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OPMERKING: Caesarea Medical Electronics Ltd. (CME) beveelt het ten zeerste aan dat 

deze handleiding door alle gebruikers van de T34L
TM

-injectiepomp wordt gelezen en dat ze 

de inhoud hiervan volledig begrijpen voordat ze het apparaat gaan gebruiken. Het wordt ook 

aanbevolen dat al het personeel, voordat zij het apparaat mogen gebruiken, training moet 

krijgen van Caesarea Medical Electronics Ltd. (CME) of personen die getraind zijn door 

Caesarea Medical Electronics Ltd. (CME) om training te geven over dit apparaat. 

De competenties van alle deelnemers moeten worden beoordeeld waarbij zowel de leerling 

als de beoordelaar een formulier ondertekenen om te bevestigen dat ze gereed zijn om het 

apparaat in de klinische omgeving te gebruiken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

T34L™-gebruikershandleiding 
 

3 

 

Inhoudsopgave 
 

1 – Inleiding 4 
2 – Gebruiksmodi 5 
3 – Beschrijving en functies van het toetsenpaneel 6 
4 – Symbolen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 7 

Systeemsymbolen ..................................................................................................... 7 
In handleiding gebruikte terminologie ........................................................................ 8 
Beoogd gebruik.......................................................................................................... 8 
Contra-indicaties ........................................................................................................ 8 
Waarschuwingen ....................................................................................................... 8 

Voorzorgsmaatregelen .............................................................................................. 9 
5 – Installatie en instelling 10 

Uitpakken ................................................................................................................. 10 

Stroomvoorziening en de pomp opladen ................................................................. 10 
6 - Toedieningssets 12 
7 – Toegangscodes en toetsenpaneelvergrendeling 13 

Toegangscodes voor gebruikers .............................................................................. 13 

Toetsenpaneelvergrendeling ................................................................................... 13 
8 – Infusie-instelling en -programmering 14 

Verificatie van alarmen ............................................................................................ 14 
Spuitselectie ............................................................................................................ 14 
De toedieningsset purgeren ..................................................................................... 14 

Vooraf laden en spuit plaatsen ................................................................................ 14 
Inschakelen ............................................................................................................. 14 

Spuitdetectie en -bevestiging ................................................................................... 15 

Infusieparameters instellen ...................................................................................... 16 

De infusiesnelheid instellen ..................................................................................... 17 
9 – Accessoires 19 

Draagtas .................................................................................................................. 19 
Gebruik van de tas ter bescherming van pompen tijdens transport ......................... 19 

Infuusstandaardhouder ............................................................................................ 19 
10 – Aanbevolen controles tijdens infusie 21 

Gebeurtenislogboek (geschiedenis) ........................................................................ 21 

11 – Geavanceerde functies 23 
KVO-stand (Keep Vein Open) ................................................................................. 23 

12 – Alarmomstandigheden en probleemoplossing 24 
Alarmomstandigheden ............................................................................................. 24 
Probleemoplossing .................................................................................................. 25 

13 - Wijzig instelling 26 
14 – Specificaties 27 
15 – Service en onderhoud 29 

Reiniging .................................................................................................................. 29 

Opslag ..................................................................................................................... 29 
Service ..................................................................................................................... 29 

16 – Standaard spuiten 30 
Standaard spuitmerken geconfigureerd voor gebruik met T34 ................................ 30 
Tijd tot alarm vanaf occlusie .................................................................................... 30 

BEPERKTE GARANTIE 31 



 
 

1 - Inleiding 

 

 

T34L™-gebruikershandleiding 
 

4 

 

1 – Inleiding 
 

T34L
TM

 is een kleine, lichtgewicht, robuuste injectiepomp op accu- of netvoeding die zowel voor gebruik in 
ziekenhuizen als in de ambulante zorg geschikt is en ontworpen is om de inhoud van de meest gebruikte 
spuiten van 2 tot 60 ml gedurende een gespecificeerde duur of met een opgegeven snelheid in milliliter 
per uur (ml/uur) toe te dienen. Een schroef beweegt de pompaandrijving en zuiger van de spuit met een 
gecontroleerde snelheid naar voren. Deze snelheid is aanpasbaar van 0,1 tot 650 ml/uur; in stappen van 
0,1 ml/uur tot 100 ml en in stappen van 1 ml vanaf 100 tot 650 ml/uur. 
 
De grootte en het gewicht van de T34L

TM
 maken deze ideaal voor ambulant gebruik in een ziekenhuis of 

in de thuiszorg/poliklinische omgeving. De injectiepomp is even geschikt voor gebruik bij volwassenen als 
bij kinderen. 
 
De injectiepomp kan eenvoudig worden verborgen onder de kleding in een draagtas die om de borst 
(binnen in een jas) of om het middel wordt aangebracht. Er is een compacte vergrendelbox beschikbaar 
ter bescherming tegen beschadiging of ontregeling van de pomp of verplaatsing van de spuit. 
 
T34L

TM
 biedt driepunts-spuitdetectie waardoor de pomp alle gangbare (of geprogrammeerde) 

spuitmerken en -maten kan identificeren. Deze functie minimaliseert de kans op programmeringsfouten 
door de gebruiker. De sensoren activeren ook een alarm als de spuit wordt verwijderd of gedeeltelijk 
wordt verplaatst tijdens de infusie. 
 
De pomp kan worden gebruikt voor toediening via elke algemene infusieroute inclusief centraal, perifeer 
veneus, epiduraal, intra-arterieel of subcutaan op voorwaarde dat de toegediende medicijnen voor 
dergelijk gebruik zijn gelicentieerd. 

 

 

Waarschuwing: gebruik de T34L
TM

 pas nadat u de inhoud van deze gebruikershandleiding 

hebt gelezen en begrepen en besteed daarbij aandacht aan de waarschuwingen, voorzorgs-
maatregelen en opmerkingen zoals hieronder beschreven.  

 
Deze handleiding zorgt ervoor dat de gebruiker:  
 

1. De belangrijkste functies van de T34L
TM

 kan identificeren en de werking ervan begrijpt 
2. Een spuit op de juiste manier in de T34L™ kan laden 
3. De T34L™ kan programmeren om de inhoud van de spuit toe te dienen 
4. Toegang tot de patiëntgeschiedenis en de gegevens in het gebeurtenislogboek kan krijgen en deze 

kan interpreteren 
5. Problemen kan oplossen en alarmomstandigheden kan verhelpen 

 
In de gebruikershandleiding wordt belangrijke informatie als volgt aangegeven:  

 

 

Waarschuwing: betekent dat de informatie een waarschuwing is. Waarschuwingen wijzen 

u op omstandigheden die kunnen leiden tot LETSEL BIJ OF HET OVERLIJDEN VAN de 
patiënt/gebruiker.  

 

 

Voorzichtig: betekent dat de informatie een voorzorgsmaatregel is. Voorzorgsmaatregelen 

wijzen u op omstandigheden die kunnen leiden tot SCHADE aan de apparatuur.  
 

  

 

Waarschuwing: betekent dat de informatie aanvullende belangrijke informatie of een tip is 

die u zal helpen een fout te herstellen of die u op bijbehorende informatie wijst.   

 

 
 

Waarschuwing: T34L
TM

 is een medisch apparaat ontworpen voor de veilige, nauwkeurige 

toediening van de juiste infusieregimes en mag alleen worden bediend door, of onder het 
toezicht van, een medisch professional. Onjuist of ongepast gebruik kan ernstig letsel of 
overlijden tot gevolg hebben. 
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2 – Gebruiksmodi 
 

De T34L
TM-injectiepomp heeft drie gebruiksmodi. Samengevat zijn dit:  

 
1) VOLUME OVER TIME (Program Lock OFF) / (VOLUME OVER TIJD (Programmavergrendeling UIT)) 

– De pomp levert het bevestigde volume gedurende de standaard duur of een nieuwe duur bevestigd 
door de gebruiker.  

 

DEZE MODUS IS IDEAAL WANNEER - het gebruikelijk is om hetzelfde toedieningsregime (duur) te 
gebruiken, maar enige flexibiliteit soms vereist kan zijn. 

 

 Hoewel de pomp het volume in de spuit berekent, kan de gebruiker een lagere TIV instellen 
(bijv. als KVO is vereist) tijdens de infusie-instelling. 
 

 De pomp is geconfigureerd met een standaard duur (bijv. 24 uur) om de gebruiker te begeleiden 
bij het maken van de juiste selectie tijdens het instellen, maar de gebruiker kan de duur 
veranderen. De volgende keer dat er een nieuw programma wordt ingesteld, worden de 
standaardwaarden hersteld. 

 

 OPTIES - Titratie kan worden ingeschakeld, waardoor de gebruiker de mogelijkheid krijgt de 
bovenste en onderste infusiesnelheidslimieten tijdens de instelling in te stellen om titratie van de 
infusiesnelheid mogelijk te maken zonder de pomp te stoppen. 

 
2) VOLUME OVER TIME (Program Lock ON - DEFAULT) / (VOLUME OVER TIJD (Programmavergren-

deling AAN - STANDAARD)) – De pomp zal de volledige inhoud van de geplaatste spuit toedienen 
gedurende de standaard duur die op de pomp is ingesteld.  

 

DEZE MODUS IS IDEAAL WANNEER – de volledige inhoud van een spuit altijd moet worden 
toegediend gedurende dezelfde duur (bijv. 24 uur). De duur is vergrendeld, zodat de gebruiker dit 
NIET kan veranderen. Dit voorkomt programmeringsfouten en maakt de instelling van een infusie erg 
eenvoudig.  

