията 

 

Вж. 4.2.9 Настройка на параметрите на инфузията; 

Свържете към пациента; Свържете към пациента; 

Стартирайте инфузията 

 
Натиснете ; 

Завършване 

 
Натиснете   

Махнете спринцовката 

 

Окачете от пациента и махнете спринцовката по 
правилния начин;  

Изключете помпата 

 

Задръжте натиснат (>3 s) клавиша , докато се 
изпълни лентата за изпълнение на Power Off  
(изключване на захранването). 
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4.2 Експлоатационни процедури 
 
4.2.1  Включване на помпата 
 
След като завършите настройката на перфузионната помпа включете устройството, както е 
описано в следните стъпки: 
1. Извършете проверка на безопасността, вж. 11.1 Проверка преди включване на 
 помпата. 

2. Натиснете , системата ще започне самопроверка и на екрана ще се появи 
 интерфейсът [System Self-test] (самопроверка на системата). 
■ Системата ще издаде звук "di", което показва, че самопроверката на зумера е 
 успешна. 
■ След това системата ще издаде звук "du", което показва, че самопроверката на 
 високоговорителя е успешна. 
■ Цветът на индикаторната лампа за аларми ще се промени от червен на жълт, ще  се 
 включва и изключва  последователно,у което показва, че самопроверката на лампата 
 за аларми е успешна. 
3. Влезте в операционния интерфейс след успешното завършване на  самопроверката на 
 системата и сега можете да управлявате системата чрез  клавиатурата. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Наблюдавайте процеса на самопроверка, за да сте сигурни, че 
 високоговорителят, алармената лампа и зумерът са тествани успешно. В 
 противен случай се свържете с фирмата и не работете с помпата, докато не се 
 извърши техническо обслужване. 
• Свържете се с компанията, ако перфузионната помпа е повредена или не работи 
 правилно и не може да се използва за инфузия на пациент. 
 
4.2.2 Вкарване на спринцовка 
 
След завършване на самопроверката системата ще провери дали е инсталирана 
спринцовка; 
■ Ако не е инсталирана спринцовка, извикайте интерфейса [Installation Guide] 
 (указания за инсталиране). 
■ Ако спринцовката е инсталирана и има само една “Обичайно използвани 
 спринцовки”: Извикайте интерфейса [Syringe selection] (избор на спринцовка), ако 
 ключът “Brand” (марка) е “On” (вкл.); Извикайте интерфейса за въвеждане на 
 параметрите на инфузията, ако ключът “Brand” е “Off” (изкл.). 
■ Ако спринцовката е инсталирана, а броят на  “Commonly used syringes”(обичайно 
 използвани спринцовки) е >2, извикайте интерфейса  [Syringe selection] (избор на 
 спринцовка). 
■ Ако не е необходимо да инсталирате спринцовка, натиснете IssJ, за да пропуснете 
 стъпката. 
 
 
 
 
 
Инсталирайте спринцовката по следния начин: 



 30

 
1. Отворете скобата за закрепване на спринцовката, стиснете дръжката, за да  отворите 
клипса и след това преместете плъзгача в необходимото положение. 

 
2. Подравнете фланеца на спринцовката със слота, след това го поставете в слота и 
 затворете скобата за закрепване на спринцовката. (Съвет: Място на фланеца) 

 
3. Изравнете плъзгача до и плътно към буталото на спринцовката, като фиксирате 
захващащите скоби здраво към опората на палеца. Затворете внимателно скобата за 
спринцовката. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Фланецът на спринцовката трябва да се постави плътно в слота и да не  излиза 
извън него. 
• Преди да използвате тази перфузионна помпа, перфузионната помпа и  другите 
принадлежности трябва да са инсталирани правилно. 
• Преди да използвате тази перфузионна помпа, марката и спецификациите на 
 използваната спринцовка трябва да бъдат потвърдени. Марката на  спринцовката 
трябва да се калибрира в  оборудването. Ако няма настройки  за използваната 
спринцовка, дебитът и алармите може да не са точни. 
 
4.2.3 Смяна на спринцовка 
 
За смяна на спринцовката комплект следвайте долните стъпки: 
1. За да предотвратите нараняване на пациента, преди да смените спринцовката по 

 време на инфузия, натиснете  , за да спрете помпата. 
2. Отворете скобата за закрепване на спринцовката, стиснете дръжката, за да  отворите 
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клипса, преместете плъзгача в подходящо положение и извадете  инсталираната 
спринцовка. 
3. Вж. 4.2.2 Вкарване на спринцовка , за да инсталирате отново спринцовката. 
 

4.2.4 Избор на марка на спринцовката 
 

На екрана [Syringe selection] (избор на спринцовка), натиснете , за да изберете 
марката на спринцовката и спецификациите на използваната в момента спринцовка и 

натиснете , за да потвърдите марката на спринцовката.   
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Една нова марка спринцовки трябва да се калибрира, преди да се използва за 
 първи път. 
 

 ВНИМАНИЕ 
 
• Потвърдете, че текущата избрана марка е същата като фактически  използваната 
 марка, или нейната точност няма да бъде гарантирана. 
 
4.2.5 Функция памет 
 
При клиничните лечения медицинският персонал трябва да започне инфузията възможно 
най-скоро в аварийни ситуации, да влее течността в тялото на пациента в най-кратки 
срокове и да настрои подробните параметри по-късно по време на инфузията. 
1. Изберете [Main Menu]  [General Option]  [Para. Memory] (параметрична памет). 
2. Изберете [Para. MemoryOn]. Ако е избрано [Off] (изкл.), следващите  стъпки не 
 може да се изпълнят. 
3. След избирането на марката на спринцовката ще се появи предишният екран за 
 инфузия, ще бъдат заредени предишните терапевтични параметри и потребителите ще 
 могат да използват предишните параметри на лечението. 
 
