
Infusomat Space P:

Aanzetten pomp en plaatsen van een IV set

Instellen Snelheid (ml/h)

1. Druk op         om het toestel aan te zetten.

2. Druk op         en bevestig met

om de deur te openen.

3. Plaats de IV set van rechts naar links in de pomp

Instellen van het VTBI (Volume To Be Infused)

Indien u met een DRUPPELSENSOR werkt 
moet het VTBI niet ingesteld worden.

Plaats de lijn van 
rechts

naar links in de pomp.
Duw de lijn goed aan 
zodat deze strak in de
pomp ligt.

Duw de leiding goed in
de lucht sensor

Blijf 2 seconden duwen 
op de deur om deze te
sluiten

4. Selecteer de juiste IV set met         en druk op

1. Navigeer met           om de positie (H, T, E, D). in te 
stellen

Navigeer met          om de waarde in te stellen. 

1. Druk op        om de snelheid in te stellen

2. Navigeer met           om de positie (H, T, E, D). in te 
stellen

Navigeer met          om de waarde in te stellen. 

3. Druk op          om de therapie te starten.

4. Snelheid wijzigen druk op          en kies  een nieuwe

waarde met           en bevestig met        



1. Druk op           om de therapie te stoppen

Instellen van te infunderen volume over tijd

Einde van de therapie / Pomp Uitzetten

1. Ga met         in het menu tot VTBI, druk op

2. Stel het tijd  in met           , bevestig met

3. Snelheid wordt automatisch berekend.  

3. Druk op           om de therapie te starten.

1. Stop de pomp door op        te drukken 3. Verwijder het disposable en blijf 2 seconden 
de deur  dicht drukken

4.  Blijf 3 seconden op       drukken

! Je kan steeds naar het hoofdmenu navigeren door op            te drukken of de therapie te stoppen !.

Einde van de therapie / Pomp in Standby zetten 

2. Druk  1 x op         en bevestig met    

3. Standby tijd  wijzigen druk op          en kies  een nie

waarde met           en bevestig met        

1. Druk op           om de standby functie te onderbreken

Therapie  instellingen blijven bewaard!

Infusomat Space P:

2. Druk op         en bevestig met

om de deur te openen.



3. Navigeer met          naar Speciale functies  Bevestig 
met           

1. Gebruik de medicatie bibliotheek door 

te bevestigen met

3. Optioneel: Selecteer Patiënten profiel
Navigeer met        en bevestig met

4. Optioneel: Selecteer Categorie
Navigeer met        en bevestig met

5. Navigeer met            om telkens van ABC naar DEF te gaan

Navigeer met       om de  medicatie te kiezen, bevestig met 

6. Optioneel: Concentratie
Navigeer met         en bevestig met

7. Controleer en/of vul de therapie gegevens aan 

start de therapie door op        te drukken.

2. Optioneel: Selecteer Afdeling
Navigeer met        en bevestig met

Medicatie Bibliotheek:

Gebruik van medicatie uit medicatie bibliotheek:

ACCUTE SITUATIE: geen tijd om medicatie op te 
zoeken !!!!

1. Druk op 

2.  Stel de snelheid in en start de therapie 4. Navigeer met          naar Geneesmbibliotheek, Bevestig 
met           

5. Bevestig “Neem waarden over”           



De snelheid word automatisch
berekend.

Navigeer met      om de bolus 
tijd in te stellen en druk 

Blijf        ingedrukt houden 
om een manuele bolus te geven.

1. Om een bolus toe te dienen druk op

1. Om een bolus toe te dienen druk op

Druk op       om een het volume
te bepalen met        en druk

1. Om een bolus toe te dienen druk op

Druk op       om een het volume
te bepalen met        en druk

Manuele Bolus

Bolus met ingesteld Volume

Bolus met ingesteld Volume/tijd

Bij een manuele bolus is een maximum volume vastgelegd 
in functie van het volume van de spuit.

Bolus toedienen:

Als de tijd stijgt Bolus snelheid daalt Druk daalt

!De Bolus kan steeds onderbroken worden door op        te drukken!



De spuit is verkeerd geplaatst in de pomp

Indien er in 2 min geen acties worden ondernomen zal 
de pomp een herinneringesalarm geven, bevestig dit 

met          om verder te gaan.                            

Standaard zal de pomp 3 min voor beëindigen van het 
volume een pre alarm geven, dit kan onderdrukt 
worden door op         te drukken, indien het VTBI 
toegediend is heeft de pomp opnieuw een alarm.

Standaard zal de pomp 3 min voor beëindigen van de
therapie een pre alarm geven, dit kan onderdrukt 

worden door op  te drukken, indien de spuit leeg is
is er terug een alarm

De spuitvergrendeling is geopend tijdens het 
infunderen van de medicatie, bevestig met 

Er is een occlusie gedetecteerd, bevestig met          en 
bekijk wat het probleem is.

De ingestelde Stand‐by tijd is afgelopen, 
bevestig met 

De accu van de pomp zal 30 min voordat de accu leeg 
is een melding geven, dit kan onderdrukt worden met     
.      , sluit vervolgens de pomp aan met een Power 

supply.

Het accu deksel op de achterkant van de pomp is 
verwijderd, de pomp kan niet gebruikt worden zonder 

deze te bevestigen.

Er is een probleem met de pomp. Deze moet 
nagekeken worden door het technisch personeel.

Alarmen meldingen:



Indien er binnen de 2 min geen acties worden 
ondernomen, zal de pomp een herinneringesalarm
geven, bevestig dit met        om verder te gaan.    