 

 De gebruiker kan de TIV of de standaard duur NIET veranderen. 
 

 De pomp berekent het volume, past de vooraf ingestelde duur toe en berekent de juiste snelheid 
voor de infusie.  

 

 De gebruiker bekijkt alleen het infuusoverzichtsscherm (met de duur, snelheid en het volume) en 
controleert of dit met het voorschrift overeenkomt voordat de infusie wordt gestart. 

 

 Er is een toegangscode voor gebruikers vereist voor het wijzigen van de pompinstellingen. 
 

 Titratie is NIET mogelijk in de modus Program Lock ON (Programmavergrendeling AAN). 
 

3) MODUS RATE PER HOUR (SNELHEID PER UUR) – De standaard duur is ingesteld op nul onder het 
menu Change Set Up (Wijzig instelling) (toegangscode vereist). 

 

DEZE MODUS IS IDEAAL WANNEER – elke keer verschillende infusiesnelheden worden gebruikt en 
de gebruikers bekend en vertrouwd zijn met het zelf berekenen van de infusiesnelheden. 
 

 De pomp berekent het volume in de spuit en vervolgens stelt de gebruiker de snelheid in ml/uur 
in (dit is standaard ALTIJD nul als New Program (Nieuwe programma) is bevestigd, zodat de 
gebruiker moet scrollen om de infusiesnelheid te selecteren en anders kan de infusie niet 
worden gestart). 
 

 De titratie kan worden ingeschakeld in de modus Rate per Hour (Snelheid per uur). Zie de functie 
"Rate Titration" (Snelheidstitratie) in het menu Change Set Up (Wijzig instelling) (code vereist). 

 

 

Waarschuwing: zorg ervoor dat u alle mogelijke modi volledig begrijpt, vooral de modus 

waarin uw pomp is geconfigureerd, voordat u de T34L
TM

 gaat gebruiken.    

 

 OPMERKING: uw T34L
TM

 kan in een van bovenstaande modi worden geconfigureerd (waar 

dat passend is voor uw kliniek/instelling) tijdens de installatie door CME of uw servicecentrum. 
Neem de tijd om te bepalen welke modus het beste is voor uw praktijk.    
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3 – Beschrijving en functies van het 

toetsenpaneel 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Functie Beschrijving 

1.  
Operation LED  
(Bedrijfs-LED) 

Groen lampje 
Licht op tijdens zelftest van het systeem 
Een groen knipperlicht betekent dat het infuus loopt 
Rood lampje 
Wijst op een alarmstatus met een continu rood lampje 
Gaat branden wanneer de pomp zich in een standby-modus  
bevindt tijdens het programmeren 

2.  Plus-toets Bladert tussen opties 

3.  
Toets NO/STOP 
(NEE/STOP) 

a. Hiermee gaat de gebruiker een stap terug 
b. Stopt de pomp 

4.  1 Infraroodsensor  

5.  
Toets ON/OFF 
(AAN/UIT) 

Schakelt de pomp aan en uit 

6.  Toets Verder  

7.  
Toets YES/START 
(JA/START) 

Bevestigt keuzes 

8.  Minus-toets Bladert tussen opties 

9.  Toets Terug  

10.  Toets INFO 
a. Toont technische gegevens en de accustatus 
b. Lang indrukken vergrendelt/ontgrendelt het toetsenpaneel 

11.  Pompscherm 
De schermverlichting kan worden ingeschakeld door een  
willekeurige toets in te drukken 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

5 6
6 

7 8 9 4 10 11 
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4 – Symbolen, waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

 
Systeemsymbolen 

 
De volgende symbolen worden gebruikt op de T34L

TM
-injectiepomp en onderdelen. Labels op de pomp of 

formuleringen in deze handleiding voorafgegaan door een van de volgende woorden en/of symbolen zijn 
van bijzonder belang en/of moeten u helpen om de pomp op een veilige en resultaatgerichte manier te 
gebruiken.   
 

 
 

Voorzichtig 

 

Zie de gebruiksinstructies 

  
  

0344                       

CE-markering duidt op overeenstemming met richtlijn 93/42/EEG betreffende 
medische hulpmiddelen. 

  

 
 

Niet meegeven met het huishoudelijk afval. Symbool wijst op gescheiden inzameling 
van elektronische apparatuur. (AEEA-richtlijn 2002/96/EEG). OPMERKING: geldt niet 
voor de accu. 

  

 

De accu niet meegeven met het huishoudelijk afval. Symbool betekent dat voor de 
accu een gescheiden inzameling verplicht is. 

  

 

Wegwerpcomponenten voor eenmalig gebruik inzetten op meerdere patiënten houdt 
een biologisch risico in. Hergebruik geen wegwerpcomponenten voor eenmalig 
gebruik.    

  

 
Toegepast onderdeel van type CF.  

 
 

 
Fabricagedatum 

  

 Serienummer 

  

 
Uiterste gebruiksdatum (verbruiksartikelen) 

  
 

Partijnummer (verbruiksartikelen) 

  
 

Gesteriliseerd met ethyleenoxide 

 
 

 

 

 

LOT 

 STERILE   EO 
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In handleiding gebruikte terminologie 
 

 

 

Waarschuwing: betekent dat de informatie een waarschuwing is. Waarschuwingen wijzen 

u op omstandigheden die kunnen leiden tot letsel bij of het overlijden van de patiënt of 
gebruiker. Zorg ervoor dat u deze handleiding en alle waarschuwingen volledig hebt gelezen 
en begrepen. Pas dan mag u het T34L™-injectiespuitsysteem in gebruik nemen.  

 

 

 

  

 

Voorzichtig: betekent dat de informatie een voorzorgsmaatregel is. Voorzorgsmaatregelen 

wijzen u op omstandigheden die kunnen leiden tot schade aan de apparatuur. Zorg ervoor dat 
u deze handleiding en alle voorzorgsmaatregelen volledig hebt gelezen en begrepen. Pas dan 
mag u het T34L™-injectiespuitsysteem in gebruik nemen. 

 

 

 

  
 OPMERKING: betekent dat wat volgt bijkomende belangrijke informatie is of een tip die u 

moet helpen om het T34L™-injectiespuitsysteem te bedienen.  

 
Beoogd gebruik 
 
De T34L

TM
-injectiespuitdriver is bedoeld voor infusie van medicatie of vloeistoffen die voortdurend of met 

tussenpozen moeten worden toegediend, met precies gestuurde infusiesnelheden via alle klinisch 
aanvaardbare kanalen, inclusief intraveneus, percutaan, intra-arterieel, epiduraal, enteraal, in de buurt 
van zenuwen en op een intraoperatieve locatie (zacht weefsel/lichaamsholte/chirurgische wond). Het 
systeem is bedoeld voor patiënten die voedingsvloeistoffen, chemotherapeutische middelen en behan-
deling met algemene vloeistoffen nodig hebben in ziekenhuis- en thuiszorgomgevingen. 
 

Contra-indicaties 
 

o Infusie van bloed en bloedproducten 
o Infusie van insuline 
o Infusie van essentiële medicatie waarbij stopzetting of onderbreking ernstig letsel of overlijden kan 

veroorzaken 
o Gebruik in ambulante regimes door patiënten die niet over het mentale, fysieke of emotionele 

vermogen beschikken om hun therapie zelf toe te dienen of die niet onder de zorg van een 
verantwoordelijke persoon vallen 

  

 
Waarschuwingen 

 
Om de kans op letsel of overlijden te voorkomen, moet rekening worden gehouden met het volgende 
advies voordat u de T34L

TM
-injectiepomp gaat gebruiken: 

  
 

 

Waarschuwing: CME-injectiepompen mogen niet worden gebruikt voor infusie van 

medicatie waarvan stopzetting of onderbreking tot ernstig letsel of overlijden kan leiden. 

 

Waarschuwing: een knik of occlusie in de infuuslijn kan de werking en precisie van de pomp 

belemmeren. Controleer vóór gebruik of er geen knik of occlusie in de infuuslijn zit.  

 
 
 

  

 

Waarschuwing: haal een spuit die niet leeg is nooit uit de pomp als deze nog steeds op de 

patiënt is aangesloten. De infuuslijn moet worden losgekoppeld of afgeklemd voordat de spuit 
wordt verwijderd om vrije doorstroming en de kans op ernstig letsel bij of overlijden van de 
patiënt te voorkomen. 
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Waarschuwing: zorg ervoor dat er geen lucht in de injectiespuit aanwezig is en purgeer de 

toedieningsset ook volledig voordat u de injectiespuit in de pomp laadt om infusie van lucht in de 
patiënt (luchtembolie) te voorkomen. 

  

 

Waarschuwing: aanpassingen, onderhoud of reparaties uitgevoerd door niet-gecertificeerd 

onderhoudspersoneel kan de werking van de pomp en/of nauwkeurigheid van de infusie 
belemmeren. Zorg dat alle aanpassingen, onderhoudstaken of reparaties van het apparaat 
worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bevoegde technici die gecertificeerd zijn door het 
CME-servicecentrum.  

 
 
 

  

 

Waarschuwing: het T34L
TM-injectiepompsysteem moet worden gebruikt bij een temperatuur 

van 5C tot 40C en een vochtigheid van 5% tot 90%. Gebruik bij temperaturen en/of vochtigheid 
buiten dit bereik kan de nauwkeurigheid beïnvloeden.   

