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CADD-Legacy™ PLUS
Ambulante infusiepomp

Model 6500

S I M S  D E LT E C ,  I N C .

GEBRUIKERSHANDLEIDING

CONTINUE EN INTERMITTERENDE

TOEDIENMODI

Deze gebruikershandleiding is
uitsluitend door de arts te gebruiken.
Lees de gehele bedieningshandleiding

alvorens de pomp te gebruiken.
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Deze handleiding heeft uitsluitend betrekking op de Deltec CADD-Legacy™

PLUS Model 6500 ambulante infusiepomp. Deze pomp kan zo geprogram-
meerd worden dat medicijn met constante snelheid wordt toegediend, of
dat een bepaalde hoeveelheid medicijn na bepaalde, geprogrammeerde
intervallen wordt toegediend. Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor
gebruik door de arts. Sta niet toe dat patiënten toegang hebben tot deze
handleiding. De pomp heeft drie beveiligingsniveaus om toegang van de
patiënten te beperken. Geef de veiligheidscodes van de pomp en andere
informatie waardoor toegang tot programmerings- en bedieningsfuncties
verkregen kan worden niet vrij.

De datum van uitgave van deze gebruikershandleiding staat op de
achteromslag ter informatie van de arts. Indien er een jaar is verlopen
tussen de datum van uitgave en het gebruik van het product, dient de arts
contact op te nemen met SIMS Deltec, Inc. om te zien of er een recentere
versie van deze handleiding verkrijgbaar is.

Technische assistentie
Indien u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot het gebruik van
de CADD-Legacy™ pomp, kunt u contact opnemen met het desbetreffende
onderstaande nummer. Geef a.u.b. de softwaremodule van de pomp op
wanneer u contact opneemt. Deze informatie vindt u op het opstartscherm.

Onze staf bij Deltec is vierentwintig uur per dag beschikbaar om artsen te
helpen bij het programmeren en gebruiken van het CADD-Legacy™

infusiesysteem.

Distributie in de V.S. Vertegenwoordiger in Europa
SIMS Deltec, Inc SIMS Graseby Ltd.
1265 Grey Fox Road WD2 4LG UK
St. Paul, Minnesota 55112 U.S.A.
1-800-426-2448 +44 (0)1923 246434

CADD, CADD-Legacy, Medication Cassette Reservoir en het ontwerp van de Medication
Cassette Reservoir zijn handelsmerken van SIMS. (Het symbool ® geeft aan dat het product
gedeponeerd is bij het U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen.)

De beschreven producten zijn beschermd door een of meer van de volgende Amerikaanse
octrooien nr. 4,559,038; 4,565,542; 4,650,469; 5,364,242; 5,531,697; 5,538,399;
5,540,561; 5,564,915; 5,567,119; 5,567,136; 5,647,854; 5,695,473; Japans octrooi nr.
2034590; ander octrooi aangevraagd nr. 0182502; buitenlands(e) octrooi(en) aangevraagd.

DURACELL® is een gedeponeerd handelsmerk van DURACELL Inc. EVEREADY®

ENERGIZER® is een gedeponeerd handelsmerk van Union Carbide Corp. Super Sani-Cloth®

is een gedeponeerd handelsmerk van Professional Disposables, Inc.
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Lees deze gehele gebruikershandleiding door voordat u de CADD-Legacy™

ambulante infusiepomp gaat gebruiken.

Indien de waarschuwingsberichten en aanwijzingen niet op de juiste wijze
worden opgevolgd, kan dit ernstig of dodelijk letsel voor de patiënt tot
gevolg hebben.

Waarschuwingen
• Deze gebruikershandleiding mag uitsluitend door artsen worden

gebruikt. Zorg dat de patiënten geen toegang tot deze handlei-
ding krijgen, aangezien de patiënten met de hierin verkregen
informatie volledige toegang tot alle programmerings- en
bedieningsfuncties zouden hebben. Onjuiste programmering kan
de dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg hebben.

• Patiënten op wie ongewenste werkingen en defecten, met inbe-
grip van onderbreking van medicatie of vloeistoftoediening van
de pomp, mogelijk een nadelige invloed hebben, moeten onder
nauwlettend toezicht worden gehouden en er moet een mogelijk-
heid zijn om onmiddellijk corrigerend op te treden.

• Als de pomp wordt gebruikt om levensondersteunende medicij-
nen toe te dienen, moet een extra pomp beschikbaar zijn.

• De pomp mag niet gebruikt worden voor toediening van bloed of
cellulaire bloedproducten.

• Indien men de pomp laat vallen of ertegen stoot, moet hij op
beschadiging worden geïnspecteerd. Gebruik geen pomp die
beschadigd is of niet goed werkt. Neem contact op met de
klantenservice om de pomp te retourneren voor service.

• Dien geen medicijnen toe in de epidurale of subarachnoïdale
ruimte, tenzij deze hiervoor geïndiceerd zijn. Om de infusie van
medicijnen die niet geïndiceerd zijn voor infusie in de epidurale
of subarachnoïdale ruimte te voorkomen, mogen geen toedie-
ningssets worden gebruikt die injectieplaatsen bevatten.

• Indien een reservoir, cassette of toedieningsset gebruikt wordt
voor de toediening van medicijnen in de epidurale of subarach-
noïdale ruimte, moeten deze reservoirs, cassettes of toedienings-
sets duidelijk worden gemarkeerd om ze te onderscheiden van die
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welke voor andere infusiewegen worden gebruikt, bijvoorbeeld
door ze met een kleurencode of op een andere wijze te identifice-
ren.

• Inspecteer het vloeistofpad, alvorens de infusie te beginnen, op
knikken, een afgesloten klem of andere opwaartse obstructies, en
verwijder eventuele lucht om luchtembolie te voorkomen.

• Gebruik geen oplaadbare NiCad- of NiMH-batterijen (nikkel-
metaal-hydride). Gebruik geen “heavy duty” koolzinkbatterijen.

• Zorg dat er altijd extra nieuwe reservebatterijen beschikbaar zijn.

• Zorg dat de batterijklep stevig vergrendeld is.

• Zorg dat de cassette goed is bevestigd.

• Sluit de lijn van het vloeistofpad af met de klem voordat u het
reservoir of de toedieningsset van de pomp verwijdert.

• Gebruik alleen een CADD® extensieset met anti-sifonklep of een
CADD® toedieningsset met hetzij een geïntegreerde, hetzij een
afzonderlijke anti-sifonklep als bescherming tegen niet-geregu-
leerde zwaartekrachtinfusie ten gevolge van een onjuist bevestigd
reservoir of een onnauwkeurige toediening.

• Het gebruik van een injectiespuit met de CADD® toedieningsset
kan tot ONVOLDOENDE TOEDIENING van het medicijn
leiden. Variaties in de grootte van de plunjer en de mate van
smering kan de werking van de injectiespuit nadelig beïnvloeden,
waardoor eventueel meer kracht vereist is om de plunjer van de
injectiespuit te bewegen. Naarmate de spuit ouder wordt zal de
smering van de plunger minder worden, met als gevolg een te
kleine hoeveelheid toegediend geneesmiddel, dat soms significant
kan zijn. Daarom dient rekening te worden gehouden met het
type medicijnbehandeling en de nauwkeurigheid van de toedie-
ning wanneer een injectiespuit met de CADD® pomp wordt
gebruikt.

Artsen moeten regelmatig het in de injectiespuit achtergebleven
volume vergelijken met de door de pomp weergegeven waarden
zoals ResVol en Toegediend, om te bepalen of voldoende genees-
middel wordt toegediend en eventueel de nodige maatregelen te
treffen.
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• Onnauwkeurige toediening kan optreden als gevolg van tegen-
druk of vloeistofweerstand, die afhangt van de viscositeit van de
medicijn, de kathetermaat en de verlenglijn van de extensieset
(bijvoorbeeld een lijn met zeer kleine doorsnee).

• Prime de vloeistofbaan niet terwijl de lijn op een patiënt is
aangesloten.

• Uitgebreide instructies en waarschuwingen met betrekking tot
toedieningssets vindt u in de bij deze producten geleverde aanwij-
zingen.

• Ingevroren medicijn mag alleen op kamertemperatuur worden
ontdooid. Verwarm het reservoir van de Medication Cassette™

niet in een magnetron.

Opgelet
• Gebruik de pomp niet bij temperaturen onder +2°C (36°F) of

boven 40°C (104°F).

• Bewaar de pomp niet bij temperaturen onder -20°C (-4°F) of
boven 60°C (140°F). Bewaar de pomp niet met de cassette of
toedieningsset eraan bevestigd. Gebruik de bijgeleverde
beschermcassette.

• Stel de pomp niet bloot aan een luchtvochtigheidsgraad onder
20% of boven 90% relatieve vochtigheid.

• Bewaar de pomp niet gedurende lange tijd met de batterijen erin.

• Dompel de pomp niet onder in reinigingsvloeistof of water en
zorg dat er geen oplossing in de pomp lekt, op het toetsenblok
achterblijft of de batterijhouder binnendringt.

• Reinig de pomp niet met aceton, andere plastic oplossende
middelen of schuurmiddelen.

• Stel de pomp niet bloot aan therapeutische niveaus van
ioniserende straling.

• Stel de pomp niet rechtstreeks bloot aan ultrasound.

• Gebruik de pomp niet in de onmiddellijke nabijheid van
MRI-apparatuur (Magnetic Resonance Imaging).
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• Gebruik de pomp niet in de onmiddellijke nabijheid van
ECG-apparatuur.

• Steriliseer de pomp niet.

• Gebruik de pomp niet in aanwezigheid van ontvlambare
anaesthetica of explosieve gassen.

• Gebruik uitsluitend accessoires van Deltec, aangezien het gebruik
van andere merken de werking van de pomp ongunstig kan
beïnvloeden.

• Controleer de stabiliteit van de toe te dienen medicijn voor wat
betreft tijd en temperatuur om de stabiliteit bij de werkelijke
toedieningsomstandigheden te kunnen garanderen.
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Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

1.0 Algemene beschrijving

Inleiding
De CADD-Legacy™ PLUS ambulante infusiepomp maakt het moge-
lijk om gedoseerde medicatietherapie toe te passen aan patiënten in
het ziekenhuis of daarbuiten. De therapie dient altijd onder toezicht
van een arts of een persoon uit de gezondheidszorg te worden
uitgevoerd. Naar gelang van de situatie dient de patiënt geïnstrueerd
te worden in het gebruik van en het oplossen van problemen met de
pomp.

Indicaties
De CADD-Legacy™ PLUS pomp is geïndiceerd voor intraveneuze,
intra-arteriële, subcutane en intraperitoneale infusie en infusie in de
epidurale en subarachnoïdale ruimte. De pomp is bedoeld voor
therapie waarbij continue of intermitterende infusie vereist is.

Toediening in epidurale/subarachnoïdale ruimte
De gekozen medicijn moet gebruikt worden in overeenstemming
met de op de bijsluiter van de medicijn genoemde indicaties. De
toediening van medicijnen door deze pomp is onderhevig aan
eventuele op het etiket van de medicijn vermelde waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Analgetica
Toediening van analgetica in de epidurale ruimte mag alleen plaats-
vinden met verblijfskatheters die specifiek bestemd zijn voor toedie-
ning van medicijnen gedurende korte of lange termijn.

Toediening van analgetica in de subarachnoïdale ruimte mag alleen
plaatsvinden met verblijfskatheters die specifiek bestemd zijn voor
toediening van medicijnen gedurende korte termijn.
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Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

Anaesthetica
De toediening van anaesthetica in de epidurale ruimte mag alleen
plaatsvinden met verblijfskatheters die specifiek bestemd zijn voor
toediening van medicijnen gedurende korte termijn.

WAARSCHUWING:
• De toediening van andere medicijnen in de epidurale of

subarachnoïdale ruimte dan de medicijnen die voor toediening in
deze ruimten geïndiceerd zijn, kan de dood of ernstig letsel van
de patiënt tot gevolg hebben.

• Om de infusie van medicijnen die niet geïndiceerd zijn voor
infusie in de epidurale of subarachnoïdale ruimte te voorkomen,
mogen geen toedieningssets worden gebruikt die injectieplaatsen
bevatten. Het onopzettelijk gebruik van injectieplaatsen voor de
infusie van deze geneesmiddelen kan de dood of ernstig letsel van
de patiënt tot gevolg hebben.

• Indien een reservoir, cassette of toedieningsset gebruikt wordt
voor de toediening van medicijnen in de epidurale of subarach-
noïdale ruimte, moeten deze reservoirs, cassettes of toedienings-
sets duidelijk worden gemarkeerd om ze te onderscheiden van
die welke voor andere infusiewegen worden gebruikt, bijvoor-
beeld door ze met een kleurencode of op een andere wijze te
identificeren. Medicijnen die niet bedoeld zijn voor infusie in de
epidurale of subarachnoïdale ruimte kunnen de dood of ernstig
letsel van de patiënt tot gevolg hebben.
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Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

Symbolen

~ Netstroomaansluiting

O Accessoire-aansluiting

! Wisselstroom. Opgelet, raadpleeg de bijgevoegde docu-
menten

K Apparatuur van Klasse II

J Apparatuur van Type CF

E Spatbestendig – water dat tegen het pomphuis spat, zal
geen gevaarlijke effecten hebben (zie De pomp en acces-
soires schoonmaken, hoofdstuk 5, voor bijkomende
belangrijke informatie)

D Fabricagedatum

REF Artikelnummer

SN Serienummer
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Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

Pompschema

Display

Netstroom-
aansluiting

Accessoire-
aansluiting

Indicatielampje

Luchtdetector

Toetsenbord

Cassette

Voor-
aanzicht

Montage-
schroefgat

Batterijhouder

Cassetteslot

Symbool
netstroom-
aansluiting

Symbool
accessoire-
aansluiting

Achter-
aanzicht

®



5

A
lg

em
en

e
b

esch
rijvin

g
Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

Beschrijving van de toetsen, het display en de
functies

Indicatielampje
Het groene lichtje brandt wanneer de netstroomadapter wordt
gebruikt om de pomp te laten werken.

Display
Het LCD-display (vloeibare-kristallendisplay) geeft programmering-
sinformatie en berichten weer. In deze handleiding is de term “dis-
play” synoniem met beeldscherm of LCD.

Toetsenbord
De toetsen van het toetsenbord worden hieronder beschreven. Er
klinkt een pieptoon als op een toets wordt gedrukt die bij het
huidige slotniveau werkzaam is.

⁄ hiermee kunt u de toediening door de pomp starten en stoppen en
alarmen onderdrukken.

¤ wordt gebruikt om een nieuwe waarde in het geheugen van de
pomp in te voeren (op te slaan) bij het programmeren van pomp-
instellingen of om waarden van historieschermen te wissen. Wordt
ook gebruikt om van de “Biomed Functions” naar het hoofdscherm
terug te gaan (hoofdstuk 4).

‹ wordt gebruikt om de lijn te vullen en om luchtbellen uit het vloeistof-
pad te verwijderen.

Œ wordt gebruikt om het huidige slotniveau van de pomp te bekijken
of te wijzigen. Slotniveaus worden toegepast om de toegang van de
patiënt tot bepaalde programmerings- en bedieningsfuncties te
beperken. (Zie “Slotniveaus” in dit hoofdstuk.)