4.2.6 Избор на лекарство 
 
Изделието е конфигурирано с библиотека за лекарства, от която потребителите могат да 
избират. 
1. Изберете [Main Menu]  [General Option]  [Drug library] (лекарствена  библиотека). 
2. Изберете [Drug libraryOn]. Ако е избрано [Off] (изкл.), следващите  стъпки не  може да 
се изпълнят. 
3. Извикайте интерфейса [Select Drug] (избор на лекарство), след като сте избрали 

 марката на спринцовката. Натиснете , за да се покажат лекарствата; 

 Натиснете , за да потвърдите избраното лекарство. 
4. След избора на лекарството неговото наименование ще се появи на работния  екран. 
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4.2.7 Избор на инфузионен режим 
 

Натиснете , за да въведете [Main Menu]. В този интерфейс потребителите могат да 

натиснат  и , за да изберат режим. Вж. Глава 5 Инфузионен режим за  
подробно запознаване с всички инфузионни режими. 
 
4.2.8 Изчистване 
 
По време на инфузията потребителят трябва да предотврати навлизането на въздушни 
мехурчета в кръвта с течното лекарство, което може да доведе до аероемболия и поставя 
пациента в сериозна опасност. Ето защо въздушните  мехурчета в инфузионния комплект 
трябва да се отстранят преди инфузията. В интерфейса за инфузионните параметри 

натиснете  , за да въведете екрана 

[Purge] (изчистване). Задръжте натиснат клавиша , за да извикате работния екран 

[Purge], освободете , след като въздушните мехурчета са отстранени. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• По време на изчистването откачете помпата от пациента. В противен случай 
 пациентът ще бъде в сериозна опасност. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Скоростта на изчистване не може да се променя. 
 
4.2.9 Настройка на параметрите на инфузията 
 
При всеки режим на инфузия потребителите трябва да усвоят следната основна функция на 
клавишите: 

■ : В ненастроено състояние премества курсора нагоре и надолу; При 
 състоянието на настройване показва увеличаване / намаляване на стойността на 
 данните. 

■ : В ненастроено състояние премества курсора надясно и наляво; При 
 състоянието на настройване показва увеличаване / намаляване на пространството  за 
редактиране. 

■ : Показва потвърждаване на текущия избор или настройки. 

■ : В ненастроено състояние показва връщане към  предишното меню; при 
 състояние на настройване посочва да изчистите текущия комплект или да се 
 отхвърлите редакцията. 
 
Процедурата за задаване на параметрични стойности е следната: 
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Стъпка 1: Натиснете   или , за да преместите курсора нагоре или надолу и да 
изберете параметъра, който изисква настройка: 
 

Стъпка 2: Натиснете , за да активирате избрания в момента параметър, като използвате 
курсора за извършване на корекции; 
 
Стъпка 3: В зависимост от предварително зададената стойност на параметъра натиснете 

 или , за да изберете пространството за редактиране; 
 

Стъпка 4: След потвърждаване на пространството за редактиране натиснете отново  

или , за да увеличите или намалите съответната стойност; 
 
Стъпка 5: Повтаряйте стъпки 3 и 4, докато завършите всички настройки на стойностите и 

натиснете  за потвърждение след приключване на двете стъпки. Сега настройките са 
завършени. 
 
Параметричните стойности не трябва да превишават обхвата на параметрите, определен за 
това оборудване, вж. Глава 5 Инфузионен режим за обхвата на всеки параметър, в 
противен случай параметричната стойност ще се промени автоматично до максималната 
стойност, определена когато настройката превишава максималната зададена стойност, 

натиснете отново  в оригиналното пространство или върху числото, за да възстановите 
оригиналната стойност. Например, ако максималната параметрична стойност е 1500, докато 
текущата стойност е 600, щом потребителят 

натисне върху цифрата за хилядите, стойността ще се промени автоматично на 

1500, натиснете отново  върху цифрата за хилядите и числото ще се възстанови на 600. 

Когато параметърът достигне максималната стойност, натиснете  върху която и да е 
цифра, но стойността няма да се промени. 
 
4.2.10 Инфузия 
 

Когато сте готови, свържете удължителана канюла към пациента. Натиснете , за да 
стартирате инфузията и екранът ще покаже движещата се икона, стрелките ще се движат от 
дясно на ляво, а скоростта на движение ще се увеличава, което означава, че скоростта 
също се увеличава. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Потребителите трябва редовно да наблюдават връзката между  спринцовката, 
 удължителната канюла, помпата и пациента и да вливат  съгласно метода, 
 посочен в Ръководството. 
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ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• В работен режим, ако няма операция в друг интерфейс в продължение на 2 
 минути, екранът ще се върне в автоматично работен режим. 
 
4.2.11 Инфузионна пауза 
 

По време на инфузията натиснете , за да извикате интерфейса [Pause] (пауза) и да 

спрете инфузията. На екрана [Pause] натиснете , за да се върнете към интерфейса за 

настройка на параметрите, и след това натиснете  за да извикате екрана [Pause]; 

Натиснете  , за да продължите инфузията. 
 
4.2.12 БОЛУС 
 

При всеки работен екран в инфузионен режим натиснете l , за да извикате екрана за 
настройки [Bolus] (болус). Има два начина за стартиране на болус: 

■     Ръчен болус: Задайте параметрите на болуса, натиснете и задръжте  за  ръчен 
болус и освободете, за да се върнете към оригиналния дебит. 

■     Авто болус: Задайте параметрите на болуса, натиснете  за авто болус. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Ако максималният дебит от спецификацията на спринцовката е <800ml/h, 
 дебитът по подразбиране е максималния дебит от спецификацията на 
 спринцовката. 
• Ако максималният дебит от спецификацията на спринцовката е >800ml/h: 
 текущият дебит е < 800ml/h, а дебитът на болуса е 800ml/h ; ако текущият дебит е 
 >800ml/h, дебитът на болуса по подразбиране е максималният дебит от 
 спецификацията на спринцовката. 
• Ако не се извърши никаква операция в рамките на 2 минути, перфузионната 
 помпа автоматично ще излезе от екрана за настройки на болуса и процедурата 
 трябва да се повтори. 
• Алармите [VTBI Near Done] (VTBI почти изпълнен) и [Syringe Nearly Empty] 
 (спринцовката е почти празна) няма да се задействат по време на болус. 
 