 
 
 

  

 

Waarschuwing: onveilige werking kan voortvloeien uit het gebruik van ongeschikte 

accessoires. Gebruik alleen accessoires en opties die voor dit systeem zijn ontwikkeld en 
geleverd door CME. 

 
 
 

  

 

Waarschuwing: wegwerpartikelen moeten compatibel zijn met het toegediende medicijn. 

Vraag dit vóór gebruik na bij de fabrikant van de toedieningsset. 

 
 
 

  

 

Waarschuwing: als de injectiepomp valt, kan dit tot beschadiging van de onderdelen leiden. 

Als de pomp is gevallen, retourneer deze dan voor inspectie door gekwalificeerd onderhouds-
personeel. 

 
 
 

  

 

Waarschuwing: gebruik een goede aseptische techniek bij het vullen van de spuit en het 

purgeren van de toedieningsset. Niet-steriele componenten kunnen infecties bij patiënten 
veroorzaken. Houd alle wegwerpartikelen steriel en hergebruik geen sets voor eenmalig gebruik.   

 
 
 

  

 

Waarschuwing: gebruik de pomp niet in de buurt van apparatuur die radiofrequentie van 

hoge energie uitzendt, zoals elektrochirurgische cauterisatie-apparatuur, aangezien dit tot valse 
alarmsignalen of foutmeldingen kan leiden.  

 
 
 

  

 

Waarschuwing:  het maximale volume dat mag worden toegediend tijdens FAULT 

CONDITION (ENKELE FOUTTOESTAND) is 0,15 ml (afhankelijk van de gebruikte maat 
injectiespuit).  

 
 

 

Waarschuwing:  de apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van 

ontvlambare mengsels. 
 

 
Waarschuwing: de T34L

TM
-injectiepomp moet altijd in een tas of vergelijkbare houder 

worden gebruikt als deze in direct zonlicht wordt gebruikt. 
 

 

Voorzorgsmaatregelen 
 
Om mogelijke schade aan de apparatuur te voorkomen, moet u het volgende in acht nemen:  

 

 

Voorzichtig: xyleen, aceton of vergelijkbare oplosmiddelen kunnen de componenten 

beschadigen. Reinig de pomp niet met deze chemische stoffen. Verwijder gemorste 
oplosmiddelen direct met een vochtige, niet natte, doek of spons en een mild reinigingsmiddel of 
10% bleekmiddel oplossing. Afdrogen.  

 
 
 

  

 

Voorzichtig:  onderdompeling van de T34L
TM-injectiepomp in vloeistof kan de componenten 

beschadigen. De pomp mag in geen enkele vloeistof worden ondergedompeld.  

 
 

 
Voorzichtig:  de accu kan beschadigd raken bij omgevingstemperaturen >50 °C (122F). 



 
 

5 – Installatie en instelling 

 

 

T34L™-gebruikershandleiding 
 

10 

 

5 – Installatie en instelling 
 
Uitpakken 

 
1. Haal de T34L

TM
-injectiepomp en accessoires uit de verpakking en controleer deze op beschadiging 

tijdens vervoer of opslag. 
 

 

Waarschuwing: gebruik de T34L
TM

 niet bij duidelijke tekenen van beschadiging. Retourneer 
voor inspectie door bevoegd onderhoudspersoneel.    

 
2. Controleer of de volgende items in de verpakking zitten: 

 

 T34L
TM

-injectiepomp 

 Gebruikershandleiding 

 Draagtas (optioneel) 

 Vergrendelbox (optioneel) 

 Externe lader  

 Infuusstandaardhouder (optioneel) 
 

Als er items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de afdeling Voorraadbeheer om 
vervangende items te bestellen. 
 

 

Stroomvoorziening en de pomp opladen 
 

De T34L
TM-pomp omvat een li-polymeeraccu die gebruik mogelijk maakt wanneer de patiënt ambulant is, 

wordt verplaatst of zelfs tijdens stroomstoringen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, kan deze 15-17 
uur worden gebruikt bij een infusiesnelheid van 125 ml/uur.  
 

Wandlader 
 

Om de accu op te laden, sluit u de stekker van de oplader op de netvoeding en op de gelijkstroom-
connector van de pomp aan de achterkant van de pomp aan. Let erop dat de gelijkstroomconnector 
rechtstreeks op de juiste manier moet worden ingebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPMERKING: nadat het signaal 'End Battery' (Einde accu) is geactiveerd of na een lange 

periode van opslag, wacht u 2 minuten nadat de pomp op de netvoeding is aangesloten voordat 
u deze gaat gebruiken. 

 
 
 

  

 

Voorzichtig: als u de accu gedurende lange tijd onopgeladen laat, kan dit tot beschadiging 

van de accu leiden.   

 
Voorzichtig: draai de gelijkstroomconnector (DC connector) niet terwijl u deze loskoppelt van 

de achterkant van de pomp. 
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 OPMERKING: sluit de pomp wanneer mogelijk aan op de netvoeding. Hierdoor wordt de 

accuvoeding gespaard voor gebruik in noodgevallen of voor situaties waarin geen netvoeding 
beschikbaar is.  

 
 
 

  
 OPMERKING:  vervang de accu elke twee jaar in gecertificeerde servicecentra.  

 
 

 OPMERKING: laad het apparaat alleen met de speciale T34L
TM-lader op. 

 

Accutest 
 

Tijdens het instellen van de pomp op een patiënt dient u altijd te controleren of er voldoende 
accuspanning over is voor de duur van de infusie. Volg hiervoor een van de procedures hieronder:  
 

 Bekijk het opstartscherm, dat bij inschakeling wordt 
weergegeven, waarop wordt aangegeven hoeveel % 
accuspanning nog over is. 

 Druk op de toets INFO wanneer de pomp is gestopt en 
selecteer Battery Level (Accuniveau), druk op YES (JA) 
om de accumeter te zien. 

 Druk tijdens de infusie twee keer op de toets INFO om het accuniveau te controleren en 
controleer altijd of er voldoende accuspanning aanwezig is om het huidige programma af te 
ronden. Als dit niet het geval is, laad de accu dan op. 

 Voldoende accuspanning kan variëren afhankelijk van uw instelling, de infusiesnelheid,  
het aantal keren dat de informatieopties/schermverlichting worden gebruikt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Battery Level 
                                     85% 

Empty                           Full 
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6 - Toedieningssets 
 

Het T34L
TM

-injectiepompsysteem kan met elke uitbreidingsset met een Luer-aansluiting worden gebruikt. 
Voor systeemoptimalisatie, nauwkeurigheid en prestaties raadt CME echter het gebruik van speciale 
CME-sets aan. 
 
Speciale door CME beschikbaar gestelde sets omvatten: 
 
 
 

150 cm IV-infusieset met terugslagklep 

 
 
 
 

100 cm Sub-cut-set met naald 

 
 
 
 

 

Waarschuwing: vervang de toedieningsset minimaal elke 24 uur (of in overeenstemming 

met de plaatselijke richtlijnen) om de kans op de ontwikkeling van bacteriën/infectie te 
verminderen. 

 
 
 

  

 

Waarschuwing: onderwerp de verpakking en de inhoud voor elk gebruik aan een visuele 

controle. Gebruik verbruiksartikelen niet als de verpakking op enige wijze is beschadigd, omdat 
dit kan betekenen dat de steriliteit is aangetast.   

 
 
 

  

 

Waarschuwing: een luchtembolie tijdens een IV-infusie kan de patiënt ernstig of zelfs 

dodelijk verwonden. Sluit een patiënt niet aan op de T34L
TM

-injectiepomp tot alle in het 
vloeistofpad en de injectiespuit opgesloten lucht daaruit is verwijderd. Lees aandachtig de 
instructies om te laden. Er kan een luchtembolie ontstaan wanneer u in een van de 
componenten hebt geprikt.  

 
 
 

  

 

Waarschuwing:  medicijnen mogen uitsluitend aan de epidurale ruimte worden toegediend 

indien zij daarvoor bestemd zijn en de toediening verloopt in overeenstemming met de bijsluiter 
van de geneesmiddelenfabrikant. Het epiduraal toedienen van medicijnen die daarvoor niet 
bestemd zijn kan bij de patiënt ernstig letsel of overlijden veroorzaken.  

 
 

 

Waarschuwing:  wegwerpartikelen moeten compatibel zijn met het toegediende medicijn. 

Vraag dit vóór gebruik na bij de fabrikant van de toedieningsset. 

 
 
 

 

 
Voorzichtig:  componenten kunnen beschadigd raken als de set niet op de juiste manier op 

de spuit is aangesloten. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten, maar niet te strak zijn 
aangedraaid. Zo ontstaat er zo weinig mogelijk lekkage, onderbrekingen en schade aan 
componenten.  
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7 – Toegangscodes en 
toetsenpaneelvergrendeling 

 
Toegangscodes voor gebruikers 

 
De T34L

TM
 gebruikt drie niveaus van gebruikerstoegangsbeveiliging om onbevoegde wijzigingen van de 

instelling of configuratie te voorkomen. Hoewel er geen toegangscode is vereist om de pomp in te 
schakelen en een infusie uit te voeren, kunnen bepaalde instellingen en functies geconfigureerd en 
vergrendeld zijn voor zover van toepassing voor de klinische toepassing waar de pomp voor wordt 
gebruikt in uw praktijk.  
 

 OPMERKING: er staan geen toegangscodes in deze handleiding. Raadpleeg uw klinisch 

leidinggevende of technisch personeel voor deze codes ALLEEN als u opgeleid en bevoegd 
bent om deze te gebruiken. 