„ wordt gebruikt om het programmeringsscherm te doorlopen zonder
de weergegeven instelling of waarde te wijzigen; onderdrukt alarmen.

´ hiermee kunt u een waarde verhogen, of de items van een menu
(naar boven) doorlopen.

Î hiermee kunt u een waarde verlagen, of de items van een menu (naar
beneden) doorlopen.

Å wordt gebruikt om de pomp aan/uit te zetten (uit stand: “Low Power
State”).
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Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

Netstroomaansluiting
U kunt een netstroomadapter in de aansluiting voor netstroom
steken als alternatieve voedingsbron. Het lampje aan de voorkant
van de pomp gaat branden wanneer de netstroomadapter wordt
gebruikt.

Accessoire-aansluiting
Deze aansluiting is voor kabels van accessoires. Zie de Gebruiks-
aanwijzing die bij de accessoires is geleverd.

Luchtdetector
De luchtdetector bevindt zich op de pomp op de in het schema
aangegeven plaats. Als lucht wordt aangetroffen in het gedeelte van
de lijn dat door de luchtdetector loopt, klinkt een alarm en stopt de
toediening. (Zie hoofdstuk 5 voor de specificaties van de luchtdetec-
tor.) Als er geen luchtdetector gewenst is, kan hij worden uitgezet.
(Zie hoofdstuk 4, “Biomed Functions.”)

WAARSCHUWING: Wanneer de luchtdetector uit staat, neemt de
pomp geen lucht in het vloeistofpad waar. Controleer het vloeistof-
pad regelmatig en verwijder eventuele lucht om luchtembolie te
voorkomen. Luchtembolie kan de dood of ernstig letsel van de
patiënt tot gevolg hebben.

Cassette
De cassette is het deel van het reservoir of de toedieningsset dat aan
de onderkant van de pomp is bevestigd. Het vloeistofpad van de vol-
gende eenmalig te gebruiken producten is steriel en compatibel met
de CADD-Legacy™ pomp:

• Medication Cassette™-reservoir (50 of 100 ml), gebruikt met
de CADD® extensieset met anti-sifonklep

• CADD® toedieningsset met geïntegreerde anti-sifonklep

• CADD® toedieningsset met afzonderlijke anti-sifonklep

WAARSCHUWING: U moet een CADD® extensieset met
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anti-sifonklep of een CADD® toedieningsset met hetzij een
geïntegreerde, hetzij een afzonderlijke anti-sifonklep gebrui-
ken als bescherming tegen de niet-gereguleerde zwaarte-
krachtinfusie die een onjuist bevestigd reservoir kan veroor-
zaken. Niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie kan de dood
of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg hebben.

Montageschroefgat
De optionele infuusstandaardbevestigingadapter kan in de montage-
opening aan de achterkant van de pomp worden geschroefd, zodat de
pomp aan een infuusstandaard kan worden opgehangen.

Batterijhouder
Twee AA-batterijen passen in de batterijhouder. De AA-batterijen
zijn de hoofdvoedingsbron, of dienen als reserve wanneer een
netstroomadapter wordt gebruikt.

Cassetteslot
Hiermee wordt de cassette (het deel van het reservoir of de toedie-
ningsset dat aan de pomp wordt bevestigd) aan de pomp bevestigd.
Zo kunt u de cassette aan de pomp vastzetten. Indien de cassette
losraakt terwijl de pomp loopt, stopt de toediening en klinkt een
alarm. Indien de cassette losraakt terwijl de pomp stilstaat, klinkt
een alarm.

Andere, niet afgebeelde functies
Opwaartse occlusiesensor: De pomp bevat een opwaartse occlusie-
sensor. Deze functie kan aan- of uitgezet worden. (Zie hoofdstuk 4,
“Biomed Functions.”) Wanneer de sensor is ingeschakeld en deze
een opwaartse occlusie (tussen de pomp en het reservoir) waar-
neemt, klinkt een alarm, stopt de toediening en geeft het display
“Opwaartse occlusie” weer.

WAARSCHUWING: Wanneer de Opwaartse occlusiesensor is
uitgeschakeld, neemt de pomp geen opwaartse occlusies (tussen de
pomp en het reservoir) waar. Inspecteer het reservoir regelmatig op
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Batterijstatus

Status van
reservoirvolume

LOOPT Bat ± leeg
ResVol 50.0 ml

Modus van de
pomp

Reservoirvolume

 Wanneer de pomp loopt:

een verminderd reservoirvolume, inspecteer op het afknikken van
het vloeistofpad, een gesloten klem of andere opwaartse obstructies.
Opwaartse occlusies kunnen leiden tot onvoldoende of geen toedie-
ning van medicijnen. Indien deze occlusies onopgemerkt blijven,
kunnen ze de dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg heb-
ben.

Neerwaartse occlusiesensor: De pomp bevat een neerwaartse occlu-
siesensor. Wanneer een neerwaartse occlusie (tussen de pomp en de
aanprikplaats van de patiënt) wordt waargenomen, klinkt een alarm,
stopt de toediening en staat “Hoge druk” op het display.

Reservoirvolume-alarm: Het Reservoirvolume-alarm geeft aan dat
de vloeistof in het reservoir bijna of helemaal op is. Telkens wanneer
u het reservoir vervangt, kunt u het reservoirvolume weer op het
oorspronkelijk geprogrammeerde volume instellen. Naarmate
medicijnen worden toegediend, wordt het reservoirvolume automa-
tisch minder. Wanneer de pomp berekent dat er nog 5 ml in het
reservoir is, klinken er pieptonen en staat “ResVol ± leeg” op het
hoofdscherm. Dit alarm klinkt telkens wanneer het volume weer 1
ml is gedaald, totdat het reservoirvolume 0 ml is; dan stopt de
pomp en klinkt het alarm Reservoirvolume leeg.

Het hoofdscherm
Het hoofdscherm is het beginpunt waar de instellingen van de pomp
worden geprogrammeerd of bekeken.

Als er enige tijd (2 minuten) lang geen toetsen worden ingedrukt,
komt het hoofdscherm terug op het display. Wanneer de twee AA-
batterijen bijna leeg zijn, verschijnt “Bat ± leeg” op het hoofdscherm.
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Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

Wanneer de pomp stilstaat:

STOP
Modus van

de pomp

Slotniveaus
Slotniveaus worden toegepast om de toegang van de patiënt tot
bepaalde programmerings- en bedieningsfuncties te beperken. In de
tabel op de volgende pagina staan de functies die toegankelijk zijn
bij slotniveau 0 (LL0), niveau 1 (LL1) en niveau 2 (LL2). Wanneer
een functie toegankelijk is, klinkt een pieptoon wanneer op de
betreffende toets wordt gedrukt. Wanneer een functie niet toeganke-
lijk is, reageert de pomp niet en klinkt er geen pieptoon als op de
toets wordt gedrukt. In hoofdstuk 2, Instellen en programmeren van
de pomp, wordt beschreven hoe een slotniveau kan worden gewij-
zigd.

Veiligheidscodes
De volgende veiligheidscodes zijn door de fabrikant ingesteld voor
gebruik door de arts:

      ** Tekst die uit de online versie is weggelaten. **

WAARSCHUWING: De veiligheidscodes van de pomp en
andere informatie waardoor de patiënt toegang tot alle
programmerings- en bedieningsfuncties zou krijgen, mogen
niet aan de patiënt kenbaar worden gemaakt. Onjuiste
programmering kan de dood of ernstig letsel van de patiënt
tot gevolg hebben.
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Hoofdstuk 1: Algemene beschrijving

Tabel van slotniveaus
Deze tabel geeft de handelingen die toegankelijk zijn bij de verschillende
slotniveaus met stilstaande en lopende pomp. LL0 geeft volledige toegang
tot alle programmerings- en bedieningsfuncties. LL1 geeft beperkte
toegang tot programmering en werking van de pomp. LL2 staat slechts
minimale regeling van de werking van de pomp toe.

* Continue toedienmodus (Continuous Delivery Mode) = CDM;
Intermitterende toedienmodus (Intermittent Delivery Mode) = IDM

Stilstaand Lopend

Alle
LL0 LL1 LL2 slotniveaus

De pomp stoppen/starten Ja Ja Ja Ja

Het reservoirvolume
opnieuw instellen Ja Ja Ja Nee

Primen Ja Ja Nee Nee

Het slotniveau Ja, met Ja, met Ja, met
wijzigen code code code Nee

Continu snelheid wijzigen Ja Tot waarde Nee Nee(CDM)* van LL0

Toegediende hoeveelheid
wissen (CDM & IDM)* Ja Ja Nee Nee

Dosisvolume wijzigen (IDM)* Ja Nee Nee Nee

Dosisduur wijzigen (IDM)* Ja Nee Nee Nee

Dosiscyclus wijzigen (IDM)* Ja Nee Nee Nee

KVO-snelheid wijzigen (IDM)* Ja Nee Nee Nee

Dosis start: wijzigen Ja Ja Nee Nee(vertragen) (IDM)*

“Biomed Functions”

Toegang tot functies Ja, met
code Nee Nee Nee

Luchtdetector Aan/Uit Ja, met Alleen Alleen Alleen
code bekijken bekijken bekijken

Opwaartse occlusie- Ja, met Alleen Alleen Alleen
sensor Aan/Uit code bekijken bekijken bekijken

Veranderen van Ja, met Alleen Alleen Alleen
toedienmodus code bekijken bekijken bekijken

Werking en
programmeren
van de pomp
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2.0 Instellen en programmeren van de pomp

Plaatsen of vervangen van de batterijen

Gebruik nieuwe AA alkalinebatterijen zoals DURACELL® of
EVEREADY® ENERGIZER batterijen. De pomp behoudt alle
geprogrammeerde waarden terwijl de batterijen worden verwijderd.

WAARSCHUWING:

• Gebruik geen oplaadbare NiCad- of NiMH-batterijen (nikkel-
metaal-hydride). Gebruik geen “heavy duty” koolzinkbatterijen.
Deze hebben niet voldoende energie om de pomp goed te doen
werken, hetgeen de dood of ernstig letsel van de patiënt tot
gevolg kan hebben.

• Zorg dat er altijd nieuwe reservebatterijen binnen bereik zijn.
Indien de stroom uitvalt, wordt er geen medicijn toegediend; dit
kan, afhankelijk van het type medicijn, de dood of ernstig letsel
van de patiënt tot gevolg hebben.

• Indien men de pomp laat vallen of ertegen stoot, kunnen de
batterijklep of de nokjes breken. Gebruik de pomp niet als de
batterijklep of de nokjes beschadigd zijn, aangezien de batterijen
dan niet goed vastzitten. Hierdoor kan de stroom uitvallen,
waardoor er geen medicijn wordt toegediend; afhankelijk van het
type medicijn kan dit de dood of ernstig letsel van de patiënt tot
gevolg hebben.
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Wanneer u batterijen plaatst of vervangt, moet de pomp stilstaan. Ga
als volgt te werk:

1. Houd de knop met de pijl ingedrukt terwijl u de batterijklep
wegschuift.

2. Verwijder de oude batterijen. Door aan het uiteinde van de
batterijband te trekken, wordt de batterij makkelijker
verwijderd.

3. Plaats de nieuwe batterijen in het vak en let erop dat de
batterijband vlak onder de batterijen wordt geplaatst.

OPMERKING:
• Zorg dat de polen van de nieuwe batterijen (+ en –) tegenover

de overeenkomstige tekens in de batterijhouder staan. Als de
batterijen verkeerd worden geplaatst, is het display leeg en
klinkt er geen pieptoon.
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• Gebruik twee nieuwe AA alkalinebatterijen om de pomp
te laten werken. U kunt alle alkalinebatterijen gebruiken,
zoals bijvoorbeeld DURACELL® Alkaline en EVEREADY®

ENERGIZER® Alkaline.

4. Plaats de klep op de batterijhouder en schuif hem dicht.

5. Controleer of de klep vergrendeld is door te proberen de
klep te verwijderen zonder op de knop met de pijl te druk-
ken.

OPMERKING: De opstartprocedure begint, de pomp
voert een elektronische zelftest uit en aan het einde van de
opstartprocedure laat de pomp zes pieptonen horen. Alle
schermindicators, de sofware revisieversie en alle parameters
verschijnen kort op het scherm.
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WAARSCHUWING: Als er ergens een opening is tussen de
batterijklep en het pomphuis, is de klep niet goed vergrendeld.
Als de batterijklep ontbreekt, zitten de batterijen niet goed vast.
Hierdoor kan de stroom uitvallen, waardoor er geen medicijn
wordt toegediend; afhankelijk van het type medicijn kan dit de
dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg hebben.
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6. Ga verder met het huidige programma door ⁄ ingedrukt
te houden om de pomp te starten of om verder te gaan met
het programmeren van de pomp.

OPMERKING:

• De gebruiksduur van de batterijen hangt af van de toege-
diende hoeveelheid medicijn, de toedieningssnelheid, de
ouderdom van de batterijen en de temperatuur.

• Wanneer één Medication Cassette™-reservoir van 50 ml per
dag wordt toegediend, gaan alkalinebatterijen ongeveer zeven
dagen mee.

• De batterijen raken snel leeg bij temperaturen onder +10°C
(50°F).

OPGELET: Bewaar de pomp niet gedurende lange tijd met de
batterijen erin. De pomp kan beschadigd worden door lekkende
batterijen.
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Het opstarten bekijken
Wanneer u de batterijen plaatst, begint de pomp met de opstart-
volgorde, waarbij zelftests worden uitgevoerd en geprogrammeerde
waarden worden weergegeven. Let op het volgende:

• Het modelnummer van de pomp en eventueel de laatste
foutcode (last error code, “LEC”) verschijnen.

• De softwareversie verschijnt.

• Het display gaat aan; er wordt een serie blokken weergege-
ven. Let op eventuele lege gebieden; deze duiden op een
defect van het display.

• Het display gaat even uit.

• De programmaschermen van de pomp verschijnen, gevolgd
door schermen die de status van de luchtdetector en van de
opwaartse occlusiesensor en het slotniveau weergeven. Na
elk scherm laat de pomp een pieptoon horen. Als er berich-
ten verschijnen, vindt u verdere uitleg en instructies in de
tabel met berichten en alarmen in hoofdstuk 5 van deze
handleiding.

• Wanneer het opstarten voltooid is, klinken zes pieptonen en
verschijnt “Stop” op het hoofdscherm.

OPMERKING: Om de opstartschermen snel te doorlopen,
moet u herhaaldelijk op „. Om het automatische over-
zicht helemaal over te slaan, drukt u op Î. Als u probeert
schermen over te slaan voordat de pomp is opgestart, zal
deze hierop niet reageren.
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Overgaan op slotniveau 0 (LL0)
Voordat u de pomp programmeert, moet u ervoor zorgen dat de
pomp is ingesteld op LL0. In LL0 heeft de arts toegang tot alle
programmerings- en bedieningsfuncties.

1. Zorg dat de pomp gestopt is. Druk op Œ. Het huidige
slotniveau verschijnt. (Als het slotniveau al LL0 is, drukt u
op „ om het programma af te sluiten.)