4.2.13 Изменение на дебита по време на работа 

При всеки работен екран в режим на инфузия натиснете или , за да 
промените стойността на [Rate] (дебит) в регулируемо състояние и по този начин да 

зададете очаквания дебит,  натиснете отново  за потвърждение, след това стартирайте 
инфузията с новата настройка на дебита. 
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4.2.14 Завършване 
 

Когато оставащото време на инфузията е близо до [Time near end] (времето привършва), 
зададено от потребителя, тогава ще се задейства алармата [VTBI Near Done] (VTBI почти 
изпълнен). Ако не бъде извършено никакво действие, алармата няма да се изключи 
автоматично до завършване на инфузията и тогава ще се превключи на алармата [VTBI 
Done] (VTBI изпълнено). Настройте [Time near end](времето привършва), вж. 6.9 Времето 
привършва. 
 

Ако [VTBI] не е зададено по време на инфузията, тогава времето, в което трябва да се 
достигне оставащата течност, [Time Near End] (времето привършва), алармата [Syringe 
Nearly Empty] (спринцовката почти празна) ще се задейства и тази аларма не може да се 
отмени до изпразването на спринцовката. 
 

След като режимът KVO върви 30 минути, ще се задейства алармата [KVO Finish] (KVO 
завършено). Задайте дебит за KVO, вж. 6.1 KVO. 
 

4.2.15 Готовност 

При неработно състояние чукнете (<3 s) клавиша , за да извикате интерфейса [Standby] 

(готовност), по подразбиране се показва предишното време на готовност, натиснете , за 

да промените времето на готовност (диапазонът е 00:01-99:59 чч:мм), натиснете за 
потвърждаване след промяната. Помпата не може да се постави в режим на готовност, ако 
има задействана аларма от високо ниво. 
 
Когато времето в готовност изтече, на заглавната лента ще се появи [Standby Time Expired] 

(времето в готовност изтече), натиснете , за да потвърдите и да приключите, докато се 

появи екранът преди състоянието на готовност. Натиснете , за да останете в състояние 
на готовност. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Когато се сваля или инсталира спринцовка, помпата автоматично ще излезе  от 
интерфейса [Standby] (готовност) и ще влезе в интерфейса [Installation  Guide] 
(указания за инсталиране) или [Syringe selection] (избор на  спринцовка) 
 
4.2.16 Изключване на помпата 
 
За изключване на перфузионната помпа следвайте долните стъпки: 
1. Откачете от пациента; 

2. Задръжте натиснат (за >3 s) клавиша , докато се запълни лентата за  изпълнение 
Power Off и захранването ще се изключи. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
•    При нормално изключване на захранването текущите оперативни и съхранени 
 данни ще се запазят автоматично. 
 



 36

За ваши бележки 
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5 Инфузионен режим 
 

5.1 Дебитен режим 
 

 
 

Режим Параметри Диапазон на параметрите 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дебитен 
режим 
 
 
 

 
 
 
Дебит 

 

Спринцовка 5ml: 0.1-150ml/h 

Спринцовка 10ml: 0.1-300ml/h 

Спринцовка 20ml: 0.1-600ml/h спринцовка 30ml: 0.1-900ml/h 

Спринцовка 50ml/60ml: 0.1-1500ml/h 
 

VTBI 0.1-9999ml 

 
 
 
Време 
 
 

00:00:01-99:59:59 ч:м:с 

Задайте [Rate] (дебит) и [VTBI], след това изчислете [Time] 
(време) автоматично; 

Задайте [Rate] и [VTBI], променете [Time] и [VTBI] няма 

да се промени и автоматично ще се изчисли [Rate]. 
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5.2 Времеви режим 
 

 
 

Режим Параметри Диапазон на параметрите 

 

 

 

Времеви 
режим 

 

 

 

Време 

 

 

00:00:01-99:59:59 ч:м:с 

Задайте [Rate] (дебит) и [VTBI], след това изчислете 
[Time] (време) автоматично; 

Задайте [Rate] и [VTBI], променете [Time] и [VTBI] няма 

да се промени и автоматично ще се изчисли [Rate]. 

VTBI 0.1-9999ml 

 

 

Дебит 

Спринцовка 5ml: 0.1-150ml/h 

Спринцовка 10ml: 0.1-300ml/h 

Спринцовка 20ml: 0.1-600ml/h спринцовка 30ml: 0.1-
900ml/h Спринцовка 50ml/60ml: 0.1-1500ml/h 
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5.3 Режим по телесно тегло (BW -Body Weight) 
 
1. Изберете [Main Menu]  [General Option]  [BW Mode] (режим телесно тегло). 
2. Изберете конфигурацията за [BW Mode]: Стандартна или проста. 

3.    Натиснете  , за да извикате [Main Menu], после изберете [BW Mode].  
 
Стандартен режим BW: 

 
 
Прост режим BW: 

 
 

Режим 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим BW 
 

 

 

 

 

Параметри Диапазон на параметрите 

Тегло 0.1-300.0 kg/0.2-660.8 lb 

Количество на 
лекарството 

0,1-999,9 

Единица за количество 
на лекарството 

g/mg/ug/ng/IU 

Обем 0.1-9999ml 

Концентрация 0,1-100 
Ед. за концентрация g/ml, mg/ml, ug/ml, ng/ml, IU/ml 

Дебит на дозата 0,1-999,9 
Ед. за дебит на дозата ng/kg/h, ug/kg/h, mg/kg/h, IU/kg/h, IU/kg/min, 

ug/kg/min , mg/kg/min, ng/kg/min 

 

 

Дебит 

Спринцовка 5ml: 0.1-150ml/h  

спринцовка 10ml: 0.1-300ml/h  

спринцовка 20ml: 0.1-600ml/h  

спринцовка 30ml: 0.1-900ml/h  

Спринцовка 50ml/60ml: 0.1-1500ml/h 
VTBI 0.1-9999ml 
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ЗАБЕЛЕЖКА 
1. [Conc.] (концентрация) ще се изчисли автоматично по формулата (Колич. лекарство/  
 Обем). 
2. [Rate] (дебит) ще се изчисли автоматично по формулата (Дебит на дозата 
 *Теглото)/Концентрацията. 
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6 Настройка на параметрите 

 
6.1 KVO 
 
KVO (Keep Vein Open) означава вената да се държи отворена, през което време 
перфузионната помпа продължава инфузията  с много нисък дебит след края на 
нормалната инфузия с цел да се предотврати  обратното протичане на кръв или съдова 
блокада. 
 