  

 

Waarschuwing: probeer geen toegang te krijgen tot met toegangscodes beveiligde 

gebieden wanneer u daar geen opleiding of toestemming voor heeft. Als u hier wel bevoegd voor 
bent, deel de codes dan niet met onbevoegd personeel. 

 
Door deze instellingen in een beveiligd gebied van de pompmenu's te plaatsen, wordt het gebruik van de 
pomp ook vereenvoudigd aangezien de dagelijkse gebruikers de algemene instellingsparameters niet 
herhaaldelijk hoeven te bevestigen of wijzigen terwijl ze een eenvoudig infusieregime instellen. 
 
De modus „Change Set Up‟ (Wijzig instelling) (zie verderop in de sectie) bevat configureerbare 
instellingen en functies en is beveiligd met een gebruikerscode tegen onbevoegde toegang.  
 
Het „Technicians Menu‟ (Menu voor de technicus), gebruikt voor onderhoud en/of reparatie van de pomp, 
is ook beveiligd door een speciale toegangsprocedure en een andere gebruikerscode dan die voor 
„Change Set Up‟ (Wijzig instelling).  
 
Tijdens normaal gebruik zal de verpleegkundige deze velden niet zien en zal niet naar deze codes voor 
technici worden gevraagd.  

 

Toetsenpaneelvergrendeling 
 

Naast de mogelijkheid om bepaalde infusieparameters of pompinstellingen te vergrendelen of beperken 
biedt T34L

TM
 gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van het toetsenpaneel te vergrendelen als u zich 

zorgen maakt dat patiënten, familieleden of niet-opgeleid personeelsleden de pomp zouden kunnen 
ontregelen. Ga als volgt te werk om de vergrendeling van het toetsenpaneel te activeren: - 
 

 Terwijl de pomp bezig is met infunderen, houdt u de toets 
INFO ingedrukt tot er een diagram wordt weergegeven met 
daarin een balk die van links (UIT) naar rechts (AAN) 
beweegt. 

 Houd de toets ingedrukt tot de balk volledig over het scherm 
is verplaatst en er een pieptoon klinkt om te bevestigen dat 
de vergrendeling is geactiveerd. 

 Om de vergrendeling uit te schakelen, herhaalt u deze procedure. De balk gaat nu van rechts 
(AAN) naar links (UIT) en er klinkt een pieptoon om de deactivering te bevestigen. 

 

 OPMERKING: om veiligheidsredenen is de toetsenpaneelvergrendeling niet van invloed op de 

bediening van de toetsen START of STOP aangezien gebruikers of patiënten die niet weten hoe 
ze de vergrendeling kunnen deactiveren mogelijk een infusie moeten STOPPEN in een noodgeval 
en/of de infusie mogelijk opnieuw moeten starten (bijv. na het opheffen van een alarm). 

 

  

              LOCK MODE 
 

   
    

   OFF                                    ON 
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    Pre-Loading 
 

  Use NO to Interrupt …..  

 

 

T34L 
 

Version LCATXXXXX 

  ID: HOSPITAL NAME 

 

 Occlusion        540mmHg 

 Max. Rate               5ml/h 

 Program Lock            ON 

 Battery Status            98% 
 

8 – Infusie-instelling en -programmering 

 
 

 OPMERKING: alle drie de gebruiksmodi worden hieronder behandeld. De instructies voor het 

programmeren verschillen in elke modus evenals de manier waarop kan worden bepaald in 
welke modus de pomp is geconfigureerd. 

 

Verificatie van alarmen 
 

Hoorbare en visuele alarmen moeten als volgt worden gecontroleerd: schakel de pomp in. Wacht meer 
dan 2 minuten zonder enige actie.  Hoorbaar alarm en visueel bericht “Pump paused too long” (Pomp te 
lang op pauze) moet geactiveerd zijn.  
 

Spuitselectie 
 
 

De T34L
TM

 is geprogrammeerd om de meest gebruikte spuitmerken van 2 tot 60 ml te herkennen. Spuiten 
met Luerlock-aansluiting MOETEN worden gebruikt om de juiste aansluiting van de toedieningsset te 
garanderen. 
 

De toedieningsset purgeren 
 

1. Nadat de spuit gevuld is, bevestigt u de toedieningsset, purgeert u deze handmatig en brengt u de klem aan. 
 

 
Waarschuwing:  nooit aansluiten op de patiënt voordat de spuit in de pomp is geladen. 

 

Vooraf laden en spuit plaatsen 
2. Zorg dat de pomp ingeschakeld is alvorens de spuit geplaatst is en dat de cilinderklemarm omlaag is 

gebracht.  

 
Inschakelen 

3. Druk op de toets ON/OFF (AAN/UIT) om de pomp in te schakelen. 
Op het scherm dat tijdens de zelftest van de pomp wordt 
weergegeven verschijnt het volgende: (1) Naam pompmodel, (2) 
Softwareversie en (3) Pomp-ID (standaard „Injectiepomp‟, maar dit 
kan worden geconfigureerd volgens lokale ID-vereisten, bijvoorbeeld 
assetnr. of gebruikerslocatie via BodyComm™ PC-software). 

4. Op het scherm wordt PRE-LOADING (VOORAF LADEN) 
aangegeven en de aandrijving begint te bewegen. Wacht tot deze 
niet meer beweegt en het knipperende scherm LOAD SYRINGE 
(SPUIT LADEN) wordt weergegeven. 

5. Tijdens het vooraf laden wordt een scherm met instellingenoverzicht 
weergegeven met de belangrijkste vergrendelde parameters die van 
toepassing kunnen zijn op/een beperking kunnen vormen voor de 
programmering van de pomp.  
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10ml BD Plastipak 
 

 Select ↑↓   Press YES  

 

 

 

Press YES to Resume 

NO for New Program 

 

 

 OPMERKING: tijdens het vooraf laden keert de aandrijving terug naar de startpositie van de 

laatste geprogrammeerde infusie. Als de gebruiker regelmatig gebruikmaakt van hetzelfde 
spuitmerk, dezelfde maat en hetzelfde volume, dan keert de aandrijving elke keer naar de juiste 
positie terug en is aanpassing niet nodig. 

 

6. Als de aandrijving zich niet in de vereiste positie bevindt om ruimte te bieden aan de spuit, laat de cilinder-
klemarm dan omlaag staan en gebruik de toetsen FF (VERDER) of BACK (TERUG) om de aandrijving naar 
de vereiste positie te brengen (houd de spuit boven het apparaat om de juiste locatie te bepalen). De 
voorwaartse beweging van de aandrijving is om veiligheidsredenen beperkt en herhaaldelijk drukken op de 
toets FF (VERDER) is dus mogelijk noodzakelijk. De achterwaartse beweging is niet beperkt. 
 

 

Voorzichtig:  de aandrijving kan alleen worden bewogen zoals hierboven beschreven. 

Gebruik geen kracht om de aandrijving handmatig te verplaatsen, aangezien dit het apparaat 
kan beschadigen en/of de kalibratie kan beïnvloeden. 

7. De afbeelding van de injectiespuit knippert op het scherm Load Syringe (Spuit laden) op drie plaatsen, til 
de cilinderklemarm omhoog en laad de injectiespuit in de pomp. Positioneer eerst de flens/kraag en 
zuiger tegelijkertijd. Telkens wanneer u elk punt van de injectiespuit correct plaatst, gaat de knipperende 
indicator voor die sensor continu branden op het scherm.  

8. Breng de cilinderklemarm uiteindelijk omlaag, zodat deze zich 
bovenop de spuitcilinder bevindt. Als de spuit correct is geladen, 
gaat de afbeelding (rechts) continu branden (geen knipperende 
componenten) en geeft de pomp de maat en het merk van de 
gedetecteerde spuit weer.  

 

 

Waarschuwing:  breng geen label op de spuit aan en breng niets aan dat de externe 

diameter van de spuit verandert op het punt waar de cilinderklem wordt aangebracht, aangezien 
dit tot onjuiste spuitdetectie kan leiden met als gevolg dat de pomp met de onjuiste snelheid 
beweegt voor de geladen spuit. 

                        
 

 

Spuitdetectie en -bevestiging 
 

9. Kijk op het LCD-scherm om er zeker van te zijn dat de pomp de 
spuitmaat en het merk goed heeft geïdentificeerd. 

 
 
 

 OPMERKING: als het weergegeven spuitmerk niet correct is, gebruik dan de pijltoetsen 

OMHOOG of OMLAAG om door merken met vergelijkbare afmetingen te bladeren. Dit gebeurt 
alleen als de geselecteerde spuit afmetingen binnen +/- 1 mm van een ander gangbaar merk 
heeft dat niet is uitgeschakeld. 