2. Druk op ´ of Î totdat “LL0” verschijnt.

3. Druk nogmaals op Œ of op ¤. “Code 0” verschijnt.

4. Druk op ´ of Î totdat de Slotniveaucode 
      ** Tekst die uit de online versie is weggelaten. **

WAARSCHUWING: De veiligheidscodes van de pomp en
andere informatie waardoor de patiënt toegang tot alle
programmerings- en bedieningsfuncties zou krijgen, mogen
niet aan de patiënt kenbaar worden gemaakt. Onjuiste
programmering kan de dood of ernstig letsel van de patiënt
tot gevolg hebben.

5. Druk op Œ of ¤ om het nieuwe slotniveau in te stellen.
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Programmeren van de pomp: Algemene
instructies

Voor het wijzigen van een geprogrammeerde instelling wordt voor de
meeste programmeringsschermen dezelfde procedure toegepast.

• Controleer of de pomp gestopt is en op slotniveau 0 is
ingesteld.

• Begin met programmeren als het hoofdscherm wordt weer-
gegeven.

• Om een instelling te wijzigen, drukt u op ´ of Î totdat
de gewenste instelling verschijnt. (Houd deze toetsen inge-
drukt om de waarden steeds sneller te wijzigen.)

• Druk binnen 25 seconden op ¤ om een wijziging te
bevestigen, anders keert het scherm terug naar de vorige
instelling.

• Als een andere toets dan ¤ wordt ingedrukt, verschijnt
“Waarde niet opgeslagen.” Druk op „ om terug te keren
naar het scherm dat geprogrammeerd wordt, kies de ge-
wenste waarde en druk op ¤.

• Druk op „ om naar het volgende scherm te gaan.

• Om een instelling onveranderd te laten, drukt u op „ om
naar het volgende scherm te gaan.
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De pomp
stopt 10
minuten

Alle volgende
doses worden

10 minuten
opgeschoven

Dosis Dosis

KVOKVO

Toedienings-
snelheid
(ml/uur)

Tijd

Toedienmogelijkheden

De toediening door de CADD-Legacy™ PLUS pomp wordt uitgedrukt
in milliliters per uur:

• Continue toedienmodus (tot 125 ml per uur)
• Intermitterende toedienmodus (tot 125 ml per uur)

Met de continue toedienmodus (Continuous Delivery Mode –
CDM) is een regelmatige infusiesnelheid mogelijk. In deze modus
kunt u de pomp zo programmeren dat hij medicijn met een con-
stante snelheid in milliliters per uur toedient.

Met de intermitterende toedienmodus (Intermittent Delivery Mode
– IDM) wordt een bepaald dosisvolume gedurende een bepaalde tijd
toegediend. U kunt de dosis in een cyclus van hoogstens 96 uur
laten herhalen. Met de functie KVO kunt u een minimale hoeveel-
heid medicijn tussen doses toedienen om de katheter open te hou-
den. U kunt het begin van de toediening ook uitstellen met de
functie “Dosis start:”.
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Reservoirvolume
100.0 ml

Continu snelheid
5.0 ml/uur

Reservoirvolume

Continu snelheid
(ml/uur)

Toegediend Toegediend
   2.50 ml

Luchtdetector
Aan-hoog

Opwaartse sensor
Aan

Luchtdetector
(Uit, Aan-hoog, of
Aan-laag)

Opwaartse sensor
(Uit of Aan)

Programmeringsschermen voor de continue
toedienmodus
Dit zijn de programmeringsschermen voor de CADD-Legacy™ PLUS
pomp, in de continue toedienmodus. Hierna volgt de beschrijving
van de schermen.

Reservoirvolume
Voer het vloeistofvolume in dat een gevuld reservoir bevat. De
waarde van het reservoirvolume daalt naarmate de pomp vloeistof
toedient of naarmate de lijn geprimed wordt. Wanneer u het reser-
voir vervangt, moet het reservoirvolume op dit scherm opnieuw
worden ingesteld. Als u de functie Reservoirvolume niet wilt gebrui-
ken, gaat u naar “Niet in gebruik” (vóór 1 en na 9999 in het
waardebereik).

Het restvolume kan hoger worden ingesteld dan de inhoud van het
medicatiereservoir. Zorg ervoor dat u het reservoirvolume zo
programmeert dat het het werkelijke volume van de gebruikte
medicijn weergeeft.
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Continu snelheid
Voer de continue toedieningssnelheid van de medicijn in (in ml/uur).
De maximumsnelheid is 125 ml/uur.

Toegediend
Dit scherm geeft de totale hoeveelheid medicijn weer die is toege-
diend sinds deze waarde de laatste maal is opgeslagen. De weergege-
ven waarde is afgerond op 0,05 ml. Als deze waarde 99999,95
bereikt, keert de teller automatisch terug naar 0 en gaat verder met
tellen. De toegediende hoeveelheid houdt geen rekening met medi-
cijn die werd gebruikt voor het primen van de lijn.

Status van luchtdetector
Dit scherm geeft aan of de luchtdetector op hoge of lage gevoelig-
heid is ingesteld of is uitgeschakeld. De status van de luchtdetector
kan niet worden gewijzigd zonder de biomedische functiecode in te
voeren (zie Hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” voor het wijzigen
van de instelling).

Status van opwaartse sensor
Dit scherm geeft aan of de sensor voor opwaartse occlusie in- of
uitgeschakeld is. De Status van de opwaartse sensor kan niet wor-
den veranderd zonder de Biomedische functiecode in te voeren (zie
hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” voor het wijzigen van de instel-
ling).

Alvorens te programmeren in de continue toedienmodus:

• Stop de pomp en zet het slotniveau op LL0 zoals beschreven
in hoofdstuk 1.

• Kies de continue toedienmodus (CDM) zoals beschreven in
Veranderen van toedienmodus in hoofdstuk 4. Als de pomp
al in de CDM is, kunt u hem nogmaals kiezen om alle
programmeringsschermen weer op de standaardwaarden te
zetten.
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Programmeren in de continue toedienmodus

Zorg dat de pomp in de continue toedienmodus is en niet in de
intermitterende toedienmodus. Om de pomp te programmeren,
voert u de voorgeschreven waarden in.

1. Begin bij het hoofdscherm.

• Zorg dat de pomp op LL0 staat.

• Controleer of STOP op het hoofdscherm staat.

• Druk op „ om te beginnen.

2. Voer het reservoirvolume in.

• Druk op ´ of Î om het volume van een gevuld reser-
voir te kiezen. (Als u de functie Reservoirvolume niet wilt
gebruiken, ga dan naar “Niet in gebruik,” dat zich vóór 1
bevindt.)

• Druk op ¤.

• Druk op „.

3. Voer de continu snelheid per uur in.

• Druk op ´ of Î om de gewenste snelheid te kiezen.

• Druk op ¤.

• Druk op „.

4. Wis de toegediende milliliters.

• Druk op ¤ als u de toegediende hoeveelheid wilt wissen.

• Druk op „.

5. Controleer de status van de luchtdetector.

• Controleer of de gewenste instelling wordt weergegeven. Dit
scherm wordt weergegeven ongeacht of de luchtdetector wel
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of niet is ingeschakeld (op hoog of laag).

WAARSCHUWING: Wanneer de luchtdetector uit staat,
neemt de pomp geen lucht in het vloeistofpad waar. Contro-
leer het vloeistofpad regelmatig en verwijder eventuele lucht
om luchtembolie te voorkomen. Luchtembolie kan de dood
of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg hebben.

• Raadpleeg hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” indien u de
instelling van de luchtdetector moet wijzigen.

• Druk op „.

6. Controleer de status van de opwaartse occlusiesensor.

• Controleer of de gewenste instelling wordt weergegeven. Dit
scherm wordt weergegeven ongeacht of de sensor wel of niet
is ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Wanneer de Opwaartse occlusiesensor
is uitgeschakeld, neemt de pomp geen opwaartse occlusies
(tussen de pomp en het reservoir) waar. Inspecteer het
reservoir af en toe op een verminderd reservoirvolume,
inspecteer op het afknikken van het vloeistofpad, een geslo-
ten klem of andere opwaartse obstructies. Opwaartse
occlusies kunnen leiden tot onvoldoende of geen toediening
van medicijnen. Indien deze occlusies onopgemerkt blijven,
kunnen ze de dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg
hebben.

• Raadpleeg hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” indien u de
instelling van de Opwaartse occlusiesensor moet wijzigen.

• Druk op „.

7. Bekijk het programma.

Druk herhaaldelijk op „ om de programmeringsschermen te
bekijken. Als u een instelling opnieuw moet programmeren,
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KVO-snelheid
   0.0 ml/uur

Resterende dosis
00 uur  15 min

Reservoirvolume
100.0 ml

Dosisduur
00 uur  30 min

Dosiscyclus
04 uur  00 min

Dosis start:
in 3 uur  15 min

Dosisvolume
   0.0 ml

Reservoirvolume

Dosisvolume

Dosisduur

Dosiscyclus

KVO-snelheid

Resterende dosis

Dosis start

Toegediend Toegediend
  2.50 ml

drukt u op „ totdat het juiste scherm verschijnt; vervolgens
verandert u de instellingen zoals beschreven in dit hoofdstuk.

Programmeringsschermen voor de
intermitterende toedienmodus
Dit zijn de programmeringsschermen voor de CADD-Legacy™ PLUS
pomp, in de intermitterende toedienmodus. Hierna volgt de be-
schrijving van de schermen.
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Luchtdetector
Aan-hoog

Opwaartse sensor
Aan

Luchtdetector (Uit,
Aan-hoog, of Aan-laag)

Opwaartse sensor
Aan

Reservoirvolume
Voer het vloeistofvolume in dat een gevuld reservoir bevat. De
waarde van het reservoirvolume daalt naarmate de pomp vloeistof
toedient of naarmate u de lijn vult. Wanneer u het reservoir ver-
vangt, moet het reservoirvolume op dit scherm opnieuw worden
ingesteld. Als u de functie Reservoirvolume niet wilt gebruiken, gaat
u naar “Niet in gebruik” (vóór 1 en na 9999 in het waardebereik).

Het reservoirvolume kan hoger worden ingesteld dan de inhoud van
het medicatiereservoir. Zorg ervoor dat u het reservoirvolume zo
programmeert dat het het werkelijke volume van de gebruikte
medicijn weergeeft.

Dosisvolume
Voer het volume van de dosis in milliliters in. Het maximumvolume
is 1000 ml. Wanneer een dosisvolume wordt ingevoerd, begint de
cyclus automatisch opnieuw en wordt de tijd waarop de “Volgende
dosis start” op “Direct” ingesteld. Als u een dosisvolume invoert
waardoor de snelheid hoger zou worden dan de maximumsnelheid
van 125 ml/uur, verlengt de pomp automatisch de dosisduur om het
nieuwe volume te kunnen verwerken. U moet dan de nieuwe dosis-
duur bevestigen of een nieuwe duur invoeren. De cyclus kan ook
worden beïnvloed als de dosisduur verlengd wordt; in dit geval
moet u ook de nieuwe dosiscyclus bevestigen of een andere dosis-
cyclus invoeren.

Dosisduur
Voer de duur van de toediening van de dosis in, hoogstens 24 uur. U
kunt geen duur kiezen waarmee de toedieningssnelheid van het
geprogrammeerde dosisvolume boven 125 ml/uur zou komen.
Wanneer een dosisduur wordt ingevoerd, begint de dosiscyclus
automatisch opnieuw en wordt de tijd waarop de “Dosis start” op
“Direct” ingesteld.
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Dosiscyclus
De cyclus is de tijd van het begin van een dosis tot het begin van de
volgende dosis. De programmeerbare waarden voor de cyclus zijn
gebaseerd op de dosisduur. Er moeten minstens 5 minuten zijn
tussen het einde van de ene dosis en het begin van de volgende;
daarom is de kleinste programmeerbare cyclus de dosisduur plus 5
minuten. De maximale cyclus is 96 uur. Wanneer een cyclus wordt
ingevoerd, wordt de tijd van Volgende dosis start automatisch op
“Direct” ingesteld.

KVO-snelheid
De KVO-snelheid (“Keep Vein Open,” ader openhouden) is
optioneel. Hiermee kan medicijn worden toegediend om te helpen
de katheter open te houden, met een snelheid van hoogstens 125 ml/
uur. Als de tijd waarop de volgende dosis start geprogrammeerd is,
is de KVO-snelheid actief tijdens de aanvankelijke vertraging. De
KVO-snelheid is ook actief tussen doses in.

Resterende dosis
Het scherm Resterende dosis wordt weergegeven tijdens het toedie-
nen van een dosis of als een dosis wordt onderbroken. Dit scherm
geeft de tijd in uren en minuten weer die nodig is om de resterende
dosis te infunderen.

OPMERKING: Als de dosis wordt onderbroken en de pomp stopt,
wordt zowel het scherm “Resterende dosis” als het scherm “Dosis
start:” weergegeven. In het scherm “Dosis start:” met “— uur  —
min” kan de gebruiker de tijd waarna de dosis moet starten op-
nieuw instellen.

Dosis start
In het scherm “Dosis start:” kunt u het begin van de toediening
hoogstens vier dagen uitstellen door de tijd te kiezen waarna de
eerste dosis moet beginnen. De pomp moet na de gekozen vertra-
ging lopen, anders kan de toediening niet beginnen. Als een ver-
traagde start niet gewenst is, kunt u Dosis start: instellen op “Di-
rect” zodat de toediening begint zodra u de pomp opstart.



Hoofdstuk 2: Instellen en programmeren van de pomp

27

In
stellen

 en
p

ro
g

ram
m

eren
van

 d
e p

o
m

p

De vertraging van het begin van de volgende dosis kan in slotniveau
0 of slotniveau 1 te allen tijde geprogrammeerd worden, maar als er
een dosis wordt toegediend, wordt de rest van de dosis hierdoor
geannuleerd.

Toegediend
Dit scherm geeft de totale hoeveelheid medicijn weer die is toege-
diend sinds deze waarde de laatste maal is gewist. De weergegeven
waarde is afgerond op 0,01 ml. Als deze waarde 99999.95 bereikt,
keert de teller automatisch terug naar 0 en gaat verder met tellen.
De toegediende hoeveelheid houdt geen rekening met medicijn die
werd gebruikt voor het primen van de lijn.

Luchtdetector
Dit scherm geeft aan of de luchtdetector op hoge of lage gevoelig-
heid is ingesteld of is uitgeschakeld. De status van de luchtdetector
kan niet worden gewijzigd zonder de biomedische functiecode in te
voeren (zie hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” voor het wijzigen van
de instelling).

Status van opwaartse sensor
Dit scherm geeft aan of de sensor voor opwaartse occlusie in- of
uitgeschakeld is. De Status van de opwaartse sensor kan niet wor-
den veranderd zonder de Biomedische functiecode in te voeren (zie
hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” voor het wijzigen van de instel-
ling).

Alvorens te programmeren in de Intermitterende toedienmodus:

• Stop de pomp en zet het slotniveau op LL0 zoals beschreven
in hoofdstuk 1.