1. Изберете [Main Menu]  [General Option]  [KVO rate](дебит при KVO). 
2. Изберете [KVO rate]: Регулира се в диапазона 0.1-5.0ml/h. 
 
6.2 Оклузионно налягане (единица) 
 
Оклузионното налягане е регулируемо, което може да отговаря на изискванията за 
оклузионно налягане при  различните пациенти по време на инфузия. Налягането в 
инфузионната тръба може да се измери с вградения датчик за налягане, налягането може 
да се изчисли от вътрешния CPU, което се сравнява с предварително зададения алармен 
праг на запушване. Алармата [Occlusion] ще се задейства, ако налягането превиши прага. 
 
6.2.1 Задаване на налягането на оклузия 
 
1. Изберете [Main Menu]  [General Option]  [Occl. pressure] (оклузионно  налягане). 
2. Изберете [Occl. pressure]: Оклузионното налягане е на 3 степени, най-ниската е  
 150 mmHg, а най-високата 900 mmHg. Оклузионното налягане трябва да се избира 
 според актуалните нужди. 
 

 ВНИМАНИЕ 
 
• Ако пациентът изпитва дискомфорт при по-високо оклузионно налягане, 
 наблюдавайте внимателно физическото състояние на пациента при по-
 високото оклузионно налягане и незабавно вземете мерки, ако възникне 
 ненормално състояние. 
 
6.2.2 Задаване на единицата за налягане 
 
1. Изберете [Main Menu]  [General Option]  [Unit of pressure](единица за  налягане). 
2. Изберете [Unit of pressure](единицата за налягане): Четирите различни единици за 
 налягане -  mmHg, kPa, bar и psi - се преобразуват автоматично и могат да се изберат 
 според действителните нужди. 
 

 ВНИМАНИЕ 
 
• Внимателно потвърдете редакцията, когато сменяте текущата единица за 
 налягане. 
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6.2.3 Сканиране на динамичното налягане (DPS) 
 
По време на инфузията в долния десен ъгъл на работния екран се показват промените в 
налягането на пациента в реално време, за да се открие своевременно запушване на 
канюлата и да се предотврати появата на допълнителни усложнения. 
 

Иконата за налягане на екрана показва текущото налягане:  
■     1 плътна зона показва ниско оклузионно налягане 
■     2 плътни зони показват средно оклузионно налягане 
■     3 плътни зони показват високо оклузионно налягане 
 
6.2.4 Функция за автоматично изпускане на налягането (Anti-
Bolus) 
 
След задействането на алармата [Occlusion] моторът се реверсира и по този начин се 
освобождава налягането. Това предотвратява допълнителната агресивна доза за пациента 
след елиминиране на оклузията. 
 
6.3 Функция заключване 
 

При заключено положение в горния десен ъгъл на екрана се появява иконата .  По-долу 
са дадени два начина за автоматично заключване и ръчно заключване: 
 
■ Автоматично заключване: 
1. Изберете [Main Menu]  [General Option]  [Auto-lock time] (време за  автоматично 
 заключване). 
2. Изберете [Auto-lock time]: Off (изкл.), 1-5 мин. След като в текущото състояние  бъде 
 зададено конкретно време и ако в рамките на зададеното време за автоматично 
 заключване няма операция или аларма на високо ниво, клавиатурата ще се заключи 
 автоматично. [Off] показва, че функцията за автоматично заключване е затворена. 
■ Ръчно заключване: В текущия интерфейс при отключено състояние натиснете  

 и задръжте клавиша  (>3 секунди), за да заключите клавиатурата. 

Забележка: Ако е необходимо отключване, натиснете и задръжте клавиша (> 3 секунди), 
за да се отключи автоматично по време на аларма от високо ниво. 
 

6.4 Функция напомняне 
 
1. Изберете [Main Menu]→[General Option]→[Време за напомняне]. 
2.  Изберете [Reminder time]: Off (изкл.), 1-5 мин. След задаване на конкретно време 
 трябва да се вкара спринцовка. Ако не са извършени никакви операции от помпата  по 
 време на зададеното време (включително операции с клавиатурата, плъзгача и 
 дръжката за издърпване), алармата [Reminder] ще предупреди потребителя да 
 продължи със следващата стъпка. [Off] показва, че функцията е затворена. 
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6.5 Времето привършва 
 
1. Изберете [Main Menu]→[General Option]→[Time Near End] (времето привършва). 
2. Изберете [Time near end]: Off (изкл.), 1-30 мин (когато времето е < 10 мин., стъпката е 
1min, а когато времето е >10min, стъпката е 5 мин.). След задаване на конкретно време, 
когато оставащото време на инфузията е близо до [Time near  end] (времето привършва), 
зададено от потребителя, тогава ще се задейства алармата [VTBI Near Done] (VTBI почти 
изпълнен). [Off] показва, че функцията е  затворена. 
 
6.6 Обичайни марки спринцовки 
 
Има много често използвани марки спринцовки, инсталирани вътре в перфузионната помпа, 
което улеснява избора на потребителя. С тази перфузионна помпа трябва да се използват 
само спринцовки по 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml и 50 ml/60ml,които отговарят на националните 
стандарти. За конкретни марки спринцовки, вж. актуалните спринцовки като стандарт. 
 