Standaard zal de pomp 3 min voor beëindigen van het 
volume een pre alarm geven, dit kan onderdrukt 
worden door op  te drukken, indien het VTBI 

toegediend is, krijgen we terug een alarm

Er is een occlusie gedetecteerd, bevestig met          en 
bekijk wat het probleem is.

Bevestig met         en controleer de vloeistofzijde. 
Staat de rollerklem open?  Is de druppelkamer leeg?

Er zijn luchtbellen gedetecteerd, bevestig met  ,
ontkoppel de patiënt en purgeer de leiding tot de lucht 

verdwenen is.

De ingestelde Stand‐by tijd is afgelopen, 
bevestig met 

De pomp gaat over in KVO modus, bevestig met          
om het alarm te onderdrukken, na afloop van de KVO 

zal de pomp terug een melding geven.

De batterij van de pomp zal 30 min voordat de accu 
leeg is een melding geven, dit kan onderdrukt worden 

met         , sluit vervolgens de pomp aan met een 
Power supply.

Het accu deksel op de achterkant van de pomp is 
verwijderd, de pomp kan niet gebruikt worden zonder 

deze te bevestigen.

Er is een probleem met de pomp. Deze moet 
nagekeken worden door het technisch personeel

Alarmen meldingen:



2. Navigeer met         in het menu tot 

de folder status en bevestig met 

Resetten Intermediare Volume

Aanpassen Occlusiedruk.

1. Druk op 

3. Navigeer met         tot “Tuss.Vol”

en bevestig met 

4. Reset het tussentijds volume door

te bevestigen met 

5.  Druk op          om terug te gaan naar

het hoofdscherm of wacht enkele seconden

2. Navigeer met         in het menu tot 

de folder opties en bevestig met 

1. Druk op 

3. Navigeer met         tot “Occlu Druk”

en bevestig met 

4. Navigeer met         in het menu tot 

het gewenste niveau

6.  Druk op          om terug te gaan naar

het hoofdscherm of wacht enkele seconden

5.  Druk op          om dit niveau in te stellen

Opties

Balkje = Huidige druk
Streepjes = Ingesteld drukniveau



2. Navigeer met         in het menu tot 

de folder status en bevestig met 

Accu capaciteit raadplegen

Alarm volume aanpassen.

1. Druk op 3. Navigeer met          tot “Accu capaciteit

2. Navigeer met         in het menu tot 

de folder opties en bevestig met 

1. Druk op 

3. Navigeer met         tot “Alarm vol. ”

en bevestig met 

4. Navigeer met         in het menu tot 

het gewenste niveau

6.  Druk op          om terug te gaan naar

het hoofdscherm of wacht enkele seconden

5.  Druk op          om dit niveau in te stellen

Opties

80%50%>10% Pre-alarm: 30 min



• Indien de pomp ernstig vervuild raakt, dient deze aangeboden te worden 
aan de technische dienst. 

• Indien er vocht in de pomp is gekomen, dient deze aangeboden te worden 
aan de technische dienst. 

Algemeen: 

Oppervlakkige reiniging: 

1. Schakel de pomp uit. 

2. Koppel het toestel los van het netspanning. 

3. Eerst het vuil verwijderen met een zacht doekje bevochtigd met   
een milde zeepoplossing of ontsmettingsmiddel. 

Sterk aanbevolen is het desinfecterend middel 
B. Braun Meliseptol® Foam Pure. 

4. Ontsmet  het apparaat met een ander zacht doekje, eveneens 
bevochtigd met bovengenoemd ontsmettingsmiddel. 

5. Laat het apparaat minimaal 1 minuut ventileren en volledig droog 
worden voordat u het weer in gebruik neemt.

Opmerkingen: 

Gebruik geen desinfecterende sprays bij de 
netspanningsaansluiting.

Gebruik geen Hexaquart® of andere ontsmettingsmiddelen die 
alkylamine bevatten. 

Reiniging:



Fixatie van de PoleClamp 

1. Breng de rails van de pomp in lijn met de rails van de PoleClamp

2. schuif de PoleClamp  naar voren tot de vergrendeling klikt.

3. Druk om te verwijderen de vrijgaveknop op het frame in. 

4. Druk de hendel naar beneden en trek de paalklem naar achteren.

Het koppelen van apparatuur

1. Breng de rails van de onderste pomp in lijn met de rails van 

de bovenste pomp

2.    Schuif de onderste pomp terug totdat de vergrendeling klikt . 

3.     Voor ontgrendeling: druk de groene clips van de bovenste 

pomp in en schuif de onderste pomp naar voren.

Bevestiging van infuusklem aan infuuspaal

1. Druk de opening van de infuusklem tegen de verticale infuuspaal 

2. Draai de schroef stevig aan. 

3. Schroef losdraaien om de infuusklem te verwijderen. 

4. Voor horizontale bevestiging van de infuusklem: druk de pal 

naar beneden en draai totdat de pal klikt in de vergrendeling.

Transport

Er mogen maximaal drie pompen op elkaar worden gestapeld (in ziekenauto’s of helikopters slechts één pomp).

Opstelling:

Het Stapelen in een SpaceStation

1. Perfusor Space en Infusomat Space kunnen door elkaar in de 

SpaceStation geplaatst worden

2. Schuif de rails van de pomp over de rails van de 

SpaceStation tot  de vergrendeling klikt. 

3. Voor ontgrendeling: Draai de knop aan de linker kant van de 

SpaceStation naar voor.