• Kies de continue toedienmodus (CDM) zoals beschreven in
“Veranderen van toedienmodus” in hoofdstuk 4. Als de
pomp al in de CDM is, kunt u hem nogmaals kiezen om alle
programmeringsschermen weer op de standaardwaarden te
zetten.
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Programmeren in de intermitterende toedienmodus

Zorg dat de pomp in de intermitterende toedienmodus is en niet in
de continue toedienmodus. Om de pomp te programmeren, voert u
de voorgeschreven waarden in.

1. Begin bij het hoofdscherm.

• Zorg dat de pomp op LL0 staat.

• Controleer of STOP op het hoofdscherm staat.

• Druk op „ om te beginnen.

2. Voer het reservoirvolume in.

• Druk op ´ of Î om het volume van een gevuld reser-
voir te kiezen. (Als u de functie Reservoirvolume niet wilt
gebruiken, ga dan naar “Niet in gebruik,” dat zich vóór 1
bevindt.)

• Druk op ¤.

• Druk op „.

3. Voer het dosisvolume in.

• Druk op ´ of Î om het gewenste volume te kiezen.

• Druk op ¤.

• Druk op „.

OPMERKING: De maximale stroomsnelheid van de pomp
is 125 ml/uur. De pomp staat alleen een dosisduur toe die
geen grotere stroomsnelheid dan 125 ml/uur voor het
geprogrammeerde volume veroorzaakt.

4. Voer de dosisduur in.

• Druk op ´ of Î om de gewenste duur te kiezen.

• Druk op ¤.
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• Druk op „.

5. Voer de dosiscyclus in.

• Druk op ´ of Î om de gewenste cyclus te kiezen.

• Druk op ¤.

• Druk op „.

6. Voer de KVO-snelheid in.

• Druk op ´ of Î om de gewenste KVO-snelheid te
kiezen.

• Druk op ¤.

• Druk op „.

7. Bevestig de resterende dosis (indien van toepassing).

• Druk op „.

8. Voer een vertraging of “Direct” in voor Dosis start: _____ .

• Druk op ´ of Î om de gewenste vertraging tot de
volgende dosis (of “Direct”) te kiezen.

• Druk op ¤.

• Druk op „.

9. Wis de toegediende milliliters.

• Druk op ¤ als u de toegediende hoeveelheid wilt wissen.

• Druk op „.

10. Controleer de status van de luchtdetector.

• Controleer of de gewenste instelling wordt weergegeven. Dit
scherm wordt weergegeven ongeacht of de luchtdetector wel
of niet is ingeschakeld (op hoog of laag).
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WAARSCHUWING: Wanneer de luchtdetector uit staat,
neemt de pomp geen lucht in het vloeistofpad waar. Contro-
leer het vloeistofpad regelmatig en verwijder eventuele lucht
om luchtembolie te voorkomen. Luchtembolie kan de dood
of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg hebben.

• Raadpleeg hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” indien u de
instelling van de luchtdetector moet wijzigen.

• Druk op „.

11. Controleer de status van de opwaartse occlusiesensor.

• Controleer of de gewenste instelling wordt weergegeven. Dit
scherm wordt weergegeven ongeacht of de sensor wel of niet
is ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Wanneer de Opwaartse occlusiesensor
is uitgeschakeld, neemt de pomp geen opwaartse occlusies
(tussen de pomp en het reservoir) waar. Inspecteer het
reservoir af en toe op een verminderd reservoirvolume,
inspecteer op het afknikken van het vloeistofpad, een geslo-
ten afgesloten klem of andere opwaartse obstructies. Op-
waartse occlusies kunnen leiden tot onvoldoende of geen
toediening van medicijnen. Indien deze occlusies onopge-
merkt blijven, kunnen ze de dood of ernstig letsel van de
patiënt tot gevolg hebben.

• Raadpleeg hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” indien u de
instelling van de Opwaartse occlusiesensor moet wijzigen.

• Druk op „.

12. Bekijk het programma.

Druk herhaaldelijk op „ om de programmeringsschermen te
bekijken. Als u een instelling opnieuw moet programmeren,
drukt u op „ totdat het juiste scherm verschijnt; vervolgens
verandert u de instelling zoals beschreven in dit hoofdstuk.
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Een gebruikt reservoir of gebruikte toedieningsset
verwijderen

WAARSCHUWING: Sluit, voordat u het reservoir of de toedie-
ningsset van de pomp haalt, de lijn van het vloeistofpad met de
klem af om niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie te voorkomen,
hetgeen de dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg kan
hebben.

1. Stop de pomp.

2. Sluit de lijnklem.

3. Plaats een sleutel in het slot en draai hem naar rechts. Het
slot springt naar buiten wanneer u de cassette ontgrendelt.

4. Er klinkt een continu alarm en op de pomp staat “Geen
disposable, klem lijnen af.” Het alarm kan worden onder-
drukt door op ⁄ of „ te drukken.

5. Haal de cassettehaken van de scharnierpennen van de pomp.
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1999-08-17 D. Zurn
«Lgc Attach Cass Coin»

Een nieuw reservoir of nieuwe toedieningsset
bevestigen
Zorg voor een nieuw, gevuld reservoir of een toedieningsset die aan
een flexibele infuuszak zonder ontluchting is bevestigd. Zie de bij
het reservoir of de toedieningsset geleverde gebruiksaanwijzing voor
informatie over het vullen van het reservoir, het bevestigen van een
CADD® extensieset met anti-sifonklep of met een afzonderlijke anti-
sifonklep en het klaarmaken van het product voor gebruik.

Ga nadat de cassette is bevestigd naar het scherm Reservoirvolume
om de waarde voor het volume opnieuw in te stellen en prime
vervolgens de lijn.

WAARSCHUWING: Ingevroren medicijn mag alleen op kamer-
temperatuur worden ontdooid. Verwarm het Medication Cassette™-
reservoir niet in een magnetron, aangezien de medicijn of het reser-
voir hierdoor beschadigd kan worden of lekken kunnen ontstaan.

Ga als volgt te werk om de cassette aan de pomp te
bevestigen

1. Klem de lijnen af.

2. Plaats de haken van de cassette in de scharnierpennen op de
pomp.

3. Zet de pomp rechtop op een
stevige, vlakke ondergrond.
Druk op de cassette zodat hij
vlak tegen de pomp zit.
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1999-01-23 D. Zurn
«Lgc Twist 50 ml»

4. Plaats een sleutel in het slot, druk erop en draai het naar
links totdat de streep op het slot tegenover de pijl op de
zijkant van de pomp staat en u het slot voelt vastklikken.

WAARSCHUWING: Bevestig de cassette op de juiste wijze.
Een onjuist bevestigde of losgeraakte cassette kan leiden tot
niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie van medicijn uit het
reservoir of terugstromen van bloed, hetgeen de dood of
ernstig letsel van de patiënt tot gevolg kan hebben.

U moet een CADD® extensieset met anti-sifonklep of een
CADD® toedieningsset met hetzij een geïntegreerde, hetzij
een afzonderlijke anti-sifonklep gebruiken als bescherming
tegen de niet-gereguleerde zwaartekrachtinfusie die een
onjuist bevestigd reservoir kan veroorzaken.

5. Draai, duw en trek voorzichtig
aan de cassette om er zeker van
te zijn dat hij stevig bevestigd
is. Als de cassette niet goed
vastzit, herhaalt u de procedure
vanaf stap 1.
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De lijnen primen en op de patiënt aansluiten

De pomp moet stilstaan en op LL0 of LL1 staan om de pomp te
kunnen primen. Als de pomp op LL2 staat, kunt u de pomp niet
primen.

OPMERKING: Als u de cassette niet vervangt maar het vloeistof-
pad wenst te primen, kunt u dezelfde procedure volgen.

WAARSCHUWING: Prime het vloeistofpad niet terwijl de lijn op
een patiënt is aangesloten, aangezien dit kan leiden tot toediening
van te veel medicijn of luchtembolie, hetgeen de dood of ernstig
letsel van de patiënt tot gevolg kan hebben.

1. Controleer of de lijn is losgekoppeld van de patiënt en of de
lijnklem open is.

2. Druk op ‹ en houd de knop ingedrukt. U hoort één
pieptoon, en “Lijnen primen” verschijnt op het display.

3. Wanneer “Lijnen primen” en drie stel streepjes zijn ver-
schenen en u drie pieptonen hoort, laat u ‹ los.

4. Houd ‹ nogmaals ingedrukt om het vloeistofpad te
vullen en om luchtbellen te verwijderen. Op het scherm staat
“Bezig met primen…” en u hoort een korte pieptoon telkens
wanneer de pomp een toedieningscyclus uitvoert.

OPMERKING:
• Het luchtdetectoralarm wordt automatisch uitgeschakeld

tijdens de ontluchting.

• Tijdens het primen toegediende vloeistof wordt van het
Reservoirvolume afgetrokken, maar niet opgeteld in het
scherm Toegediend aangezien deze vloeistof niet aan de
patiënt wordt toegediend.

5. Als de lijn nog niet volledig geprimed is, drukt u nogmaals
op ‹ en houd. Als de lijn geprimed is, drukt u op „
om naar het hoofdscherm te gaan.
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OPMERKING: Telkens wanneer u ‹ indrukt en ingedrukt
houdt, pompt u maximaal 1,0 ml vloeistof in de lijnen. Het
pompen stopt automatisch wanneer 1,0 ml is toegediend. Als
niet alle lucht uit het vloeistofpad is verwijderd, moet boven-
staande prime-procedure worden herhaald.

6. Als de luchtdetector wordt gebruikt, gaat u naar het vol-
gende hoofdstuk. Zo niet, sluit dan de lijn aan op de
infusieset of verblijfkatheter van de patiënt en ga naar Het
blokkeringsniveau voor de patiënt instellen.

WAARSCHUWING: Controleer of het gehele vloeistofpad
vrij van luchtbellen is alvorens hem op de patiënt aan te
sluiten om luchtembolie te voorkomen. Luchtembolie kan
de dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg hebben.

OPMERKING: Indien het vloeistofpad een filter bevat om
lucht te verwijderen, is de aanwezigheid van luchtbellen aan
de ontluchtingszijde van het filter acceptabel.

De lijn in de luchtdetector plaatsen

WAARSCHUWING: Wanneer de luchtdetector uit staat, neemt de
pomp geen lucht in het vloeistofpad waar. Controleer het vloeistof-
pad regelmatig en verwijder eventuele lucht om luchtembolie te
voorkomen. Luchtembolie kan de dood of ernstig letsel van de
patiënt tot gevolg hebben.

(Zie hoofdstuk 4, “Biomed Functions,” voor aanwijzingen over het
aan- en uitzetten van de luchtdetector.)

1. Indien de luchtdetector wordt gebruikt, maakt u een lusje in
de lijn onder de luchtdetector, dat u met uw duim vast-
houdt.
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2. Plaats de lijn boven de gleuf in de luchtdetector en klem hem
onder het palletje.

3. Om de lijn in de gleuf te plaatsen, trekt u voorzichtig aan de
lijn totdat hij onder de borging en vlak in de gleuf ligt.

4. Sluit de lijn aan op de infusieset of verblijfkatheter van de
patiënt.

WAARSCHUWING: Controleer of het gehele vloeistofpad
vrij van luchtbellen is alvorens hem op de patiënt aan te
sluiten om luchtembolie te voorkomen. Luchtembolie kan
de dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg hebben.

OPMERKING: Indien het vloeistofpad een filter bevat om
lucht te verwijderen, is de aanwezigheid van luchtbellen aan
de ontluchtingszijde van het filter acceptabel.

Palletje

Borging
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Het slotniveau voor de patiënt instellen

Het slotniveau moet in LL1 of LL2 worden gewijzigd om te voorko-
men dat de patiënt volledig toegang tot alle programmerings- en
bedieningsfuncties heeft.

OPMERKING: U kunt het slotniveau op ieder moment wijzigen
door de pomp te stoppen en dezelfde procedure te volgen.

Het slotniveau wordt als volgt gewijzigd:

1. Druk op Œ.

2. Het huidige slotniveau verschijnt.

3. Druk op ´ of Î totdat het gewenste slotniveau (LL1 of
LL2) verschijnt.

4. Druk nogmaals op Œ of op ¤. “Code 0” verschijnt.

5. Druk op  ** Tekst die uit de online versie is weggelaten. **

6. Druk op Œ of ¤ om het nieuwe slotniveau in te stellen.

WAARSCHUWING: De veiligheidscodes van de pomp en
andere informatie waardoor de patiënt toegang tot alle
programmerings- en bedieningsfuncties zou krijgen, mogen
niet aan de patiënt kenbaar worden gemaakt. Onjuiste
programmering kan de dood of ernstig letsel van de patiënt
tot gevolg hebben.
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CDM: Programmeren met bovengrenzen,
snelheid in slotniveau 1 bijstellen

Deze functie mag alleen in de continue toedienmodus worden
gebruikt. Als een voorschrift toestaat dat de continu snelheid tijdens
de therapie wordt gewijzigd, kunt u de pomp in LL1 laten werken.
Dan kunt u, wanneer dit nodig is, de continu snelheid bijstellen tot
de maximumwaarde die in LL0 geprogrammeerd is.

De pomp programmeren om deze voorziening toe te
passen

1. Tijdens de aanvankelijke programmering in LL0 voert u de
waarden van de bovengrens voor de continu snelheid in.
(Dit zijn de maximumwaarden wanneer de pomp in LL1 is.)

2. Wanneer u klaar bent met de programmering, zet u het
slotniveau om naar LL1.

3. Stel de continu snelheid in op de beginwaarde en druk op
¤.

De snelheid bijstellen terwijl de pomp in gebruik is
Als het nodig is om de continu snelheid tijdens de therapie te verho-
gen, moet u de pomp stoppen, maar in LL1 blijven.

1. Druk op „ totdat het scherm Continu snelheid verschijnt.

2. Druk op ´ of Î om de gewenste waarde te kiezen en
druk vervolgens op ¤.

3. Start de pomp opnieuw indien van toepassing.
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IDM: De pomp tijdens de cyclus stoppen

Deze functie mag alleen in de intermitterende toedienmodus worden
gebruikt. Wanneer de pomp tijdens de KVO wordt gestopt, heeft dit
geen invloed op de tijd waarop volgende doses starten.

Wanneer de pomp wordt gestopt terwijl een dosis wordt toegediend
worden alle volgende doses met dezelfde tijd uitgesteld als de pomp
gestopt is. (Zie de afbeelding op pagina 19.)

Als u de verloren tijd in de cyclus wilt inhalen, verdient het aan-
beveling om te wachten totdat de huidige dosis is voltooid. Als de
pomp stilstaat terwijl een dosis geïnfundeerd wordt en u het scherm
“Dosis start:” opnieuw programmeert, dan dient de pomp de rest
van die dosis niet toe. (Om te bepalen hoeveel tijd in de huidige
dosis resteert, gebruikt u het scherm Resterende dosis in de pro-
grammeringslus.) Stop vervolgens de pomp, ga over op LL0 of LL1
en programmeer de vertraging opnieuw in het scherm “Dosis start:”.

De dosis hervatten

Om de toediening van een dosis die tijdens de toediening werd
gestopt te hervatten, hoeft u alleen maar de pomp opnieuw te
starten.