1. Изберете [Main Menu]→[General Option]→[Commonly used syringes] (обичайно 
 използвани спринцовки). 
2. Изберете [Commonly used syringes] според фактическите нужди. 
 
Забележка: Препоръчаните марки спринцовки включват B.Braun OPS (original-perfusor-
spritze), B-D, Shuangge, Jierui,Terumo, SuYun, ShanChuan, HuaFu,QiaoPai и др. 
 

6.7 Настройка на номера на леглото 
 
1. Изберете [Main Menu]→[System Maintenance](поддръжка на системата )→Въведете 
 паролата за поддръжка от потребителя →[Bed No.] (легло №). 
2. Изберете [Bed No.]: ---, 1-999. [---] показва невалидни стойности. Леглата могат да се 
 диференцират чрез задаване на номер на леглото. 

 
6.8 Отделение за наблюдение 
 
Перфузионната помпа е свързана със системата за контрол на инфузията BeneFusion CS5 
чрез  безжична мрежа, а системата съдържа информация за отделението; системата 
автоматично ще разпространява информация за отделните перфузионни помпи, когато те 
са включени. 
 
Изберете [Main Menu]→[System Maintenance] (поддръжка на системата)→Въведете 
паролата за поддръжка от потребителя→[Department] (отделение), за да видите 
информацията за отделението. 
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7 Други функции 
 
7.1 Записи 
 
Перфузионната помпа, когато се използва, ще генерира някои ключови данни, съхранявани 
в [History Record] (исторически записи), осигурявайки основа за преглед на лечението и 
поддръжката в един по-късен период. Атрибутите на записваните събития включват 
действие, време и описание. 
 
Записът се създава при възникването на събитието. Паметта може да съхранява до 1500 
записа. Когато паметта се запълни, първо се отстраняват най-старите записи. 
Историческите записи не се губят, когато захранването на инфузионната помпа е 
изключено. 
 
1. Изберете [Main Menu][System OptionHistory Record] (системна опция  
 исторически  запис). 
2. Изберете [History Record]: На всяка страница могат да се покажат до 2 записа, а 

 с натискане на   страниците де превъртат. 
 
7.2 Съхраняване при прекъсване на захранването 
 
За предотвратяване на загубата на данни за пациента, когато захранването на 
перфузионната помпа прекъсне внезапно, тя има  функция за съхранение на данни при 
прекъсване на захранването. Ако захранването на перфузионната помпа прекъсне 
внезапно, след нейното рестартиране последните параметри на инфузията ще покажат 
информация за аларма, ще останат в съответствие с тези преди прекъсването на 
захранването и ще се заредят отново. Можете да се обърнете към [History Record] 
(исторически записи), за да видите информация за  инфузионните параметри и алармата. 

 
7.3 Повикване на сестра 
 
Изберете[Nurse call] (повикване на сестра) в [System Option](системни опции) и въведете в 
отвореното меню: 
■ Ключ на 
On (вкл.): Показва, че функцията за повикване на сестра е включена. Off (изкл.): Показва, че 
функцията за повикване на сестра е включена. 
■ Вид на сигнала 
1. Непрекъснат 
Показва, че видът на изходящия сигнал за извикване на сестра е същият като този на 
алармата в това време, т.е. от възникването на алармата до края й. 
2.  Импулсен 
Показва, че изходният сигнал за повикване на сестра представлява импулсен сигнал с 
продължителност по 1 секунда. Когато няколко аларми са възникнали едновременно, може 
да се изведе само един импулсен сигнал.  
Ако текущата аларма не бъде отстранена и възникне друга аларма, тогава се извежда 
допълнителен импулсен сигнал. 
■ Тригерен тип 
1. Нормално затворен: Изберете този тип, когато системата за повикване в болницата е 
 [Nor. Close]. 
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2.  Нормално отворен: Изберете този тип, когато системата за повикване в болницата е 
 [Nor. Open]. 
■ Ниво на алармата: Три опции: [High] (високо), [Medium] (средно) и [Low] (ниско). 
 Системата изпраща сигнали за повикване на сестра според избраното алармено ниво 
 или по-високо. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Немедицинският персонал няма право да променя настройката за повикване на 
 медицинска сестра. 
• Функцията повикване на медицинската сестра трябва да се използва заедно със 
 специален кабел. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Медицинският персонал не трябва да разглежда функцията за повикване на 
 медицинска сестра като основен предупредителен сигнал, а по-скоро да съчетава 
 звуковите и визуалните аларми на перфузионната помпа и клиничните показатели 
 и симптоми на пациента, за да преценят неговото състояние и да обърнат повече 
 внимание, ако е необходимо. 
 

7.4 Работа в безжична мрежа (Опция) 
 
Перфузионната помпа може да бъде конфигурирана с безжични модули и да бъде свързана 
със системата за надзор на инфузията BenеFusion CS5 чрез безжична мрежа.  Чрез 
мрежата: 
1. Перфузионната помпа изпраща инфузионните параметри в реално време, информация 
 за лекарствата, алармена информация, подсказваща информация, номер на леглото и 
 друга информация до системата за надзор на инфузията BeneFusion CS5. 
2. Системата за надзор на инфузията BeneFusion CS5 и перфузионната помпа могат да 
 изобразяват информацията синхронно. За подробни описания вж. инструкциите на 
 системата за надзор на инфузията BeneFusion CS5. 
 
Когато използвате безжични модули за свързване с интернет при използване на 
перфузионна помпа, иконата за безжична връзка в горния десен ъгъл показва работното 
състояние на безжичните модули: 

■      Конфигуриран безжичен модул, който е свързан успешно 
■    Няма икони       Няма  конфигуриране безжични модули или няма връзка  
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Настройките на безжичната мрежа трябва да се извършват от технически лица, 
 одобрени от фирмата или персонала по техническото обслужване, определен от 
 компанията. 