 
 

10. Druk op de toets YES/START (JA/START) om te bevestigen dat het weergegeven spuitmerk correct is. 
 

11. Als de pomp is gestopt en uitgeschakeld vóór het laatste programma 
“End Program” (Einde programma) is bereikt, wordt het 
promptscherm Resume (Hervatten) weergegeven (bijv. als tijdens 
een infusie de pomp is uitgeschakeld). Druk op NO (NEE) om verder 
te gaan met het programmeren van het nieuwe regime. 
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10ml BD Plastipak 

Volume          12 ml 
 Change ↑↓   Press YES  

 

 

10ml BD Plastipak 

Duration   24:00 
 Change ↑↓   Press YES  

 

 

 

10ml BD Plastipak 

Volume     12 ml 
 Change ↑↓   Press YES  

 

 

 Volume       12.0ml 

 Duration    24:00 

 Rate              0.50ml/h 

 Confirm, Press YES  

 OPMERKING PURGEEROPTIE: om de speling te elimineren/verminderen (zichtbare 

ruimtes op de laadpunten van de kraag en zuiger) en een snellere opstarttijd te garanderen (tijd 
om de geprogrammeerde infusiesnelheid te bereiken), kan de gebruiker het systeem purgeren 
(slechts een keer) tot een volumelimiet die geconfigureerd is onder Change Set Up (Wijzig 
instelling) (max 0,5 ml). Ga als volgt te werk om deze optie te gebruiken na bevestiging van de 
spuit: 

a. Druk op de toets FF (Verder). 
b. Zorg dat de patiënt NIET is aangesloten op de set en druk op Yes (Ja) om te bevestigen. 
c. Houd de toets FF (Verder) ingedrukt tot er geen speling meer is en/of het purgeren is 

voltooid. 
d. Druk op STOP om terug te keren naar de programmeringsschermen wanneer het 

purgeren is voltooid. 

 

 
DE PROGRAMMERING KAN NU OP TWEE VERSCHILLENDE MANIEREN  

PLAATSVINDEN AFHANKELIJK VAN HET FEIT OF DE POMP IS GECONFIGUREERD  
MET DE PROGRAMMAVERGRENDELING AAN OF  

UIT.  GA ALS VOLGT TE WERK AFHANKELIJK VAN HET WEERGEGEVEN SCHERM 

 
 

 
 
 
 GA DOOR NAAR STAP 12 GA DOOR NAAR STAP 18 
 PROGRAMMAVERGRENDELING IS UIT PROGRAMMAVERGRENDELING IS AAN 

 

 
Infusieparameters instellen  

 

12. Zodra het merk en de maat van de spuit zijn bevestigd, berekent en 
toont de pomp het toe te dienen volume in de spuit. 

 
13. De gebruiker kan de pijltoetsen gebruiken om het Te Infunderen 

Volume (TIV) aan te passen, bijvoorbeeld om een restvolume voor 
KVO (Keep Vein Open) toe te staan indien nodig.  

 

 

Waarschuwing:  als het weergegeven volume na het laden van de spuit aanzienlijk verschilt 

van het volume dat zichtbaar is bevestigd op de schaal van de spuit, verwijder dan de spuit, 
schakel de pomp uit, gebruik de pomp niet meer en retourneer deze naar een bevoegd 
servicecentrum voor inspectie, testen en nieuwe kalibratie. 

 
 
 

14. Druk op de toets YES/START (JA/START) om de TIV te bevestigen 
 

15. ALLEEN DE MODUS VOLUME OVER TIME (VOLUME OVER 
TIJD). Het LCD-scherm vraagt de gebruiker de infusieduur in te 
stellen. Druk op YES (JA) om de standaard duur te bevestigen of 
gebruik de pijltoetsen ↑↓ om de duur te veranderen en druk 
vervolgens op YES (JA). 

 
 

 OPMERKING: elke pomp heeft een standaard duur ingesteld in het met een toegangscode 

beveiligde menu Change Set Up (Wijzig instelling). Uw klinisch leidinggevende kan bijvoorbeeld 
een standaard duur van 24 uur hebben ingesteld. Als dat zo is, geeft het scherm Duration (Duur) 
standaard altijd deze duur weer wanneer New Program (Nieuw programma) is geselecteerd. 
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Duration Changed 

Please Check rate 
 

 

Volume             12 ml 

Duration            24:00    

Rate                    0.5 ml/h    

Confirm, Press YES 

 

 

 

    Start Infusion? 

  

 

10ml BD Plastipak 

Rate        0.5 ml/h 
 Confirm, Press YES  

 

 

10ml BD Plastipak 

Rate           0ml/h 
 Change ↑↓   Press YES 

 

 OPMERKING: in de modus RATE PER HOUR (Snelheid per 

uur) wordt het scherm Duration (Duur) niet weergegeven. In 
plaats daarvan gaat de pomp direct naar het scherm RATE 
(SNELHEID) (links) waarop een snelheid van 0 ml/uur wordt 
weergegeven en de gebruiker wordt gevraagd de snelheid in te 
stellen met behulp van de pijltoetsen ↑↓. In plaats van dat de pomp de snelheid berekent op 
basis van een vooraf ingestelde of geselecteerde duur, stelt de gebruiker in deze modus de 
vereiste snelheid in ml/uur in. Gebruik de toetsen ↑↓ om de snelheid in te stellen en druk op YES 
(JA). 

 
 

De infusiesnelheid instellen  
 

16. De pomp berekent en geeft de snelheid weer (in milliliter per uur) die 
nodig is om de TIV toe te dienen gedurende de bevestigde 
infusieduur.  

 
17. Druk op YES (JA) om de berekende snelheid te bevestigen. 

 

 OPMERKING: in de configuratie VOLUME OVER TIME 

(UNLOCKED) (VOLUME OVER TIJD (ONTGRENDELD)) kan 
de gebruiker alleen de snelheid instellen door de vereiste duur 
te selecteren. Als de snelheid gewijzigd moet worden, druk dan 
op NO (NEE) om terug te gaan naar het scherm DURATION 
(DUUR) en de duur indien nodig aan te passen. Bij bevestiging 
van de gewijzigde duur waarschuwt de pomp de gebruiker (rechts) de nieuwe snelheid te 
controleren die vervolgens wordt weergegeven. 

 

 OPMERKING: in VOLUME OVER TIME (VOLUME OVER TIJD) kunnen klinisch leidingge-

venden of technici een MAXIMUM RATE LIMIT (MAXIMALE SNELHEIDSLIMIET) hebben 
ingesteld om te voorkomen dat de T34L

TM
 wordt geprogrammeerd op snelheden boven een 

vaste limiet in lijn met de toepassing waar de pomp regelmatig voor wordt gebruikt. De pomp 
staat niet toe dat de gebruiker naar een duur scrollt die een snelheid vereist boven deze limiet 
om de inhoud van de spuit gedurende die duur toe te dienen. 

 
 
 

18. Het scherm Summary (Overzicht) toont het (te infunderen) volume, de 
duur en de infusiesnelheid.  

 
 
 

 

 

Waarschuwing:  neem altijd de tijd om te controleren of de inhoud van het scherm 

Summary (Overzicht) overeenkomt met het voorschrift voordat u een infusie start. 

 
 

19. Druk op YES/START (JA/START) om aanvaarding van de vooraf ingestelde (als de 
programmavergrendeging AAN is) of geprogrammeerde (als de VERGRENDELING UIT is) 
infusieparameters te bevestigen. 
 

20. De pomp vraagt START INFUSION? (INFUSIE STARTEN?). 
Controleer of de toedieningsset op de toegang van de patiënt is 
bevestigd en of de klem is ontgrendeld. Druk op YES/START 
(JA/START) om de infusie te starten. 
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 Time Remaining   23:57  

 Rate      0.5ml/hr 
 <<<<<  Pump Delivering 

 

 Time Remaining   23:58  

 Rate      0.5ml/hr 
 10ml BD Plastipak  

 

 

21. Tijdens de infusie toont het scherm Infusion Time Remaining (Resterende infusietijd) (bovenste regel), 
Infusion Rate (Infusiesnelheid) (hoofd-/middelste regel) en de onderste regel wisselt tussen Syringe Size 
& Brand (Spuitmaat en -merk) en een toedieningsanimatie om aan te geven dat de pomp actief is (als de 
LED-indicator op het toetsenpaneel is uitgeschakeld om de accu te sparen (zie Wijzig instelling)). 
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9 – Accessoires 
 
Optionele accessoires voor de T34L

TM
:  

 Draagtas voor pomp (spuit van maximaal 50/60 ml) 

 Infuusstandaardhouder 
 

Draagtas 
 
Nadat de spuit is geladen kan de T34L

TM
 in de draagtas worden geplaatst om de pomp, spuit en inhoud te 

beschermen tegen beschadiging of verplaatsing van de spuit. De tas kan om de schouders of het middel 
worden gedragen. 
 

Gebruik van de tas ter bescherming van pompen 
tijdens transport 

 

 
WAARSCHUWING: de T34L

TM
-injectiepomp moet altijd in een tas of vergelijkbare houder worden 

geplaatst als deze in direct zonlicht wordt gebruikt. 

 
CME raadt gebruikers af de pomp in zonlicht te gebruiken. 
Als het nodig is dat de patiënt naar buiten gaat, dan raadt CME aan om alle pompen die tijdens het 
patiëntentransport aan zonlicht kunnen worden blootgesteld in een CME-injectiepomptas, of vergelijkbaar 
(bijvoorbeeld door deze in een vak of zak te bewaren), te bewaren. Tijdens infusie, om de pomp, spuit en 
medicatie tegen blootstelling, schade of verplaatsing van de spuit te beschermen. 
 
Bij gebruik van de CME-tas is het mogelijk toegang te verkrijgen tot het scherm en toetsenpaneel van het 
apparaat door de klittenband-flap van de wasbare tas op te tillen terwijl de pomp in de tas blijft zitten. 
Het is ook mogelijk het voorste deel van het apparaat uit de tas te verwijderen om de spuit te inspecteren 
zonder het achterste deel van het apparaat te verwijderen.  De CME-tas kan voor het gemak om de 
schouders of het middel worden gedragen. 