De cyclus opnieuw instellen

Als u de cyclus opnieuw wilt instellen, moet u de pomp tijdens KVO
stoppen, overgaan op LL0 of LL1 en de start van de volgende dosis
opnieuw programmeren.

Als een dosis tijdens de toediening gestopt is en u de huidige dosis
wilt annuleren en de cyclus opnieuw instellen, moet u zorgen dat de
pomp op slotniveau 0 of slotniveau 1 staat. Het scherm Resterende
dosis met de resterende uren en minuten van de dosis wordt weerge-
geven, gevolgd door het scherm “Dosis start:”. Programmeer het
scherm “Dosis start:” opnieuw. Hierdoor wordt de rest van de dosis
geannuleerd en begint de volgende cyclus na de door u gekozen
vertraging.
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3.0 Bediening van de pomp

Starten van de pomp
Wanneer u de pomp start, wordt automatisch een overzicht van de
geprogrammeerde waarden gegeven. Dan begint de vloeistoftoedie-
ning zoals geprogrammeerd, en verschijnt “LOOPT” op het hoofd-
scherm. Als de pomp niet start, verschijnt een bericht op het display.
Zie de tabel “Berichten en alarmsignalen” in hoofdstuk 5.

De pomp starten

1. Houd ⁄ ingedrukt.

Er verschijnen drie stel streepjes op het display; die één voor
één verdwijnen met telkens één pieptoon.

2. Laat ⁄ los wanneer het laatste stel streepjes verdwijnt en
de pomp een pieptoon laat horen. Alle programmerings-
schermen verschijnen één voor één zodat u ze kunt bekijken.

Stoppen van de pomp
Wanneer u de pomp stopt, houdt de toediening op. Wanneer de
pomp stilstaat, verschijnt STOP op het hoofdscherm en hoort u om
de 5 minuten drie pieptonen.

De pomp stoppen

1. Houd ⁄ ingedrukt.

Er verschijnen één voor één drie stel streepjes op het display
van de pomp, waarbij telkens een pieptoon klinkt.

2. Laat ⁄ los wanneer het derde stel streepjes verschijnt en
de pomp een pieptoon laat horen.
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Aan- en uitzetten van de pomp

Wanneer de pomp stilstaat, kunt u hem op “Low Power State” zetten.
De pomp kan uitgezet worden wanneer hij losgekoppeld is van de
patiënt en u hem gedurende korte tijd gaat opslaan.

OPGELET: Bewaar de pomp niet gedurende lange tijd met de batte-
rijen erin. De pomp kan beschadigd worden als de batterijen gaan
lekken.

De pomp uitzetten

• Druk op Å en houd de knop ingedrukt.

• Er verschijnen één voor één drie stel stippen op het display
van de pomp, waarbij telkens een pieptoon klinkt.

De pomp aanzetten

Druk op Å en houd. De pomp start op en geeft automa-
tisch een overzicht van alle schermen.

Opnieuw instellen van het reservoirvolume
Om het reservoirvolume weer op de in LL0 geprogrammeerde
waarde te zetten, kan de pomp in ieder willekeurig slotniveau zijn.

1. Stop de pomp.

2. Druk op „ om het scherm Reservoirvolume weer te
geven.

3. Druk op ¤ om het volume weer op de geprogrammeerde
waarde in te stellen.
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4.0 “Biomed Functions”

Overzicht: Toegang tot de “Biomed Functions”
De “Biomed Functions” zijn de pompconfiguraties die minder vaak
worden gewijzigd. De “Biomed Functions” zijn alleen toegankelijk
wanneer de pomp stilstaat en op slotniveau 0 staat.

Toegang krijgen tot de “Biomed Functions”

1. Druk op Œ. Het huidige slotniveau verschijnt.

2. Druk op Œ of op ¤. “Code 0” verschijnt.

3. Druk op ´ of Î totdat de code “Biomed Functions”
  ** Tekst die uit de online versie is weggelaten. **

WAARSCHUWING: De veiligheidscodes van de pomp en
andere informatie waardoor de patiënt toegang tot alle
programmerings- en bedieningsfuncties zou krijgen, mogen
niet aan de patiënt kenbaar worden gemaakt. Onjuiste
programmering kan de dood of ernstig letsel van de patiënt
tot gevolg hebben.

4. Druk op „ om de instelling te kiezen die u wilt bekijken
of wijzigen; volg dan de instructies in dit hoofdstuk voor het
betreffende scherm.

OPMERKING: Om een “Biomed Function” onveranderd
te laten, drukt u op „.

5. Om de “Biomed Function” te verlaten, drukt u op „
totdat u bij het scherm komt waarop staat: “VOLGENDE =
Biomed, ENTER = hoofdmenu.”

6. Druk op ¤ om naar het hoofdscherm terug te gaan.
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Luchtdetector Aan/Uit

De Luchtdetector kan op Aan-hoog, Aan-laag of Uit worden gezet.

WAARSCHUWING: Wanneer de luchtdetector uit staat, neemt de
pomp geen lucht in het vloeistofpad waar. Controleer het vloeistof-
pad regelmatig en verwijder eventuele lucht om luchtembolie te
voorkomen. Luchtembolie kan de dood of ernstig letsel van de
patiënt tot gevolg hebben.

1. Terwijl de pomp gestopt is en in LL0, gaat u naar de lus
“Biomed Functions.” (Raadpleeg het begin van het hoofd-
stuk “Biomed Functions” voor aanwijzingen over toegang
tot de lus “Biomed Functions.”)

2. Druk op „ totdat “Luchtdetector” verschijnt.

3. Gebruik ´ of Î om Aan-hoog, Aan-laag of Uit te
kiezen.

• Aan-hoog is de hoogste gevoeligheid, waarbij de kleinste
belletjes worden waargenomen.

• Aan-laag is een lagere gevoeligheid, waarbij alleen de
grotere belletjes worden waargenomen. Zie “Specifica-
ties” in Hoofdstuk 5.

4. Druk op ¤ om de wijziging in te voeren.

5. Druk op „ om naar het volgende scherm te gaan.
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Opwaartse occlusiesensor Aan/Uit

De opwaartse occlusiesensor kan op Aan of Uit worden gezet. Wan-
neer dit scherm op Aan staat en er wordt een opwaartse occlusie
(tussen de pomp en het reservoir) waargenomen, klinkt een alarm,
stopt de toediening en staat “Opwaartse occlusie” op het display.

WAARSCHUWING: Wanneer de Opwaartse occlusiesensor is
uitgeschakeld, neemt de pomp geen opwaartse occlusies (tussen de
pomp en het reservoir) waar. Inspecteer het reservoir af en toe op
een verminderd reservoirvolume, inspecteer op het afknikken van
het vloeistofpad, een gesloten klem of andere opwaartse obstructies.
Opwaartse occlusies kunnen leiden tot onvoldoende of geen toedie-
ning van medicijnen. Indien deze occlusies onopgemerkt blijven,
kunnen ze de dood of ernstig letsel van de patiënt tot gevolg heb-
ben.

1. Terwijl de pomp gestopt is en in LL0, gaat u naar de lus
“Biomed Functions.” (Raadpleeg het begin van het hoofd-
stuk “Biomed Functions” voor aanwijzingen over toegang
tot de lus “Biomed Functions.”)

2. Druk op „ totdat “Opwaartse sensor” verschijnt.

3. Druk op ´ of Î om Aan of Uit te kiezen.

4. Druk op ¤ om de wijziging in te voeren.
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Veranderen van toedienmodus
De toedienmodus kan veranderd worden van Continue toedien-
modus naar Intermitterende toedienmodus en omgekeerd. Hierdoor
kunnen medicijnen continu worden toegediend of kan een voorge-
schreven volume medicijn gedurende een bepaalde tijdsperiode
worden geïnfundeerd. Wanneer de toedienmodus wordt veranderd,
gaat de programmering terug naar de standaardinstellingen.

1. Terwijl de pomp gestopt is en in LL0, gaat u naar de lus
“Biomed Functions.” (Raadpleeg het begin van het hoofd-
stuk “Biomed Functions” voor aanwijzingen over toegang
tot de lus “Biomed Functions.”)

2. Druk op „ totdat “Toedienmodus” verschijnt.

3. Druk op ´ of Î om “Continu” of “Intermitterend” te
kiezen.

4. Druk op ¤ om de wijziging in te voeren.
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5.0 Overzicht
Berichten en alarmsignalen, in alfabetische volgorde
Berichten en
alarmsignalen Beschrijving / Handeling

Batterij bijna
leeg
TWEETONIG ALARM

Er is niet voldoende batterijvermogen om
de pomp te laten werken. De pomp staat
nu stil.
• Vervang de batterijen onmiddellijk.
• Houd ⁄ ingedrukt om de pomp
opnieuw te starten.

Batt. verwijderd
Pomp loopt niet
TWEETONIG ALARM

Met de netstroomadapter zijn de AA-bat-
terijen verwijderd terwijl de pomp liep, of
u hebt geprobeerd de pomp te starten met
lege batterijen. De pomp staat nu stil. Druk
op ⁄ of „ om het alarm te onderdruk-
ken. Breng de batterijen weer aan of breng
nieuwe batterijen aan. Houd ⁄ ingedrukt
om de pomp opnieuw te starten.

Bat ± leeg
DRIE TWEETONIGE PIEPTONEN OM DE

5 MINUTEN

De batterijen zijn bijna leeg, maar de
pomp werkt nog wel.
• Vervang de batterijen spoedig.

Fout
TWEETONIG ALARM

Er is een fout opgetreden. Stel de pomp
buiten bedrijf en neem contact op met de
klantenservice om de pomp te retour-
neren voor service.

[Geen bericht]
TWEETONIG ALARM

Zonder dat er een netstroomadapter aan-
gesloten is, zijn de batterijen verwijderd
terwijl de pomp liep. De pomp staat nu stil
en heeft geen voeding. Breng batterijen aan
om het alarm te onderdrukken.

OF
De batterijen zijn verwijderd binnen
ongeveer 15 seconden nadat de pomp
gestopt was. Breng desgewenst nieuwe
batterijen aan om het alarm te onder-
drukken. Anders stopt het alarm na korte
tijd.
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Berichten en
alarmsignalen Beschrijving / Handeling

Geen disposable,
pomp loopt niet
TWEETONIG ALARM

U hebt geprobeerd de pomp te starten
zonder dat er een disposable was aange-
sloten. Er moet een disposable (toedie-
ningsset of Medication Cassette™ Reser-
voir) zijn aangesloten, anders werkt de
pomp niet. Druk op ⁄ of „ om het
alarm te onderdrukken.

Geen disposable,
klem lijnen af
TWEETONIG ALARM

De disposable is verwijderd. Klem de lijn
onmiddellijk af. Er moet een disposable
(toedieningsset of Medication Cassette™

Reservoir) zijn aangesloten, anders werkt
de pomp niet. Druk op ⁄ of „ om
het alarm te onderdrukken.

Hoge druk
TWEETONIG ALARM

De pomp heeft hoge druk waargenomen,
die veroorzaakt kan zijn door een
neerwaartse obstructie, een knik in het
vloeistofpad of een afgesloten lijnklem.
Verwijder de obstructie en hervat de
werkzaamheden. Of druk op „ of op
⁄ om de pomp te stoppen en het alarm
2 minuten lang te onderdrukken; verwij-
der vervolgens de obstructie en start de
pomp opnieuw.

Lucht in de lijn
waargenomen
TWEETONIG ALARM

De luchtdetector heeft lucht in het
vloeistofpad waargenomen; het vloeistof-
pad kan luchtbellen bevatten, of de lijn
loopt niet geheel door de luchtdetector.
Druk op ⁄ of „ om het alarm te
onderdrukken; daarna:
• Controleer of de lijn goed is aange-
bracht.

LOOPT
ResVol ± leeg
DRIE ENKELE PIEPTONEN

Het Reservoirvolume is laag. Vervang het
reservoir binnenkort. Zie Reservoir-
volume-alarm in hoofdstuk 1 voor meer
informatie.
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Berichten en
alarmsignalen Beschrijving / Handeling

Programmeren
niet compleet
TWEETONIG ALARM BIJ HET STARTEN VAN

DE POMP

Er moet een snelheid of dosis geprogram-
meerd zijn om de pomp te kunnen
starten. Druk op ⁄ of „ om het
alarm te onderdrukken.

Motor gestopt,
verwijder stroom
TWEETONIG ALARM

De batterijen zijn leeg en de pomp is met
de netstroomadapter opgestart. Breng
nieuwe AA-batterijen aan, sluit de
netstroomadapter opnieuw aan en start
de pomp opnieuw.

• Als het vloeistofpad belletjes bevat,
moeten de klemmen worden gesloten en
moet het vloeistofpad van de patiënt
worden losgekoppeld. Volg dan de
instructies voor ontluchten door primen
van de pomp, beschreven in hoofdstuk 2.
Start de pomp opnieuw.

Opwaartse
occlusie
TWEETONIG ALARM

Er stroomt geen vloeistof van het reser-
voir naar de pomp. Controleer of er een
knik in de lijn zit en of er een afgesloten
klem is tussen het reservoir en de pomp.
Druk op „ of ⁄ om de pomp te
stoppen en het alarm gedurende 2
minuten te onderdrukken; verwijder
vervolgens de obstructie en druk op ⁄
om de pomp opnieuw te starten.

Reservoirvolume
leeg
TWEETONIG ALARM

Het Reservoirvolume heeft 0,0 ml
bereikt. Druk op ⁄ of „ om het
alarm te stoppen. Breng vervolgens een
nieuw reservoir aan, indien van toepas-
sing, en stel het reservoirvolume opnieuw
in.
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Berichten en
alarmsignalen Beschrijving / Handeling

Service nodig
TWEETONIG ALARM

Het is tijd voor een onderhoudsbeurt van
deze pomp op grond van de ouderdom
van de klokbatterij of het totale aantal
omwentelingen van de motor. Dit scherm
verschijnt 60 dagen lang alleen in LL0 en
dan in alle slotsniveaus totdat de pomp
geretourneerd wordt voor service.

Waarde niet
opgeslagen

Een waarde is niet opgeslagen door op
¤ te drukken. Druk op „ om het
programmeren te hervatten. Controleer
alle programmeringsschermen alvorens
naar het volgende scherm te gaan of de
pomp op te starten.

Stroomuitval en
pomp stond aan
TWEETONIG ALARM

De pomp stond aan en werkte toen de
stroom werd uitgeschakeld. Zet de pomp
uit voordat u de batterij vervangt of de
stroombron verwijdert. Druk op ⁄ of
„ om het alarm te onderdrukken.

Toets zit vast,
toets loslaten
TWEETONIG ALARM

Als een toets ingedrukt is, moet deze
worden losgelaten. Als het alarm aan-
houdt, moet de lijnklem worden afgeslo-
ten en de pomp buiten bedrijf worden
gesteld. Neem contact op met de klanten-
service om de pomp te retourneren voor
service.
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Reinigen van de pomp en accessoires

OPGELET:

• Dompel de pomp niet onder in reinigingsvloeistof of water. Zorg
dat er geen oplossing in de pomp lekt, op het toetsenbord achter-
blijft of de batterijhouder binnendringt. Vochtophoping in de
pomp kan de pomp beschadigen.