 
7.5 Експортиране на данни 
 
За да експортирате данни от перфузионната помпа, вж. с следните стъпки: 
1. Влезте в инструментите на персоналния компютър (РС) и свържете компютъра към 
 перфузионната помпа; 
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2.    Когато перфузионната помпа е в работна комуникация с компютъра, компютърът 
 автоматично чете всички данни от помпата; 
3. Изберете [History Record] (исторически записи ) в инструментите на PC; 
4. Експортирайте данните. 
 За да използвате инструментите на РС, вж.  съответните инструкции. 

 
7.6 Настройка на WLAN (безжичната локална мрежа) 
 
Помпата може да се свърже в мрежа чрез вграден Wi-Fi модул. 
1. Изберете [Main MenuH [System Option] [WLAN Setting](настройка на WLAN), сред 
 това изберете [On], за да включите функцията Wi-Fi. 
2. Изберете [Advanced Settings] (разширени настройки), има два начина за разпределяне 
 на IP адреси: 
■ DHCP: Като поставите отметка в квадратчето, за да активирате DHCP, тогава IP адреса, 
 маската на подмрежата и шлюза не могат да се променят, тогава автоматично ще 
 получите IP адрес. 
■ Ръчно: Махнете отметката от квадратчето на DHCP, въведете  IP адрес, маска на 
 подмрежата и шлюз. 
3. Ще бъдат показани наличните мрежи: 
■ Ако за свързване към мрежата е необходима парола, въведете паролата 
■ Ако за свързване към мрежата не е необходима парола, можете директно да се 
 свържете с мрежата. 
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ЗА ВАШИ БЕЛЕЖКИ 
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8 Аларми 
Алармата се използва за предупреждаване на медицинския персонал чрез звук и светлина, 
когато възникнат ненормални ситуации по време на инфузионната процедура, което може 
да доведе до промени в инфузията или когато инфузията на пациента не може да продължи 
поради неочаквана повреда или пауза/задръжка на перфузионната помпа. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Потенциално опасно е да използвате същите или подобни устройства с различни 
 алармени настройки на едно и също място. 
 

8.1 Ниво на аларма 
Според степента на важност на алармата, алармите на перфузионната помпа могат да 
бъдат класифицирани като аларми на високо ниво, аларми на средно ниво и аларми на 
ниско ниво. 
 

8.2 Видове аларми 
Когато се задейства аларма, перфузионната помпа ще използва следните визуални и 
звукови методи, за да предупреди потребителя: 
■ Визуални аларми 
■ Звукови аларми 
■ Алармена информация 
 
Сред визуалните и звуковите аларми алармената информация прави разликата за нивата на 
аларма по различни начини. 
 
Ниво на аларма Цвят на 

алармената 
лампа 

Звукова 
аларма 
аларма 

Честота на 
мигане 

Съотношение 
светло/тъмно 

Аларми на 
високо ниво 

Червен 10 секунди 2.0 ± 0.6Hz 20% - 60% 

Аларми на 
средно ниво 

Жълт 15 секунди 0.6 ± 0.2Hz 20% - 60% 

Аларми на 
ниско ниво 

Жълт 20 секунди Постоянно 100% 

 
Забележка: Алармата може да създаде звуково налягане от 59-75dB (A) на разстояние  1 м. 
 
8.2.1 Правила за алармите на няколко нива 
 
Когато няколко аларми възникнат едновременно, алармите се подават съгласно следните 
правила: 
■ Когато се появят няколко аларми на различни нива, визуалните аларми и звуковите 
 аларми съответстват на алармите на най-високо ниво. 
■ Когато възникнат няколко аларми на различни нива, тогава се показва само алармата на 
 най-високо ниво, а след нейното анулиране се показва алармата от по-ниско ниво. 
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■ Когато се появят няколко аларми на едно и също ниво, алармената информация ще 
 бъде демонстрирана последователно циклично с интервал от 1 секунда. 
■ Когато алармата [VTBI Near Done] (VTBI почти изпълнен) и алармата [Syringe Nearly 
 Empty] (спринцовката е почти празна) възникнат едновременно, ще се задейства само 
 алармата [VTBI Near Done]. 
 
В заглавната лента на екрана на перфузионната помпа ще се покаже съответната алармена 
информация по време на алармата; за повече подробности вж. в D Алармена 
информация: 
■ Оклузия 
■    Изтощена батерия 
■     VTBI изпълнен 
■     KVO завършено 
■    Празна спринцовка 
■    Спринцовката откачена 
■     Системна грешка 
■     Системна аномалия 
■     Напомняне 
■     Слаба батерия 
■    Спринцовката почти празна 
■     VTBI почти изпълнен 
■     Изтекло време на готовност 
■     Няма захранване с променлив ток 
■     Няма поставена спринцовка 
■     Няма комуникация 

 
8.3 Тишина 
 
При нормални условия на работа, когато възникне аларма, всички видове аларми на 
перфузионната помпа ще алармират според съответните нива на аларма. В допълнение 
потребителят може да настрои алармата да работи в режим на мълчание в съответствие с 
неговите изисквания. 
■ При аларми от високо и средно ниво натиснете този клавиш за » тишина за  2 минути. 
 Алармата ще се отмени автоматично, ако през тези 2 минути възникне нова аларма. 
■ За аларми от ниско ниво натиснете този клавиш fe» , за да отмените алармата. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Алармата [Battery Empty] (изтощена батерия) не може да бъде без звук. 
 
8.4 Алармени контрамерки 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Когато се задейства аларма, първо трябва да се провери състоянието на пациента 
 и да се започнат действия само след като причината за задействане на алармата е 
 изключена. 
 
Когато се задейства аларма,следвайте тези стъпки и предприемете подходящи действия: 
1.  Проверете пациента; 
2.  Проверете типа на алармата и параметъра, който я е задействал; 
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3.  Определете причината за алармата; 
4.  Отстранете причината за алармата; 
5.  Проверете дали алармата е изчистена. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Вж. D Алармена информация за конкретните процедури за действие за всяка 
 аларма. 
• Мястото на оператора трябва да бъде нормалното работно място до 
 перфузионната помпа (0,5 м). В противен случай операторите могат да 
 идентифицират алармата неправилно. 
 