 

 
 

 

 

 
Infuusstandaardhouder 
 
De T34L

TM
 kan op een infuusstandaard worden gemonteerd, verticaal of horizontaal. 

Maak de infuusstandaardhouder aan de standaard vast met behulp van de 
stelschroef en klik de achterste haken van de T34L

TM
 simpelweg in de 

infuusstandaardhouder.  
 

Er is ook een montagehulpmiddel voor twee injectiepompen beschikbaar. 

 

 

 

 



 
 

9 – Accessoires  

 

 

T34L™-gebruikershandleiding 
 

20 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Achterste haak 

Ontkoppelings-
hendel 
 
Stelschroef 
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  Battery Level 
                             

                                             
               50% 

 

   
             
      
      
      VTBI 10.01           VI      1.99          

 

   

10 – Aanbevolen controles tijdens 
infusie 

 

Het wordt aanbevolen dat procedures worden vastgesteld voor reguliere controles van de voortgang van 
de infusie. Patiënten, familieleden evenals medische personeelsleden dienen op de hoogte te worden 
gesteld van enkele eenvoudige controles die kunnen worden uitgevoerd. Deze controles moeten het 
volgende bevestigen: - 

 

 CONTROLEER HET LCD-SCHERM om te bevestigen dat de pomp nog steeds met dezelfde 
infusiesnelheid werkt als oorspronkelijk werd ingesteld (tenzij de titratie-optie is ingeschakeld 
en/of de gebruiker/patiënt bevoegd is om de snelheid binnen de geprogrammeerde limieten 
aan te passen). 
 

 CONTROLEER OF DE GROENE LED KNIPPERT EN/OF de animatie “<<<<<Pump 
Delivering” (Pomp is aan het toedienen) met tussenpozen wordt weergegeven op de onderste 
regel van het LCD-scherm (groene toedienings-LED kan uitgeschakeld zijn of het interval kan 
verlengd zijn om de accu te sparen). 

 

 CONTROLEER OP TEKENEN VAN FYSIEKE BESCHADIGING van de pomp of accessoires. 
 

 DRUK OP DE TOETS INFO om het volgende te 
controleren:  

 
 

EEN KEER DRUKKEN - Te infunderen volume (TIV) en 
Geïnfundeerd volume (VI). Spuitgrafiek toont TIV en VI 
in grafische vorm 

 
 

TWEE KEER DRUKKEN voor resterende accuspanning 
weergegeven als een percentage en in grafiekvorm. 

 

 OPMERKING: nadat de toets INFO voor de derde keer is ingedrukt of na een paar seconden 

keert het scherm terug naar het hoofdinfusiescherm. Overmatig indrukken van de toetsen of 
gebruik van de INFO-functie vermindert de levensduur van de accu. Alleen gebruiken indien 
nodig voor het optimaliseren van de prestaties van de accu. 

 

Gebeurtenislogboek (geschiedenis) 
 
Het gebeurtenislogboek toont een van tijd en datum voorziene record van de laatste 512 
pompgebeurtenissen samen met een record van de pompstatus (geïnfundeerd volume, snelheid etc.) op 
het moment dat de gebeurtenis plaatsvond. Gegevens in het gebeurtenislogboek kunnen niet worden 
verwijderd of gewijzigd. Ga als volgt te werk om het gebeurtenislogboek weer te geven: - 

 
1. Druk op STOP om de infusie tijdelijk te onderbreken. 

 
2. Druk op de toets INFO en blader naar „Event Log‟ 

(Gebeurtenislogboek). Druk op YES (JA) om de selectie te 
bevestigen. 

 
3. Het scherm toont nu de meest recente gebeurtenis, alarm, datum, tijd, etc. Gebruik de 

pijltoetsen omhoog en omlaag om door gebeurtenissen te bladeren om de betreffende 
gebeurtenis te vinden (bijv. een alarm of programmeringswijziging). 

 
 
 

  

  Event No.:   2635 

  04.03.2005   17:08 

  Switched ON 

  Press INFO - Details 
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VI                      0.1ml 

VTBI               14.2ml 

Rate                   0.6ml/h 

20 ml BD Plastipak 

Travel               3.61 mm/ml 

4. Druk op INFO wanneer u bij een gekozen gebeurtenis bent om 
verdere gegevens over die gebeurtenis weer te geven. De 
gebruiker kan door de informatie bladeren met de pijltoetsen 
OMHOOG en OMLAAG om te controleren hoe de pomp is 
ingesteld, of de vergrendeling van het toetsenpaneel AAN was 
en de drukinstellingen en andere technische gegevens op het 
moment dat de gebeurtenis plaatsvond. 

 

 OPMERKING: aan elke gebeurtenis wordt een nummer toegewezen en de pomp slaat de 

laatste 512 gebeurtenissen in het geheugen op. Het gebeurtenislogboek maakt “lussen” waarbij 
de nieuwste gebeurtenis wordt toegevoegd en de oudste gebeurtenis wordt verwijderd. 
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11 – Geavanceerde functies  
 
KVO-stand (Keep Vein Open) 

 
Kan worden geconfigureerd om een KVO-infusie toe te dienen die begint bij END PROGRAM (EINDE 
PROGRAMMA), houdt de IV-toegang van de patiënt open tot de arts aanwezig is. Met KVO ingeschakeld 
dient T34L

TM de KVO-snelheid toe die ingesteld is onder Change Set Up (Wijzig instelling) tot de spuit leeg is. 
 

 Na vier pieptonen stopt het alarm End Program (Einde programma) en schakelt de pomp naar 
de geconfigureerde KVO-infusiesnelheid. 

 Elke vier minuten klinken vier pieptonen om te bevestigen dat de 
pomp nog steeds loopt/infundeert. 

 Druk op NO (NEE) om de pomp te stoppen en een nieuw 
programma in te stellen als er nog steeds voldoende volume in de 
spuit is, zo niet vervang dan de spuit. 

 

Infusiesnelheidstitratie 
 
Infusiesnelheidstitratie kan worden ingeschakeld, zodat de patiënt/zorgverlener of arts de snelheid tijdens 
de infusie kan aanpassen binnen vooraf ingestelde maximum (max.) en minimum (min.) limieten. Deze 
optie kan worden ingeschakeld door gebruikers met toegangscoderechten in Change Set Up (Wijzig 
instelling). Indien ingeschakeld vraagt de pomp aan de gebruiker, na bevestiging van de tijdens de 
programmering berekende infusiesnelheid, een maximale en minimale snelheid in te stellen. Om de 
snelheid omhoog of omlaag te titreren tijdens de infusie volgt u de volgende stappen:  

 
 Gebruik de pijlen OMHOOG of OMLAAG op het 

toetsenpaneel om de snelheid aan te passen aan de 
gewenste nieuwe instelling zoals weergegeven op het LCD-
hoofdscherm. 

 Druk op YES (JA) (binnen een paar seconden na de wijziging) om de nieuwe snelheid te 
bevestigen.  

 De pomp laat een pieptoon horen om de wijziging te bevestigen en het scherm geeft de nieuwe 
snelheid weer. 

 

 OPMERKING: titratie vereist twee afzonderlijke, aparte acties (snelheidsselectie met 

pijltoetsen gevolgd door drukken op de toets YES (JA) om de nieuwe snelheid te bevestigen en 
toe te passen) ter bescherming tegen onbedoelde snelheidstitratie als de toetsen ergens 
tegenaan komen of als met de toetsen wordt geknoeid tijdens de infusie. 

 

 OPMERKING: om de maximale titratielimiet te beperken die door gebruikers zonder 

toegangscoderechten kan worden geconfigureerd, is het mogelijk om een maximale 
snelheidslimiet in te stellen vanaf het menu voor de technicus. Klinisch leidinggevenden kunnen 
bijvoorbeeld beslissen om de maximaal mogelijke snelheid die op de pomp kan worden 
geprogrammeerd te beperken tot 3 ml/uur voor zowel de snelheids- als de titratielimiet om 
onbedoelde te grote infusies te voorkomen. 

 
 

   

KVO       
       0.5ml/h   

  Max. Titration Limit   
3.5ml/h 

    Select ↑↓ Press YES 
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12 – Alarmomstandigheden en 
probleemoplossing 

 

 
 

Alarmomstandigheden 

 
Wanneer de pomp een probleem detecteert, gebeuren er vier dingen: 
 

 De infusie stopt (tenzij de gebeurtenis een waarschuwing* is, zie tabel hieronder).  

 Er wordt een hoorbaar alarm geactiveerd. 

 Er wordt een melding op het scherm weergegeven (voorbeeld 
rechts) met de oorzaak van het alarm, en 

 De LED-indicator wordt rood.  
 

 

Alarm/waarschuwing* Mogelijke oorzaak Actie 
Occlusion/Syringe Empty 
(Occlusie/spuit leeg) 
Check Line & Syringe 
(Controleer lijn en spuit) 
Press YES to confirm (Druk op 
JA om te bevestigen) 

Toegang van de patiënt is 
geblokkeerd 
 

Klem op de infuuslijn 
 

Occlusie in slang (geknikt of 
verstrikt) 
 

Pomp heeft de minimale 
bewegingspositie bereikt 
 

Spoel of vervang de toegang 
van de patiënt 
 

Maak de klem los 
 

Verwijder de occlusie  
 
 

Schakel pomp uit 

Syringe Displaced (Spuit 
verplaatst) 
Check Syringe (Controleer 
spuit) 
Press YES to confirm (Druk op 
JA om te bevestigen) 

Een of meer van de 
spuitdetectiesensoren 
detecteren de spuit niet 

 

Controleer de spuit en plaats 
deze indien nodig opnieuw 
  

Pump Paused Too Long 
(Pomp te lang op pauze) 

De pomp is in de modus STOP 
gelaten zonder indrukken van 
het toetsenpaneel gedurende 2 
minuten 
 

Start de infusie, ga door met de 
programmering of schakel de 
pomp uit als deze niet nodig is. 