• Maak de pomp niet schoon met aceton, andere plastic-oplosmid-
delen of schuurmiddelen, aangezien deze de pomp kunnen
beschadigen.

Maak de pomp regelmatig schoon om hem vrij van vuil, vloeistoffen
en vreemde stoffen te houden.

Gebruik één van de volgende oplossingen om de pomp en accessoires
schoon te maken:

• Zeepsop
• Benzalkoniumchloride (concentraat) (0,13%)
• Glutaral (concentraat) USP (2%)
• 10 procent oplossing van huishoudbleekwater (één deel

bleekwater op negen delen water)
• Alcohol, USP (93%)
• Isopropylalcohol, USP (99%)
• Chloorhexidine (70%)
• PDI — Super Sani-Cloth®

• Mada Medical — MadaCide

1. Bevochtig een zachte, pluisvrije doek met een reinigings-
vloeistof en neem de buitenkant van de pomp af. Laat de
oplossing niet in de pomp lekken.

2. Droog de buitenkant helemaal af met een andere zachte,
pluisvrije doek. Laat de pomp vóór gebruik geheel drogen.
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De batterijcontacten reinigen

Reinig de batterijcontacten regelmatig, eventueel als deel van de
preventieve onderhoudscyclus, om te voorkomen dat zich vreemd
materiaal op de contacten ophoopt.

Reinig de batterijcontacten met het volgende:

• Wattenstaafje dat met isopropylalcohol wordt bevochtigd
(minimaal 70%)

OPMERKING: Gebruik geen alcoholformule die andere
bestanddelen dan alcohol en water bevat.

OF

• Vooraf met alcohol bevochtigd wattenstaafje

1. Neem een vooraf met alcohol bevochtigd wattenstaafje en
veeg tien maal in beide richtingen over het gehele batterij-
contact (het contact wordt dus twintig maal afgeveegd).

2. Behandel het tweede batterijcontact op dezelfde wijze met
een schoon stuk van het wattenstaafje.

3. Neem een schoon, met alcohol bevochtigd wattenstaafje en
veeg nogmaals minstens vier maal in beide richtingen over
elk batterijcontact (elk contact wordt dus acht maal afge-
veegd).

4. Laat de contacten volledig drogen voor gebruik.
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Blootstelling aan straling, ultrasound, Magnetic
Resonance Imaging (MRI) of gebruik in de
nabijheid van ECG-apparatuur

OPGELET:

• Stel de pomp niet bloot aan therapeutische niveaus van
ioniserende straling, aangezien het elektronische circuit van de
pomp hierdoor permanente schade kan oplopen. De beste han-
delwijze is om de pomp tijdens therapeutische bestraling van de
patiënt te verwijderen. Indien de pomp tijdens een therapeutische
sessie in de nabijheid van de patiënt moet blijven, moet hij
afgeschermd worden, en na de behandeling dient gecontroleerd
te worden of hij nog goed functioneert.

• Stel de pomp niet rechtsteeks bloot aan ultrasound, aangezien het
elektronische circuit van de pomp hierdoor permanent bescha-
digd kan worden.

• Gebruik de pomp niet in de nabijheid van MRI-apparatuur
(magnetic resonance imaging), aangezien magnetische velden de
werking van de pomp nadelig kunnen beïnvloeden. Verwijder de
pomp tijdens MRI-procedures van de patiënt en houd hem op
veilige afstand van magnetische energie.

• Gebruik de pomp niet in de nabijheid van ECG-apparatuur,
aangezien de pomp mogelijk de werking van de apparatuur kan
beïnvloeden. Let goed op de ECG-apparatuur wanneer deze
pomp wordt gebruikt.
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Technische beschrijving

Bij de ontwikkeling van de pomp toegepaste normen
De volgende normen zijn geheel of gedeeltelijk toegepast bij de
ontwikkeling van de pomp.

Medische elektrische apparatuur

IEC 60601-1, Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemene
veiligheidseisen.

IEC 60601-1-1, Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemene
veiligheidseisen. Secundaire norm: Veiligheidseisen voor medische
elektrische systemen.

IEC 60601-1-2 (1993), Algemene veiligheidseisen, Deel 2: Elektro-
magnetische compatibiliteit – Eisen en tests.

IEC 60601-1-2, (2e uitgave, 01-juni-1996) Medische elektrische
apparatuur, Deel 1: Algemene veiligheidseisen. 2. Secundaire norm:
Elektromagnetische compatibiliteit – Eisen en tests.

IEC 60601-1-4, Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemene
veiligheidseisen – 4. Secundaire norm: Programmeerbare elektrische
medische systemen.

IEC 60601-2-24, Medische elektrische apparatuur, Deel 2: Speciale
eisen voor de veiligheid van infusiepompen en controllers.

Elektromagnetische compatibiliteit

RTCA/DO -160C, Uitsluitend uitgestraalde emissies, grens van
niveau A & Z.

CISPR11, Uitgestraalde en geleide emissies, Groep 1, Klasse B.

CISPR14, Uitgestraalde en geleide emissies, apparaat uitsluitend
aangedreven door netstroomadapter.

Voor tests volgens CISPR11 en CISPR14 werd een toedieningsset op
de pomp aangebracht waarvan de inlaatlijn op een zak van 250 ml
werd aangesloten en de uitlaatlijn terugging naar de zak, zodat een
gesloten lus werd gevormd. De lengte van de lijnen die de gesloten
lus vormden was in totaal 1,83 m.

IEC 61000-3-2, Harmonische vervorming, apparatuur van Klasse A,
uitsluitend voor apparaten met wisselstroomvoeding van 220 V of
meer.
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IEC 61000-3-3, Voltagefuncties en flikkering, uitsluitend voor
apparaten met wisselstroomvoeding van 220 V of meer.

IEC 61000-4-2, 8 kV contactontlading, 15 kV luchtontlading.

IEC 61000-4-3, Uitgestraalde susceptibiliteit, 26 MHz tot 2500 MHz,
10 V/m, 1 kHz – 80% AM modulatie.

IEC 61000-4-4, snelle wisselstroomtransiënten, bij ±500 volt,
±1000 volt en ±2000 volt – netstekker.

IEC 61000-4-5, Wisselstroomstoten, 1 kV differentiaalmodus, 2 kV
common-mode.

IEC 61000-4-6, Geleide storingen, netstekker, 3V, 150 kHz – 80 MHz.

IEC 61000-4-8, Wisselstroom-magneetveld, bij 400 ampère/meter
bij 50 Hz.

IEC 61000-4-11, Wisselstroom steady-state, dropout en slow sag/
surge.

ENV 50204, Digitale radiotelefoon, 10 V/m, 900 ± 5 MHz, 50%
bedrijfscyclus en 200 rep. frequentie.

Specificaties (nominaal)

Algemene pompspecificaties
Resolutie ............................ Medication Cassette™-reservoir of

CADD® toedieningsset, 0,050 ml per
pompslag nominaal

Afmetingen ........................ 4,1 cm × 9,5 cm × 11,2 cm exclusief
cassette of andere accessoires

Gewicht .............................. 392 g inclusief twee AA-batterijen en een
leeg Medication Cassette™-reservoir van
100 ml, exclusief andere accessoires

Classificatie
(IEC 601-1) ........................ CF J, Klasse II K

Bescherming tegen
vocht ................................... Spatwaterdicht (E)
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Pompalarmen .................... Batterij bijna leeg; batterij leeg; batterij
los; pomp stopt; pomp defect; reservoir
bijna leeg; hoge persdruk; lucht in de lijn;
poging tot aanzetten zonder aangesloten
disposable; motor gestopt; opwaartse
occlusie; reservoirvolume leeg; pro-
gramma niet compleet; toets zit vast;
disposable los.

Maximale infusiedruk ...... 40,0 psi [2,76 bar]

Maximale tijd tot
occlusiealarm ..................... CADD® Toedieningsset met anti-sifonklep

2,0 uur.

Bolusvolume bij
occlusiealarmdruk ............. 0,050 ml resolutiesets/reservoirs:

<0,15 ml.

Voedingsbronnen .............. Twee AA alkalinebatterijen; netstroom-
adapter.

De verwachte gebruiksduur van twee
AA-batterijen is 15 uur bij 125 ml/uur, of
ongeveer 14 dagen bij 10 ml/dag (nomi-
naal). Deze schatting is gebaseerd op
laboratoriumtests die zijn uitgevoerd op
kamertemperatuur met twee nieuwe
batterijen. De werkelijke gebruiksduur
van de batterijen varieert afhankelijk van
het merk batterij, de ouderdom van de
batterij, de temperatuur en de toedie-
ningssnelheid. Het verdient aanbeveling
twee nieuwe AA-batterijen bij de hand te
houden om ze zo nodig te kunnen
vervangen.

De klok loopt op een interne batterij.
Wanneer deze bijna leeg is, wordt de
kloktijd niet goed bijgehouden. Deze
batterij moet door de fabrikant worden
vervangen. De interne batterij heeft een
verwachte levensduur van 5 jaar.

Bedrijfstemperatuur
van het systeem ................. +2°C tot 40°C (35°F tot 104°F)
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Opslagtemperatuur
van het systeem ................. -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)

Nauwkeurigheid van
de toediening ..................... ± 6% (nominaal)

Hogedrukalarm ................. 26 ± 14 psi [1,79 ± 0,97 bar]

Bepaling van
het systeem ......................... Het systeem bestaat uit een

CADD-Legacy™ pomp met een daarop
bevestigd Medication Cassette™-reservoir
en een CADD® extensieset met inge-
bouwde anti-sifonklep, of een daarop
bevestigde CADD® toedieningsset met
ingebouwde of losse anti-sifonklep.

Luchtdetectoralarm .......... Enkele bel
Lage gevoeligheid = groter dan 0,250 ml
Hoge gevoeligheid = groter dan 0,100 ml
Meerdere bellen = 1,0 ml nominaal

Maximumvolume
geïnfundeerd bij één
foutconditie ....................... CADD® toedieningsset met anti-sifonklep:

0,2 ml.

Toedieningssnelheid
tijdens primen .................... Ca. 180 ml/uur

Alarm uitgeschakeld
tijdens ontluchting ............ Luchtdetector

Specificaties continue toedienmodus
Reservoirvolume ............... 1 tot 9999 of Niet in gebruik;

programmeerbaar in stappen van 1 ml,
weergegeven in stappen van 0,1 ml
Standaard: 1,0 ml

Continue snelheid ............. 0,1 tot 125 ml/uur; programmeerbaar in
stappen van 0,1 ml /uur
Standaard: 0,0 ml

Toegediend ......................... 0 tot 99999,95 in stappen van 0,05 ml
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Specificaties intermitterende toedienmodus
Reservoirvolume ............... 1 tot 9999 of Niet in gebruik;

programmeerbaar in stappen van 1 ml,
weergegeven in stappen van 0,1 ml
Standaard: 1,0 ml

Dosisvolume ...................... 0,1 tot 1000 ml programmeerbaar in
stappen van 0,1 ml
Standaard: 0,0 ml

Dosisduur ........................... 1 min tot 24 uur in de volgende stappen:
1 min voor waarden tussen 1 min en
10 min
5 minuten voor waarden boven 10 min
Duur wordt beperkt door Dosisvolume
zodat de snelheid niet boven 125 ml/uur
komt.
Standaard: 30 min

Dosiscyclus ........................ 10 min tot 96 uur in stappen van 5 min
Standaard: 4 uur

KVO-snelheid .................... 0 tot 125 ml/uur in stappen van 0,1 ml/
uur
Standaard: 0 ml/uur

Dosis start .......................... Direct of 1 min tot 96 uur in de volgende
stappen:
1 min voor waarden tussen 0 min en
10 min
5 min voor waarden tussen 10 min en
96 uur
Standaard: Direct

Toegediend ......................... 0 tot 99999,95 in stappen van 0,05 ml

Resterende dosis ................ Stappen van 1 minuut
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“Biomed Functions”
Luchtdetector .................... Uit

Aan-laag
Aan-hoog
Standaard: Aan-hoog

Opwaartse sensor ............. Uit
Aan
Standaard: Aan

Toedienmodus ................... Continu
Intermitterend
Standaard: Intermitterend
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Resultaten van nauwkeurigheidstests
In de volgende diagrammen is de nauwkeurigheid van de flow van
het infusiesysteem weergegeven, in functie van gegeven tijds-
perioden.

Flow onmiddellijk na het opstarten
Tijdsinterval: 0,5 min
Totale tijd: 120 min
Geprogrammeerde flow: 24,0000 ml/uur
Disposable: CADD® Toedieningsset met

anti-sifonklep

Flow
(ml/uur)

T (min)

Flow-fout op korte termijn
Geprogrammeerde flow: 24,0000 ml/uur
Gemiddelde flow: 23,9227 ml/uur
Gemiddelde flow-fout: -0,32%
Disposable: CADD® Toedieningsset met

anti-sifonklep

% fout
van

flow

T (min)
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Veiligheidskenmerken en foutdetectie

Veiligheidskenmerken van de apparatuur
De belangrijkste veiligheidskenmerken zijn een watchdogtimer-
circuit, bewakingscircuits voor de motoraandrijving en de motor en
een circuit voor de spanningsdetector. Elk veiligheidscircuit heeft
een unieke functie om de algehele veiligheid van het apparaat te
verzekeren.

Watchdogtimercircuit
De microprocessor moet minstens eenmaal per seconde het juiste
signaal naar het bewakingscircuit zenden. Als de microprocessor dit
niet doet, vindt een time-out van het bewakingscircuit plaats en
wordt de pompcontroller uitgezet.

Het watchdogtimercircuit dient om de status van de microprocessor
te bewaken en de motor uit te schakelen en het akoestische alarm in
te schakelen wanneer de microprocessor niet goed functioneert. De
microprocessor moet minstens eenmaal per seconde een signaal naar
het bewakingscircuit sturen om te voorkomen dat dit zijn reset-
functie uitvoert. De reset-output van het bewakingscircuit is een
pulsatie-output. Hierdoor wordt de microprocessor “opgestart.”
Door deze unieke voorziening kan de microprocessor het
bewakingscircuit telkens bij het opstarten controleren.

Door een vlag in het geheugen te plaatsen en het bewakingscircuit
geen signaal te sturen, kan de microprocessor een time-out van de
beveiliging forceren. Nadat hij opnieuw is ingesteld, controleert de
microprocessor de statusvlag om te zien of dit een time-out-test
was. Als dat het geval was, vervolgt de microprocessor de normale
opstartprocedure. Als de microprocessor werd teruggesteld zonder
dat dit werd verwacht, wordt de gebeurtenis door de microproces-
sor opgenomen, klinkt het akoestische alarm en wordt een fout-
bericht op het scherm weergegeven.