 



 51

ЗА ВАШИ БЕЛЕЖКИ 



 52

 

9 Батерия 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Батерията не може да се разглобява. Батерията трябва да се сменя само от 
 персонала по поддръжката, определен от компанията. Поставянето на 
 акумулаторна клетка или смяна на батерията от персонал, който не е преминал 
 подходящо обучение, може да причини опасност като прегряване, пожар или 
 експлозия. 
 
Перфузионната помпа е конфигурирана със зареждащи се литиево-йонни батерии,  за да се 
гарантира, че перфузионната помпа може да се използва нормално в условия на 
преместване на пациента в болницата или в случай на прекъсване на електрозахранването 
Когато перфузионната помпа превключи на променливотоково захранване, батерията може 
да се зарежда, независимо дали перфузионната помпа е включена или изключена. 
Батерията се зарежда само в перфузионната помпа. По време на зареждането иконата на 
батерията в горния десен ъгъл на екрана плава наляво и надясно. Ако иконата на батерията 
спре да плава и изпълнена докрай, това означава, че батерията е напълно заредена. При 
внезапно прекъсване на електрозахранването, помпата автоматично ще използва батерията 
като  резервно захранване. 
 

 
Контейнерът за батерията на перфузионната помпа е монтиран с 
батерии, а запълненият в бяло участък показва степента на 
зареждане. 

 

Ниска степен на зареждане на батерията, необходимо е зареждане. 

 
Когато батерията е изтощена, зареждането трябва да се извърши 
веднага. 

 
Захранването от батерията може да се поддържа само за ограничен период от време. 
Алармата [Empty Battery] (изтощена батерия) ще се задейства, когато напрежението на 
батерията е твърде ниско, а червената светлина за аларма ще мига. Алармата ще 
продължи в оставащото време на захранване от батерията и звукът не може да се изключи. 
Сега перфузионната помпа трябва да бъде включена към променливотоково захранване за 
зареждане. 
 

9.1 Оптимизиране на работата на батерията 
 
Когато батерията се използва за първи път, трябва да се осигурят най-малко два пълни 
оптимизационни цикъла. Един пълен цикъл на оптимизиране се състои в следното: Пълно 
зареждане, а след това разтоварване до изразходване на  капацитета от перфузионната 
помпа. По време на експлоатацията редовното оптимизиране на работата на батерията ще 
удължи живота й. Предлага се батерията да се оптимизира, когато се е използвала или 
съхранявала два месеца, или когато времето за работа на батерията се е съкратило 
значително. 
 
За извършване на оптимизацията следвайте долните стъпки: 
1. Откачете помпата от пациента и прекратете инфузията. 
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2. Включете перфузионната помпа на променливотоково захранване и я зареждайте 
 непрекъснато за повече от 10 часа. 
3. Изключете променливотоковото захранване и използвайте батерията за да захранване 
 на перфузионната помпа, тя се изключи. 
4. Включете перфузионната помпа на променливотоково захранване и я зареждайте 
 непрекъснато за повече от 10 часа. 
5. Оптимизирането на батерията е завършено. 
 
9.2 Проверка на батерията 
 
Характеристиките на батерията се влошават във времето. Следвайте долните стъпки за 
проверка на батерията. 
1. Откачете помпата от пациента и прекратете инфузията. 
2. Включете перфузионната помпа на променливотоково захранване и я зареждайте 
 непрекъснато за повече от 10 часа. 
3. Изключете променливотоковото захранване и използвайте батерията за захранване 
 на перфузионната помпа, докато тя се изключи. 
4. Продължителността на използване на батерията отразява нейните възможности.  
 
Забележка: Ако продължителността на работа на батерия е забележимо по-кратка от 
посоченото в спецификацията, помислете за смяна на батерията или се свържете с нас. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Продължителността на живота на батерията зависи от честотата на използване и 
 от продължителността на използване. При правилна поддръжка и съхранение на 
 батерията продължителността на живота на литиево-йонната батерия е около 5 
 години. Неправилното използване на батерията ще съкрати продължителността на 
 нейната експлоатация. Ние препоръчваме да сменяте литиево-йонните батерии на 
 всеки 3 години. 
• Продължителността на живота на батерията зависи от конфигурацията и работата 
 на устройството, например: Захранването от батерия, честото вливане с висока 
 скорост също съкращава продължителността на живота на батерията. 
 
9.3 Рециклиране на батерията 
 
Ако има видими повреди на батерията или капацитетът на батерията се  изтощава бързо, тя 
трябва да се смени и съответно  да се рециклира. Спазвайте приложимите закони за 
рециклиране. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Батерията не трябва да се разглобява, изгаря или дава на късо. Изгарянето, 
взривяването или източването на батериите може да доведе до нараняване. 
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10 Съхранение и санитарна обработка 
 
Помпата трябва да се почисти или дезинфекцира, като се използват материалите и 
методите, изброени в този раздел. Производителят не носи отговорност за повреди или 
аварии, причинени от почистване и дезинфекция с използвате на други материали и методи. 
Производителят не носи отговорност за ефикасността на следните химикали или методи за 
контрол на инфекциите. Свържете се с отдела за профилактика на инфекции в болницата 
или със специалисти по епидемиология за съвет относно практиките за контрол на 
инфекциите. 

 
10.1 Описание 
 
Уверете се, че вашето устройство и другите елементи са почистени от прах. За да 
предотвратите повреда на устройството, спазвайте следните правила: 
■ Разреждайте всички почистващи препарати и дезинфектанти в съответствие с 
 инструкциите на производителя или използвайте възможно най-ниска концентрация. 
■ Не потапяйте устройството в течности. 
■ Не разливайте течности върху устройството или принадлежностите. 
■ Не допускайте проникването на течности в корпуса на помпата. 
■ Не използвайте абразивни материали (като стоманена вата или сребърни лакове), или 
 силни разтворители (като ацетон или препарати, съдържащи ацетон). 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Преди почистване изключете помпата и извадете  захранващия кабел от контакта. 