Near End* (Bijna beëindigd*) 15 minuten voor het einde van 
de infusie 
 

Bereid u voor op het vervangen 
van de spuit of schakel de 
pomp uit 

End Program (Einde 
programma) 
Press YES to confirm (Druk op 
JA om te bevestigen) 

Infusie is afgerond De pomp zal standaard naar 
het KVO-programma gaan 
indien ingesteld (wacht tot de 
verpleegkundige aanwezig is) 
of, als dit niet het geval is, 
schakel de pomp uit. 
 

Low Battery* (Accu bijna leeg*) De accu is bijna leeg Bereid u voor op het opladen 
van de accu 
 

End Battery (Einde accu) De accu is leeg. Laad de accu op 
 

 
 

 OPMERKING: het occlusie-alarm zal in werking worden gesteld na 5 uur bij een minimale 

snelheid van 0,05 ml/uur, na een minuut bij een snelheid van 10 ml/uur en na minder dan 
5 seconden bij een maximale snelheid van 1500 ml/uur (bij gebruik van een meter met een slang 
met binnendiameter van 0,5 mm). 
 
 

     End Program 
 

    Press YES to Confirm 
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Probleemoplossing 
 

 

Waarschuwing:  als de pomp niet naar verwachting functioneert, als u deze hebt laten 

vallen, als deze nat wordt of op enige wijze beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik 
hiervan. Markeer de pomp duidelijk als in quarantaine geplaatst en verwijder de pomp bij 
voorkeur helemaal uit het werkgebied, zodat deze niet per ongeluk weer kan worden gebruikt, tot 
deze is geretourneerd voor inspectie door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

 

 
Fout Mogelijke oorzaak Actie 

De pomp start niet Accu is leeg/bijna leeg 
 
Pomp is defect 

Laad de accu op 
 
Onderhoud vereist 

De infusie gaat te snel/is te 
vroeg geëindigd of te 
langzaam/er blijft volume 
achter in de spuit aan het 
einde van de infusie. 

Onjuiste snelheid ingesteld 
 
 
 
Verkeerde spuitmerk 
bevestigd tijdens instelling 
 
 
 
Pomp defect of onjuist 
gekalibreerd.  

Vergelijk de weergegeven 
snelheid met het voorschrift, 
wijzig indien nodig. 
 
Train de gebruiker opnieuw 
om herhaling van deze 
gebeurtenis te voorkomen 
 
 
Onderhoud/kalibratie vereist  

De pomp is gestopt voordat 
de spuit leeg was 

Opgebruikt  
 
 
 
 
 
 
Geblokkeerde/verstrikte 
infusieset 

Laad de accu op, schakel 
de pomp in, controleer maat 
en merk van de spuit, 
selecteer Resume 
(Hervatten) om door te gaan 
met de infusie. 
 
Verwijder de occlusie 
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13 - Wijzig instelling 
 

 

Waarschuwing:  de volgende instructies zijn van invloed op de werking/functionaliteit van de 

T34L
TM voor alle infusies. Instellingsparameters mogen alleen worden gewijzigd door klinisch of 

technisch personeel met gebruikerscodetoegangsrechten. Als u niet zeker weet of u bevoegd 
bent om deze instellingen te wijzigen, neem dan contact op met uw klinisch leidinggevende of de 
plaatselijke biomedische technici. 

 
 Wanneer de pomp zich in de programmamodus bevindt, of gestopt is tijdens de infusie, gaat 

u door indrukken van de toets INFO naar het hoofdmenu.  

 Selecteer Change Set Up (Wijzig instelling) in het menu met behulp van de pijltoetsen 
OMHOOG/OMLAAG en druk op YES (JA).  

 De pomp zal om de gebruikerscode vragen (niet gegeven in deze handleiding, raadpleeg uw 
klinisch leidinggevende of biomedische technici), gebruik de pijltoets OMHOOG om de code 
in te voeren. Wanneer de pijltoets OMHOOG wordt ingedrukt, zal de pomp optellen in enkele 
cijfers tot tien, vervolgens in tientallen tot honderd en daarna in honderdtallen. Scroll naar het 
dichtstbijzijnde punt in tientallen en laat de toets vervolgens los. Druk nog een keer op de 
toets, de pijl OMHOOG of OMLAAG afhankelijk van het op het scherm weergegeven cijfer, 
om de uiteindelijke, correcte code te selecteren. Druk op YES (JA) om de code in te voeren. 

 

 

Waarschuwing:  wijzig geen parameters tenzij u goed beseft wat het belang van die 

parameter is en welk effect uw wijziging zal hebben op de werking en/of functionaliteit van de 
pomp.  

 
 Als de correcte code is ingevoerd en bevestigd, wordt het instellingsmenu weergegeven. 

 

 
Parameter Toepassing Bereik 

Set Time & Date (Stel tijd 
en datum in) 

Zorg ervoor dat alle gebeurtenissen in het logboek 
met de juiste datum en tijd worden aangegeven 
(garandeer lokale update voor DST) 

 

FF Key Operation 
(Bediening toets FF 

(Verder)) 

Beperkt de voorwaartse beweging van de 
aandrijving veroorzaakt door indrukken van de toets 
FF (Verder) tijdens het laden van de spuit 

0,1 – 100 mm 

Backlight Duration  
(Duur schermverlichting) 

Beperkt de duur van de schermverlichting om de 
accu te sparen 

0 – 60 sec. 

Info Duration  
(Duur Info) 

Stelt de tijd in dat het INFO-scherm wordt 
weergegeven 

1 – 20 sec. 

Operation LED  
(Bedrijfs-LED) 

Schakelt de groene bedrijfs-LED uit om de accu te 
sparen. De rode waarschuwings-LED werkt nog 
steeds 

0 (uitgeschakeld) –  
64 seconden 

Titration Option  
(Titratie-optie) 

Maakt instelling van een titratielimiet mogelijk 
(≤max. snelheid) 

Inschakelen/ 
uitschakelen 

Default Duration 
(Standaard duur) 

Bij het openen van een nieuw programma gaat de 
pomp terug naar deze standaardwaarde (door 
instelling op nul wordt de duurstap tijdens de 
programmering overgeslagen). Wanneer de pro-
grammavergrendeling AAN is (zie hieronder), kan 
de standaard duur niet worden ingesteld op nul. 

00:00 (UIT)  
tot 99:59 uur 

Occlusion Pressure 
(Occlusiedruk) 

Stelt het drukniveau in waarop het occlusie-alarm 
wordt geactiveerd 

100–1500 mmHg, in 
stappen van 10 mm 

KVO Operation Rate 
(KVO-snelheid) 

Activeert KVO-infusie bij End Program (Einde 
programma) 

0 (KVO UIT) – 
2,0 ml/uur 

Program Lock 
(Programmavergren-

deling) 

Voorkomt wijziging van de standaard duur en 
infusiesnelheid tijdens de instelling (met 
programmavergrendeling AAN kan de standaard 
duur niet worden ingesteld op nul) 

AAN/UIT 
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14 – Specificaties 
   

Type: Injectiepomp met door een motor aangedreven lineaire aandrijving, gepulste 
beweging (60 pulsen per mm) 

  
Stroomsnelheid: 0,1 - 650 ml/uur 
  
Beweging aandrijving: c.106 mm beschikbaar  
  
Spuitmaten 2 ml tot 60 ml (meest gangbare fabrikanten, zie sectie Standaard spuiten voor 

meer details) 
  
Nauwkeurigheid: ± 5% systeemnauwkeurigheid 
  
Occlusiedruk: 100-1500 mmHg configureerbaar (in stappen van 10 mmHg).  

Max. aandrijvingskracht 50 N (5 Kgf). 
  
Accu: Oplaadbare Li-Ion 1800 mAh 
  

  Accugebruik: c. 15 uur bij een snelheid van 125 ml/uur  
  
Indicatoren:   Grafisch scherm 128 x 64 pixels met schermverlichting (8 toetsen) en tweekleurige 

operation LED (Bedrijfs-LED) 

  
Alarmen: Wanneer een probleem wordt gedetecteerd, geeft de T34L

TM
 de volgende 

alarmmeldingen, geluiden en hoorbare alarmen en de rode LED-lichten weer:  
 

 Syringe not Recognized (Spuit niet 
herkend) 

 Occlusion (Occlusie) 

 End Program (Einde programma) 

 Near End/Nearly Complete (Aan het 
einde van/bijna klaar) 

 End Syringe Travel (Einde 
spuitbeweging) 

 Low Battery (Lage accu) 

 End Battery (Einde accu) 

 Pump Paused (Pomp op pauze) 

 Lock Mode (Vergrendelmodus) 

 Syringe Displaced (Spuit 
verplaatst) 

 Check Syringe Placement 
(Controleer de plaatsing van de 
spuit) 

  
T34L

TM
-afmetingen: 205 X 98 X 45 mm  

  
Classificatie 
 
 
                            
 

Type CF apparatuur  
   

Behuizing: ABS (brandvertragend) 
   

Gewicht 411 gram met accu. 
  