Motor driver/motor watchdogcircuit
Het motoraandrijfcircuit bestaat uit een serie FET-vermogens-
transistors, passieve componenten en twee spanningscomparators.
In het motoraandrijfcircuit is een RC-timer ingebouwd, die telkens
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wanneer de motor wordt aangezet, timet hoe lang hij draait. Als de
motor gemiddeld langer dan 3 seconden draait, wordt het circuit
onderbroken en wordt de motor uitgeschakeld. Een uniek kenmerk
van dit circuit is dat de microprocessor via de besturingslijnen van
en naar het microprocessorcircuit een volledige, functionele test van
het motoraandrijfcircuit kan uitvoeren zonder dat de motor loopt.
De microprocessor voert deze testfunctie elke paar minuten uit om
zijn functionaliteit te blijven verzekeren. Een input van het
bewakingscircuit voorkomt dat de motor werkt wanneer de tijd van
de bewakingstimer is verstreken. De software controleert deze
functie tijdens de hierboven beschreven bewakingstest.

Spanningsdetectorcircuit
Lage spanning wordt waargenomen door een gedeelte van het
bewakingscircuit en door de microprocessor via software. Er worden
drie niveaus van lage spanning waargenomen. De eerste twee niveaus
worden waargenomen door software en het derde door hardware.
Het eerste niveau is de drempel voor de waarschuwing Batterij ±
leeg, die plaatsvindt wanneer de batterijspanning is gedaald tot een
nominale waarde van 2,4 volt wanneer de motor uit staat of 1,8 volt
wanneer de motor draait. Met een in de microprocessor ingebouwde
analoog-digitaalomvormer (ADC) kan de microprocessor, via
software, de batterijspanning bewaken. Bij de drempel voor de
waarschuwing Batterij bijna leeg schakelt de microprocessor een
periodieke serie pieptonen in en geeft een waarschuwing op het
scherm weer dat de batterij ± leeg is. Wanneer de spanning waarop
de motor loopt een nominale waarde van 4,75 volt bereikt, schakelt
de software de toediening uit, verschijnt een bericht op het scherm
dat de batterij leeg is en wordt een constant tweetonig akoestisch
alarm ingeschakeld. Wanneer de batterijspanning een nominale
waarde van 1,0 volt bereikt, wordt een hardware-resetcircuit geacti-
veerd, waardoor de microprocessor wordt teruggesteld. Dit voor-
komt onjuiste werking van de microprocessor wanneer de batterij-
spanning blijft verminderen. De hardware-reset gaat door totdat de
batterij helemaal leeg is of totdat hij verwijderd is. Wanneer de
pompcontroller eenmaal is uitgeschakeld doordat de batterijen leeg
zijn, kan deze situatie alleen verholpen worden door de lege batte-
rijen door nieuwe te vervangen.
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Veiligheidskenmerken van de software

Veiligheidskenmerken van de software met betrekking
tot de apparatuur

Programmageheugencontrole
Bij het opstarten en met regelmatige tussenpozen daarna wordt het
programmageheugen getest door een cyclische redundantiecode
(CRC) van het programma te berekenen en deze vervolgens te
vergelijken met de in het programma opgeslagen CRC.

Als de opgeslagen en berekende CRC niet overeenkomen, geeft de
software een systeemfout op het scherm weer, klinkt een continu
tweetonig akoestisch alarm en wordt de toediening van alle medicij-
nen gestopt.

RAM geheugencontrole
Bij het opstarten wordt het RAM-geheugen gecontroleerd. Een serie
bitpatronen wordt naar ieder adres in het RAM geschreven en eruit
gelezen. Als de gelezen gegevens verschillen van de geschreven
gegevens, geeft de software een systeemfout op het scherm weer,
klinkt een continu tweetonig akoestisch alarm en wordt de toedie-
ning van alle medicijnen gestopt.

Controle van het motorcircuit
Bij het opstarten en met regelmatige tussenpozen daarna wordt het
motorcircuit gecontroleerd om te verzekeren dat de stroom naar de
motor niet is ingeschakeld tenzij de motor inderdaad aanstaat. Als
de software waarneemt dat de stroom naar de motor op een ander
moment is ingeschakeld, klinkt een continu tweetonig akoestisch
alarm en worden er geen pogingen meer gedaan om medicijnen toe
te dienen. Telkens wanneer de pomp wordt geactiveerd, controleert
de software of de motor één activering voltooit. Als de motor niet
draait, of geen cyclus voltooit, geeft de software een systeemfout op
het scherm weer, klinkt een continu tweetonig akoestisch alarm en
wordt de toediening van alle medicijnen gestopt.
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Controle van de toetsenbord-encoder
Telkens wanneer de software gegevens van de toetsenbord-encoder
ontvangt, wordt deze gecontroleerd. Als de gegevens niet een
geldige toetsaanslag zijn, negeert de software de toetsaanslag. Het
toetsenbord is ontworpen met redundante schakelaars voor ‹ en
⁄. De software moet waarnemen dat beide schakelaars geacti-
veerd zijn voordat actie wordt ondernomen.

Veiligheidskenmerken van gegevensverwerkende
software

In het RAM opgeslagen gegevens
Vóór gebruik worden de in het RAM opgeslagen gegevens die
betrekking hebben op toediening getest, door een CRC van de
gegevens te berekenen en die te vergelijken met de bij de gegevens
opgeslagen CRC. Als de opgeslagen en berekende CRC niet over-
eenkomen, geeft de software een systeemfout op het scherm weer,
klinkt een continu tweetonig akoestisch alarm en wordt de toedie-
ning van alle medicijnen gestopt.

In het EEPROM opgeslagen gegevens
Vóór gebruik worden de in het EEPROM opgeslagen gegevens die
betrekking hebben op toediening getest, door een CRC van de
gegevens te berekenen en die te vergelijken met de bij de gegevens
opgeslagen CRC. Als de opgeslagen en berekende CRC niet over-
eenkomen, geeft de software een systeemfout op het scherm weer,
klinkt een continu tweetonig akoestisch alarm en wordt de toedie-
ning van alle medicijnen gestopt.

In het NOVRAM opgeslagen gegevens
Vóór gebruik worden de in het NOVRAM opgeslagen gegevens die
betrekking hebben op toediening getest, door een CRC van de
gegevens te berekenen en die te vergelijken met de bij de gegevens
opgeslagen CRC. Als de opgeslagen en berekende CRC niet over-
eenkomen, geeft de software een systeemfout op het scherm weer,
klinkt een continu tweetonig akoestisch alarm en wordt de toedie-
ning van alle medicijnen gestopt.
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Bij de berekeningen gebruikte gegevens
Berekeningen van gegevens die op enigerlei wijze worden gebruikt
om de toediening van medicijn te regelen, worden redundant uitge-
voerd.

De twee berekende waarden worden vervolgens vergeleken. Als de
twee waarden niet overeenkomen, geeft de software een systeemfout
op het scherm weer, klinkt een continu tweetonig akoestisch alarm
en wordt de toediening van alle medicijnen gestopt.

Registers van timergegevens
De gegevens in de real-time klok worden met regelmatige tussenpo-
zen gecontroleerd. Als de gegevens niet redelijk zijn, wordt een
continu tweetonig akoestisch alarm ingeschakeld en stopt de soft-
ware de toediening van alle medicijnen.

Inspectieprocedures
Deltec raadt jaarlijkse functionele inspecties van alle CADD-Legacy™

pompen aan. De volgende inspectie- en testprocedures dienen
jaarlijks te worden uitgevoerd om de werking en nauwkeurigheid te
verifiëren.

OPMERKING: Degenen die de volgende tests en procedures
uitvoeren, moeten vertrouwd zijn met de CADD-Legacy™ pomp.
Lees de gehele gebruikershandleiding door voordat u hiermee
begint.

OPGELET: CADD-Legacy™ pompen zijn afgedichte toestellen. Een
verbroken of defecte afdichting wordt daarom beschouwd als
onomstotelijk bewijs dat de pomp misbruikt en/of gewijzigd is,
waardoor alle garanties vervallen. Alle service en reparaties van
CADD-Legacy™ pompen moeten door Deltec of haar officiële
vertegenwoordigers worden uitgevoerd.
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Visuele inspectie

• Voer een visuele inspectie van de pomp uit op beschadiging
van het LCD-scherm, de afdichtingen van de occlusiesensor,
de kleppen en uitstoter, de scharnieren van het reservoir, het
slot, het toetsenbord, het indicatielampje, de netstroom-
aansluiting, de accessoire-aansluiting, de luchtdetector en de
behuizing.

• Controleer of het batterijklepje goed functioneert. Het mag
niet gebroken zijn. De in elkaar grijpende lipjes op het
pomphuis mogen niet gebroken zijn.

• Controleer de batterijruimte op beschadiging. Als de contac-
ten van de batterij tekenen van corrosie vertonen, moeten ze
met een wattenstaafje en isopropylalcohol worden gereinigd
(zie de aanwijzingen in De batterijcontacten reinigen). Als de
contacten van de batterij gebogen of ingedrukt zijn, kunt u
ze mogelijk rechtmaken met een schroevendraaiertje of
ander hulpmiddel. Zorg ervoor het pomphuis niet te bescha-
digen en de contacten niet verder te beschadigen.

Mechanische inspectie

• Druk op alle toetsen op het toetsenbord. Elke toets moet
duidelijk gewelfd aanvoelen. De toetsen mogen niet plat
aanvoelen.

• Bevestig de batterijklep op de batterij. De batterijklep moet
goed passen wanneer hij op de pomp is gesloten.

• Breng een Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml
of een CADD® toedieningsset aan op de pomp. Controleer
of het slot goed werkt en goed “aanvoelt” wanneer het
reservoir of de toedieningsset stevig tegen de onderkant van
de pomp wordt getrokken. De streep op het slot moet op
één lijn staan met de pijl aan de zijkant van de pomp.
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Testprocedures

Functionele tests

Opstartcontrole

• Plaats twee AA-batterijen in de pomp en kijk tijdens het
opstarten naar het LCD-scherm. Als “LEC” en vier cijfers
verschijnen voordat de pomp een overzicht van de huidige
programma-instellingen geeft, heeft de pomp een elektrisch
of mechanisch defect en moet hij worden geretourneerd
voor service. Als er niet onmiddellijk een foutbericht ver-
schijnt, is de pomp normaal opgestart. De pomp moet alle
geprogrammeerde waarden achtereenvolgens weergeven.
Wanneer het opstarten goed is verlopen, klinken zes piep-
tonen. Ga verder met de controle van het slot.

Controle van slot

• Breng een Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml
of een CADD® toedieningsset aan op de pomp. De streep op
het slot moet op één lijn staan met de pijl aan de zijkant van
de pomp.

• Ontgrendel het reservoir door een muntstuk in het slot te
steken en het naar rechts te draaien.

Controle of cassette is aangebracht

• Breng een Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml
of een CADD® toedieningsset aan op de pomp. De streep op
het slot moet op één lijn staan met de pijl aan de zijkant van
de pomp.

• Ontgrendel het reservoir door een sleutel in het slot te
steken en hem naar rechts te draaien.

• De pomp laat een continu tweetonig alarm horen en op het
display staat “Geen Disposable / Klem lijnen af.” Druk op
⁄ of „ om het alarm te onderdrukken.
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• Tracht de pomp te starten zonder dat een disposable is
aangebracht. De pomp moet een continu tweetonig alarm
laten horen en op het display moet staan “Geen disposable,
Pomp loopt niet.” Druk op ⁄ of „ om het alarm te
onderdrukken.

Voer de volgende drie controles (LCD-scherm, motor en tandwiel-
systeem, en het alarm Reservoirvolume is nul) in de aangegeven
volgorde uit.

Controle LCD-scherm

• Verwijder de batterijen en breng ze weer aan. Na enkele
seconden worden op het LCD-scherm alle uit-pixels (stip-
pen) weergegeven, gevolgd door alle blokken aan-pixels.
Controleer het LCD-scherm op ontbrekende donkere of
lichte pixels.

• Programmeer de pomp volgens de volgende parameters in
de CDM:

Reservoirvolume: 2,0 ml
Continu snelheid: 125 ml/uur
Milligram toegediend: 0,0 mg (druk op ¤ om te

wissen)

• Druk op „ totdat Reservoirvolume op het LCD-scherm
wordt weergegeven. Druk op ´ of Î totdat 2,0 ml
verschijnt. Druk dan op ¤. Druk op „. Kies de Conti-
nue snelheid van 30,0 ml/uur en druk vervolgens op ¤.
Druk op „. Wis het register van Toegediend door op ¤
te drukken.

Controle van motor en tandwielpakket

• Breng een Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml
of een met water gevulde CADD® toedieningsset aan op de
pomp. Vergrendel de cassette.

• Houd ‹ ingedrukt totdat er drie stel streepjes verschijnen.
Laat los en houd ‹ vervolgens ingedrukt om de lijn te
primen. Luister tijdens het primen van de pomp of de motor
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te veel of schurende geluiden maakt. Tel hoe vaak de pomp
geactiveerd wordt. De pomp moet gedurende tien dubbele
activeringen primen en dan stoppen.

Controle alarm Reservoirvolume leeg

• Houd ‹ ingedrukt totdat er drie stel streepjes verschijnen.
Laat ‹ los. Houd ‹ ingedrukt. De pomp moet gedu-
rende tien dubbele activeringen primen en dan stoppen. De
pomp geeft een alarm en “Reservoirvolume leeg” wordt
weergegeven. Druk op „.

• Herprogrammeer Reservoirvolume op 1,0 ml. Druk op „
totdat Reservoirvolume op het LCD-scherm verschijnt.
Druk op ´ of Î totdat 1,0 ml verschijnt. Druk dan op
¤.

De pomp starten/stoppen

• Houd ⁄ ingedrukt. Er verschijnen drie stel streepjes op
het display; die één voor één verdwijnen met telkens één
pieptoon. Vervolgens verschijnt een overzicht van de gepro-
grammeerde parameters. Het hoofdscherm moet verschijnen
met “LOOPT” op het display.

• Om het apparaat te stoppen, houdt u ⁄ ingedrukt. Er
verschijnen één voor één drie stel streepjes op het display
van de pomp, waarbij telkens een pieptoon klinkt.

Controle van activeringstiming

• Controleer de timing van de activering door de pomp te
programmeren met de volgende waarden in de CDM:

Reservoirvolume: 1,0 ml
Snelheid: 30 ml/uur
Toegediend: 0,0 ml (druk op ¤ om te

wissen)

• Houd ⁄ ingedrukt tot drie stel streepjes van het display
verdwijnen. De pomp moet alle geprogrammeerde waarden
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achtereenvolgens weergeven en daarna het hoofdscherm.
Start een timer wanneer de motor voor het eerst wordt
geactiveerd.

• Tel de activeringen. Er moet om de twaalf seconden een
activering plaatshebben. Na ongeveer één minuut en vijftig
seconden (1:50) en tien activeringen moet het alarm
Reservoirvolume klinken. Op het display moet “Reservoir-
volume leeg” staan.

Test luchtdetector

• Controleer of de luchtdetector ingeschakeld is en op hoog of
laag staat (zie hoofdstuk 4, “Biomed Functions”).

• Bevestig een leeg Medication Cassette™ reservoir van 50 of
100 ml of een CADD® toedieningsset aan de pomp. Sluit de
cassette.

• Steek de slang in de groef van de luchtdetector. Trek de
slang voorzichtig omhoog tot deze onder de klemmetjes en
plat in de groef zit.

• Op ⁄ drukken en ingedrukt houden om de pomp te
starten. Het visuele alarm “Lucht in leiding gedetecteerd” en
een hoorbaar alarm van twee tonen dienen geactiveerd te
worden.