 
10.2 Почистване 
 
Помпата трябва да се почиства редовно. Ако работите в замърсени или пясъчни зони, 
почистването трябва да е по-често. Преди почистване се консултирайте или направете 
справка за специфичните разпоредби на болницата относно почистването на медицински 
изделия. 
 
Препоръчителните препарати включват: Водороден прекис (3%). 
 
За почистване на оборудването следвайте тези правила: 
1. Изключете помпата и извадете  захранващия кабел от мрежовия контакт. 
2. Избършете екрана, след като меките памучни топки са поели подходящо количество 
 препарат. 
3. Използвайте парче мек плат, който абсорбира умерено количество почистващ препарат, 
 за да избършете повърхността на устройството. 
4. Когато е необходимо, използвайте парче плат, за да изтриете остатъка от почистващите 
 препарати. 
5. Оставете помпата на хладно и проветриво място, за да изсъхне. 
 

10.3 Дезинфекция 
 
Извършването на дезинфекция може да доведе до повреда на перфузионната помпа. 
Препоръчваме да дезинфекцирате само когато е необходимо според вашия план за 
поддръжка. Преди дезинфекцията почистете оборудването. 
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Препоръчителните дезинфектанти включват: 2% течен дезинфектант от типа на 
глутаралдехида. 
 

 ВНИМАНИЕ 
• Никога не използвайте EtO или формалдехид за дезинфекция. 
• Не извършвайте дезинфекция  на перфузионната помпа и нейните аксесоари при 
 високо налягане или висока температура. 
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11 Поддръжка 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
• Болницата или медицинското заведение, използващи тази перфузионна помпа, 
 трябва да изготвят цялостен план за поддръжка. Ако не го направите, това може 
 да доведе до повреда на оборудването или други неочаквани последици и дори да 
 застраши личната безопасност. 
• Всички проверки на безопасността или работи по поддръжката, включващи 
 разглобяване на устройството, трябва да се извършват от професионален 
 персонал по поддръжката. Действията на неквалифицирани лица могат да 
 доведат до повреда на устройството и дори да застрашат личната безопасност. 
• Свържете се с фирмата незабавно, ако срещнете проблеми с устройството. 
 
11.1 Проверка  
Перфузионната помпа трябва да бъде подложена на задълбочена проверка преди употреба, 
след 6-12 месеца непрекъсната употреба и след поддръжка или модернизация, за да се 
гарантира нормалната й работа. 
 
Критериите за проверката са: 
■ Околната среда и захранването отговарят на изискванията. 
■ Оборудването и принадлежностите нямат механични повреди. 
■ Захранващият шнур не е повреден и е с достатъчна изолация. 
■ Използваните с перфузионната помпа принадлежности са подходящи. 
■ Алармената система функционира нормално. 
■ Работа на батерия 
■ Самопроверката и функциите на помпата са нормални. 
Ако има някакви повреди или необичайни обстоятелства, не използвайте перфузионната 
помпа и незабавно се свържете с компанията. 

 
11.2 План за поддръжка 
 
Задачите по-долу трябва да се изпълняват от професионален персонал за поддръжка, 
одобрен от компанията. Свържете се с компанията, ако са необходими следните дейности. 
Преди тест или техническо обслужване устройството трябва да се почисти и дезинфекцира. 
 
 
 
 
Мероприятия за проверка/поддръжка Честота 

Извършвайте проверката за безопасност 
съгласно стандарт IEC60601-1. 

Веднъж на всеки две години. Извършвайте 
след смяна на платката или ако 
перфузионната помпа е изтървана случайно. 

Превантивна поддръжка (вж. 
Ръководството за поддръжка относно 
калибриране на налягането, калибриране 
на датчика и проверка на помпата).    

Веднъж на всеки две години, или когато 
подозирате, че алармата за оклузия не е 
нормална дебитът не е точен или 
инфузионният комплект е неправилно 
идентифициран. 
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11.3 Визуална информация 
 
Изберете [Main Menu][System Option]  [History Record] (исторически записи). В 
интерфейса [History Record] можете да видите параметрите на инфузията, информация за 
алармите, експлоатационна информация и т.н. 
 
Изберете [Main Menu]  [System Option]  [Version Information] (информация за 
версията). В интерфейса [Version Information] можете да видите информация за версията 
на системата на инфузионната помпа и други версии 

 
11.4 Калибриране на спринцовката 
 
Спринцовката на перфузионната помпа не се нуждае от ежедневно калибриране. Но когато 
перфузионната помпа се използва за първи път, спринцовката се заменя с нова марка 
спринцовка или когато подозирате, че отклонението на дебита е много по-голямо, 
калибрирането на спринцовката е необходимо. 
 
Преди калибрирането подгответе следните материали: 
■ Спринцовка: 5 стандартни спринцовки с пълен обем от 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml и  
 50 ml/60 ml, без течност. 
 
Стъпките при калибрирането са както следва: 
1. Издърпайте докрай спринцовките и ги поставете на перфузионната помпа. "L" на 
 долната фигура се отнася за спринцовка с размер 50 ml. 
2. Отворете интерфейса [Syringe Calibration] (калибриране на спринцовка): Изберете 
 [Main Menu]  [System Maintenance  Въведете паролата за поддръжка от 
 потребителя [Syringe Calibration] (калибриране на спринцовка). 
3. Изберете [Brand] (марка) и [Size] (размер) на поставената спринцовка в интерфейса  
 [Syringe Calibration]. 

4. Натиснете клавиша  и перфузионната помпа започва автоматично калибриране. 
5. Екранът съобщава [Calib done] (калибрирането завършено), след като калибрирането е 
 успешно. 

6. Натиснете ,  за да излезете от текущия интерфейс. 
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    Изравнете предния край на буталния прът с маркировката за пълния размер. 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
 
• Пълният размер на спринцовката 50/60 ml е на разстояние от 0~50 ml. 

 
11.4 Безопасно изхвърляне и рециклиране 
 
Свържете се с компанията за съответната информация относно безопасното изхвърляне и 
рециклиране. 