Elektrische veiligheid Voldoet aan: EN 60601-1 (Veiligheid van medische elektrische toestellen),  

IEC 60601-2-24 (Infuuspompen en besturingstoestellen), IEC 62304 (Software 
voor medische hulpmiddelen – softwarelevenscyclusprocessen) 

  
Normen Gefabriceerd in overeenstemming met ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003.  

CE-gecertificeerd (in overeenstemming met de Richtlijn voor medische 
apparatuur 93/42/EEG) 

  
EMC 
 

IEC 60601-1-2 (EMC) 
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Omgevingsspecificaties  Niet-bedrijfsomstandigheden (transport en opslag): - 

 Temperatuur: -25 °C tot 50 °C (-13 °F tot +122 °F) 

 Vochtigheid: 5% tot 100% RV, niet-condenserend 

 Luchtdruk: 48 kPa tot 110 kPa  
 

Bedrijfsomstandigheden: Het systeem voldoet mogelijk niet aan alle 
prestatiespecificaties bij gebruik buiten de volgende voorwaarden: - 

 Temperatuur: +15 °C tot 45 °C (+59 °F tot +113 °F) 

 Vochtigheid: 5 % tot 90% RV bij +40 °C, niet-condenserend 

 Luchtdruk: 70 kPa tot 110 kPa 



 
 

15 – Service en onderhoud  

 

 

T34L™-gebruikershandleiding 
 

29 

 

15 – Service en onderhoud 
 

De T34L
TM

-injectiepomp vereist jaarlijks onderhoud en kalibratie. Tussen onderhoudsbeurten in vereist de 

pomp slechts het opladen van de accu en reiniging na elke patiënt (of indien nodig). Het wordt 
aanbevolen de prestaties van de pomp periodiek te controleren.  
 

 

Waarschuwing:  als de pomp op enige wijzig is beschadigd, moet deze naar een bevoegd 

servicecentrum worden geretourneerd.  

 

Reiniging 
 

Voordat u de pomp op een patiënt aansluit, en periodiek tijdens het gebruik, moet u de eenheid reinigen 
met behulp van een pluisvrije doek die licht bevochtigd is met warm water en een mild reinigingsmiddel, 
desinfecterend middel of een 10% bleekwater oplossing. 
 

Een keer per maand (of indien nodig) reinigt u de schroefdraad en geleidestangen van de pomp 
met een kleine droge borstel om vuil of andere deeltjes te verwijderen.  
 

 
Waarschuwing:  schakel de injectiepomp voor het reinigen altijd uit.  

 

 

Voorzichtig:  reinig de T34L
TM

-injectiepomp niet met chemicaliën zoals xyleen, aceton of 

vergelijkbare oplosmiddelen. Deze chemicaliën kunnen de onderdelen en labels beschadigen. 
Gebruik een pluisvrije doek die bevochtigd is met warm water en een mild reinigingsmiddel of 
een 10% bleekwater oplossing.  

 

 

Voorzichtig:  week of dompel geen enkel onderdeel van de T34L
TM

 in water of een andere 

oplossing.  

 

Opslag 
 

Als de pomp gedurende langere tijd moet worden opgeslagen, dan moet deze worden gereinigd. Bewaar 
de pomp in een schone, droge omgeving bij kamertemperatuur en, indien beschikbaar, gebruik de 
oorspronkelijke verpakking, of een geschikt alternatief, ter bescherming.  
  

Service 
 

De pomp mag alleen worden onderhouden of gerepareerd door: 
 

 CME of een door CME goedgekeurde onderhoudstechnicus. 

 Gekwalificeerde biomedische technici die getraind en gecertificeerd zijn. 
 

 

Voorzichtig:  laat alle onderhoudstaken, reparaties en aanpassingen alleen door 

gekwalificeerd en gecertificeerd technisch personeel uitvoeren. Onbevoegde aanpassingen of 
het gebruik van reserveonderdelen, anders dan die geleverd door de fabrikant of hun 
leverancier, zal elke garantie teniet doen.  

 

 OPMERKING: AFVOER/ONTMANTELING - wanneer de tijd aanbreekt om de pomp, 

accessoires of verpakking af te voeren, doe dit dan op zo'n manier dat dit minimale negatieve 
gevolgen voor het milieu heeft. Mogelijk kunt u speciale recycling- of afvoerschema's gebruiken. 
Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw plaatselijke service voor de 
verwerking van afval. Bestaande nationale of lokale regels met betrekking tot de afvoer van afval 
hebben voorrang op het hierboven genoemde advies. 
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16 – Standaard spuiten 
 

Standaard spuitmerken geconfigureerd voor 
gebruik met T34 

 
 Braun Omnifix 2, 5, 10, 20, 30 en 50 ml 

 BD Plastipak 3, 5,10, 20, 30 ml en 50 ml 

 Monoject 6, 12, 20, 35 en 50 ml 

 Codan/Once 2,5, 5, 10, 20 en 50 ml 

 Terumo 5, 10, 20, 30 en 50 ml 

 
Het is mogelijk om standaard spuiten in het geheugen uit te schakelen of te vervangen door een 
hierboven genoemde spuit. Deze procedure wordt in deze handleiding niet behandeld, aangezien dit 
alleen mag worden gedaan door getrainde, gecertificeerde servicecentra of biomedische technici. 
Raadpleeg een biomedisch ingenieur of uw plaatselijke T34-leverancier mocht deze behoefte ontstaan. 

 

 

Tijd tot alarm vanaf occlusie 
 
De tijd tot alarm vanaf occlusie voor de T34L-injectiepomp is in overeenstemming met de tabel hieronder. 
Alle tests zijn uitgevoerd met een CME-uitbreidingsset, 100-172S en een BD Plastipak-spuit gevuld met 
water. 

 

Tijd tot alarm vanaf occlusie 

Producent Maat Snelheid 300 mmHg 600 mmHg 900 mmHg 

BD Plastipak 

5 ml 
1 ml/uur 11' 11'50" 14'30" 

100 ml/uur 7" 10" 10" 

10 ml 
1 ml/uur 17'30" 20'25" 31'30" 

100 ml/uur 8" 11" 13" 

20 ml 
1 ml/uur 29'30" 42'30" 58'45" 

100 ml/uur 19" 20" 23" 

50/60 ml 
1 ml/uur 46' 54'30" 117' 

100 ml/uur 28" 34" 36" 

 
De tolerantie voor de BD Plastipak 50/60 ml spuit is ±25% of ± 100 mmHg 

De tolerantie van de BD Plastipak 5 ml spuit is ±25% ±200 mmHg 
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BEPERKTE GARANTIE 
 

De T34L
TM

-injectiepomp is zorgvuldig samengesteld uit onderdelen van de hoogste kwaliteit. 
 
Caesarea Medical Electronics Ltd (CME) garandeert gedurende een periode van twaalf (12) maanden 
vanaf de datum van aankoop dat de pomp vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 
 
De verplichting van CME of die van zijn aangewezen vertegenwoordiger onder deze beperkte garantie, is, 
naar keuze van CME of die van zijn aangewezen vertegenwoordiger, beperkt tot de reparatie of 
vervanging van pompen die na onderzoek materiaal- of fabricagefouten bleken te bevatten. De reparatie 
of vervanging van een product onder deze beperkte garantie zal de hierboven genoemde garantieperiode 
niet verlengen. 
 
Alle reparaties onder deze beperkte garantie mogen alleen door gekwalificeerd, getraind onderhouds-
personeel worden uitgevoerd. Indien mocht blijken dat een pomp defect is binnen de garantieperiode, dan 
moet de koper CME of zijn aangewezen vertegenwoordiger binnen dertig (30) dagen na ontdekking van 
een dergelijk defect hiervan op de hoogte brengen. 
 
De defecte pomp moet direct naar CME of zijn aangewezen vertegenwoordiger worden verzonden voor 
inspectie, reparatie of vervanging. De verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. 
 
Materiaal dat naar CME of zijn aangewezen vertegenwoordiger wordt teruggestuurd moet op de juiste 
wijze worden verpakt met behulp van CME-verzenddozen en -inzetstukken. Ontoereikende verpakking 
kan leiden tot beschadiging van de pomp. 
 
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op defecten of schade, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt 
door nalatigheid, gemorste vloeistoffen, het laten vallen van de pomp, verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste 
installatie of wijziging door anderen dan gekwalificeerd, getraind personeel, of beschadigingen 
veroorzaakt door gebrekkige verpakking tijdens verzending van de pomp naar CME of zijn aangewezen 
vertegenwoordiger. 
 
Als CME of zijn aangewezen vertegenwoordiger het probleem, na inspectie, niet kan identificeren, dan 
behoudt CME of zijn aangewezen vertegenwoordiger zich het recht om de kosten voor een dergelijke 
inspectie bij de koper in rekening te brengen. 
 
Deze beperkte garantie is de enige en complete garantie met betrekking tot de producten van CME en 
vervangt en verwerpt alle andere garanties van welke aard dan ook, hetzij vermeld, of geïmpliceerd of 
voortvloeiend uit de wet, handel, het gebruik of de betrekkingen tussen partijen, inclusief maar niet 
beperkt tot, garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De koper 
stemt er uitdrukkelijk mee in dat de onder deze beperkte garantie toegekende rechtsmiddelen de enige en 
exclusieve rechtsmiddelen van de koper zijn met betrekking tot alle vorderingen van de koper die 
voortvloeien uit deze beperkte garantie. 
 
 
Mr. Zvi Barak 
Managing Director 
Caesarea Medical Electronics Ltd. (CME) 

 

 

 