• Druk op „ om het alarm uit te zetten. Verwijder het lege
reservoir of de toedieningsset.

• Sluit nu een Medication Cassette™ reservoir van 50 of 100
ml of een met water gevulde CADD® toedieningsset op de
pomp aan. Vergrendel de cassette. Controleer of er geen
lucht in de vloeistofbaan is.

• Steek de slang in de groef van de luchtdetector. Trek de
slang voorzichtig omhoog tot deze onder de klemmetjes en
plat in de groef zit.
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• Op ⁄ drukken en ingedrukt houden om de pomp te
starten. De pomp dient te werken zonder het luchtdetectie-
alarm te activeren.

Opwaartse occlusiesensor verstopping testen

• Controleer of de Opwaartse occlusiesensor verstopping
ingeschakeld is (zie hoofdstuk 4, “Biomed Functions”).

• Neem een CADD® toedieningsset met een bijspuitpunt en
anti-sifonklep. Neem ook een klem (schuifklem of hemostaat).

• Steek de bijspuitpunt van de toedieningsset in een geschikte,
standaard iv-zak gevuld met water. Bevestig de toedienings-
set aan de pomp. Ontlucht de gehele vloeistofbaan.

• Programmeer de pomp om een continue maximale hoeveel-
heid toe te dienen. Op ⁄ drukken en ingedrukt houden
om de pomp te starten.

• Klem de slang halverwege tussen de iv-zak en de pomp af.
Nadat de slang is afgeklemd dient het pompalarm dient af te
gaan na drie maal activeren.
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Tests voor occlusiedrukbereik

Test I voor occlusiedrukbereik

Beschrijving

Druk wordt veroorzaakt door het pompmechanisme te activeren
terwijl een gevuld, afgeklemd Medication Cassette™-reservoir aan
de pomp is bevestigd.

Benodigde apparatuur

Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml met daarin
gedestilleerd water

Spuit van 1-ml

Procedure

1. Breng twee AA-batterijen aan of zet de pomp aan en wacht
tot deze is opgestart.

2. Bevestig een Medication Cassette™-reservoir met water aan
de pomp. Vergrendel de cassette.

3. Prime de lijn van het Medication Cassette™-reservoir. De lijn
moet tot het uiteinde van de luerlock-connector met vloei-
stof gevuld zijn. Het systeem moet vrij van luchtbellen zijn
voor deze test.

4. Trek de zuiger van de spuit van 1 ml terug tot de markering
van 1,0 ml. Bevestig de spuit nu aan het uiteinde van de
slang van het Medication Cassette™-reservoir.

5. Start de pomp.

6. Wanneer de pomp loopt, drukt u de zuiger van de spuit
langzaam in. Noteer wanneer het hogedrukalarm wordt
geactiveerd.

7. Het alarm van de pomp moet klinken wanneer de spuit
tussen 0,5 en 0,1 ml is.
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Test II voor occlusiedrukbereik

Beschrijving

Een instelbare, geijkte drukbron is op de lijn van het Medication
Cassette™-reservoir aangesloten. De druk wordt langzaam verhoogd
totdat het hogedrukalarm klinkt.

Benodigde apparatuur

Drukmeter, 2,76 bar ± 0,07 bar [40 psi ± 1 psi]

Drukvat, gedeeltelijk gevuld met water

Drukregelaar, 2,76 bar [40 psi]

Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml met
daarin water

Procedure

1. Breng twee AA-batterijen aan en wacht tot de pomp is
opgestart.

2. Bevestig een Medication Cassette™-reservoir aan de pomp.
Vergrendel de cassette.

OPMERKING: De druk van de bron moet nul zijn wanneer de
cassette wordt aangesloten.

3. Assembleer het apparaat zoals afgebeeld.
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4. Sluit de uitlaatlijn van het Medication Cassette™-reservoir
aan op de geijkte drukbron.

OPMERKING: Gebruik geen CADD® extensieset met anti-
sifonklep.

5. Start de pomp en laat hem op 50 ml/uur lopen.

6. Voer de tegendruk langzaam op en noteer wanneer het
hogedrukalarm wordt geactiveerd.

OPMERKING: De druk kan snel worden verhoogd tot
0,55 bar [8 psi], waarna de druk moet worden verhoogd met
0,21 bar/min [3 psi/min] of minder totdat het alarm klinkt.

7. Het hogedrukalarm moet klinken tussen 12 en 40 psi (26 ±
14 psi) [tussen 0,82 en 2,76 psi (1,79 ± 0,97 bar)].

OPGELET: Wanneer de test is voltooid, moet de druk tot
nul worden teruggebracht voordat de cassette van de pomp
wordt losgemaakt, anders kan de cassette scheuren. Men
dient een veiligheidsbril te dragen wanneer men deze test
uitvoert of gadeslaat.
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Nauwkeurigheidstests

Testen van gravimetrische nauwkeurigheid

Beschrijving

Een Medication Cassette™-reservoir wordt gedeeltelijk met water
gevuld en gewogen. Het reservoir wordt dan aan de pomp bevestigd
en de pomp wordt ingesteld om een bepaalde hoeveelheid water toe
te dienen. Het reservoir wordt vervolgens verwijderd en opnieuw
gewogen. De hoeveelheid toegediend water wordt vergeleken met de
hoeveelheid die de pomp zou hebben moeten toedienen.

De nominale nauwkeurigheid van het systeem vindt u in het ge-
deelte met technische specificaties voor de pomp. Dat betekent dat
de nauwkeurigheid van de pomp en het reservoir bij onderstaande
testomstandigheden nominaal is met een betrouwbaarheid van
90%. De nominale testomstandigheden zijn als volgt: ontgast water
op 25 ± 5°C zonder tegendruk.

Benodigde apparatuur

Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml

Spuit van 50 of 60 ml

CADD® extensieset met anti-sifonklep

Een weegschaal met een precisie tot 0,1 g

40 ml water op kamertemperatuur

Procedure

1. Vul de spuit van 50 of 60 ml met 40 ml water. Spuit het
water in een Medication Cassette™-reservoir.

2. Verwijder alle lucht uit het Medication Cassette™-reservoir
door de lucht er met de spuit uit te zuigen. Bevestig de
CADD® extensieset met anti-sifonklep. Prime de lijn zodat
deze tot het uiteinde van de luerlock-connector op de exten-
sieset gevuld is met vloeistof.
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3. Zet de schuifklem zo dicht mogelijk bij de luerlock-
connector van de uitbreidingsset vast. Op deze manier
verliest u zo min mogelijk water uit de lijn wanneer de spuit
wordt verwijderd.

4. Weeg het gehele reservoir met de extensieset en noteer het
gewicht. Dit is het gewicht vóór de toediening. (Dit is het
gewicht van het lege Medication Cassette™-reservoir, de
extensieset en het water.)

5. Bevestig het Medication Cassette™-reservoir aan de pomp.
Programmeer het reservoirvolume op 20 ml. Druk nu op
¤. Deze waarde is het beoogde toedieningsvolume. (Eén
ml water van 20°C weegt 1 gram.) Verwijder de schuifklem.

6. Programmeer, met de pomp in slotniveau 0, een continu
snelheid van 125 ml/uur. Start de pomp en wacht op het
alarm dat aangeeft dat het reservoir leeg is. De pomp dient
20 ml toe.

7. Zet de schuifklem weer zo dicht mogelijk bij het uiteinde
van de luerlock-connector van de extensieset vast. Verwijder
het Medication Cassette™-reservoir van de pomp en weeg de
combinatie reservoir/uitbreidingsset. Dit is het gewicht na
toediening.

8. Bereken het verschil tussen het gewicht vóór toediening en
het gewicht na toediening. Dit is het gewicht van de toege-
diende hoeveelheid.

9. Het verschil tussen het volume van de toegediende hoeveel-
heid en het beoogde toedieningsvolume is het onnauwkeu-
righeidsvolume.

10. Deel het onnauwkeurigheidsvolume door het beoogde
toedieningsvolume en vermenigvuldig het met 100. Dit is het
nauwkeurigheidsfoutpercentage.

11. Als het nauwkeurigheidsfoutpercentage groter dan ± 6% is,
moet de test met een nieuw reservoir worden herhaald. Als
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de pomp nogmaals een onbevredigend resultaat laat zien,
moet u SIMS Deltec of SIMS Graseby Ltd waarschuwen.

Voorbeeld: Gewicht vóór toediening: 61,1 g
Gewicht na toediening: – 41,6 g

Gewicht van toegediende
hoeveelheid: = 19,5 g

Volume van toegediende
hoeveelheid: 19,5 ml
Beoogd toedieningsvolume: – 20,0 ml

Onnauwkeurigheidsvolume: = –0,5 ml

Onnauwkeurigheidsvolume: – 0,5 ml
Beoogd toedieningsvolume: ÷ 20,0 ml

Nauwkeurigheidsfout: =  –0,025

Nauwkeurigheidsfout: –0,025
× 100,00

Nauwkeurigheidsfout-
percentage: =  –2,5%
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Testen van volumetrische nauwkeurigheid

Beschrijving

Een vooraf bepaalde hoeveelheid water wordt toegediend in een
recipiënt zoals een buret of maatcilinder. De hoeveelheid toegediend
water wordt vergeleken met de hoeveelheid die de pomp zou heb-
ben moeten toedienen.

De nominale nauwkeurigheid van het systeem vindt u in het ge-
deelte met technische specificaties voor de pomp. Dat betekent dat
de nauwkeurigheid van de pomp en het reservoir bij onderstaande
testomstandigheden nominaal is met een betrouwbaarheid van
90%. De nominale testomstandigheden zijn als volgt: ontgast water
op 25 ± 5°C zonder tegendruk.

Benodigde apparatuur

Medication Cassette™-reservoir van 50 of 100 ml

Spuit van 50 of 60 ml

CADD® extensieset met anti-sifonklep

Een vloeistofrecipiënt zoals een buret of een maatcilinder,
Klasse A, met een inhoud van 25 ml

40 ml water op kamertemperatuur

Procedure

1. Vul de spuit van 50 of 60 ml met 40 ml water. Spuit het
water in een Medication Cassette™-reservoir.

2. Verwijder alle lucht uit het Medication Cassette™-reservoir
door de lucht er met de spuit uit te zuigen. Bevestig de
CADD® extensieset met anti-sifonklep. Prime de lijn zodat
deze tot het uiteinde van de luerlock-connector op de exten-
sieset gevuld is met vloeistof.

3. Bevestig het uiteinde van de extensieset aan de vloeistofreci-
piënt.
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4. Bevestig het Medication Cassette™-reservoir aan de pomp.
Programmeer het reservoirvolume op 20 ml. Dit is het
beoogde toedieningsvolume. Verwijder alle klemmen.

5. Programmeer een continu snelheid van 125. Start de pomp
en wacht op het alarm dat aangeeft dat het reservoir leeg is.

6. Wanneer alle vloeistof is toegediend, noteert u het toege-
diende volume vloeistof. Dit is de feitelijke toediening.

7. Het verschil tussen het volume van de toegediende hoeveel-
heid en het beoogde toedieningsvolume is het onnauwkeu-
righeidsvolume.

8. Deel het onnauwkeurigheidsvolume door het beoogde
toedieningsvolume en vermenigvuldig het met 100. Dit is het
nauwkeurigheidsfoutpercentage.

9. Als het nauwkeurigheidsfoutpercentage groter dan ± 6% is,
moet de test met een nieuw reservoir worden herhaald. Als
de pomp nogmaals een onbevredigend resultaat laat zien,
moet u SIMS Deltec of SIMS Graseby Ltd waarschuwen.

Voorbeeld: Feitelijk toedieningsvolume: 19,5 ml
Beoogd toedieningsvolume: – 20,0 ml

Onnauwkeurigheidsvolume: = –0,5 ml

Onnauwkeurigheidsvolume: – 0,5 ml
Beoogd toedieningsvolume: ÷ 20,0 ml

Nauwkeurigheidsfout: = –0,025

Nauwkeurigheidsfout: –0,025
× 100,00

Nauwkeurigheidsfout-
percentage: = –2,5%
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Vetgedrukte paginanummers
verwijzen naar afbeeldingen.

Index

A
Accessoire-aansluiting, 3, 4, 6
Alarmen, 47, 56
Anaesthetica, 2

opgelet, vi
Analgetica, 1

B
Batterij, interne klok, 56
Batterijcontacten reinigen, 52
Batterijen, AA, 7, 56

levensduur, 15
opgelet, v
plaatsen, 11–15
waarschuwing, iv

Batterijhouder, 4, 7
“Biomed Functions”, 10, 43–45

Luchtdetector, 44, 59
Opwaartse occlusiesensor, 45, 59
Toedienmodus, 59

C
Cassette, 4, 6, 7

bevistigen, 32
opgelet, v
verwijderen, 31
waarschuwing, iii–iv

Cassetteslot, 4, 7
CDM (Continuous Delivery Mode).

Zie Continue toedienmodus
Code “Biomed Functions”, 9, 43

Continu snelheid, 21
programmeren, 22, 38
programmeringsschermen, 20
wijzigen, 10

Continue snelheid, 57
Continue toedienmodus (CDM),

10, 19, 38, 46
programmeren, 22
programmeringsschermen, 20

D
Display, 4, 5
Dosis start, 10, 26, 58

programmeren, 29
programmeringsscherm, 24

Dosiscyclus, 10, 26, 58
programmeren, 29
programmeringsscherm, 24

Dosisduur, 10, 25, 58
programmeren, 28
programmeringsscherm, 24

Dosisvolume, 10, 25, 58
programmeren, 28
programmeringsscherm, 24

E
ECG-apparatuur, storing van, 53

opgelet, vi
Epidurale ruimte, toediening in, 1

waarschuwing, iii
Extensieset

anti-sifonklep, iv, 6

H
Hoofdscherm, 8
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I
IDM (Intermittent Delivery Mode).

Zie Intermitterende toedien-
modus

Indicatielampje, 4, 5
Infuusstandaardbevestigingadapter,

7
Injectiespuit

waarschuwing, iv
Inspectieprocedures, 65–66
Intermitterende toedienmodus

(IDM), 10, 19, 39, 46
programmeren, 28
programmeringsschermen, 24

K
KVO-snelheid, 10, 19, 26, 58

programmeren, 29
programmeringsscherm, 24

L
Luchtdetector, 4, 21, 27

aan/uit, 10, 44
alarm, 57
lijn plaatsen, 35
programmeren, 22, 29
programmeringsscherm, 20, 25
test, 70

M
Montageschroefgat, 4, 7
MRI-apparatuur (Magnetic

Resonance Imaging), 53
opgelet, v

N
Nauwkeurigheid, 57
Nauwkeurigheidstests, 60

gravimetrische, 75
volumetrische, 78

Neerwaartse occlusiesensor, 8
Netstroomaansluiting, 3, 4, 6
Netstroomadapter, 5, 7, 56
Normen, 54

O
Opstarten, 16
Opwaartse occlusiesensor, 7, 21, 27

aan/uit, 10, 45
programmeren, 23, 30
programmeringsscherm, 20, 25
test, 71

P
Pijltoetsen, 5
Pomp aan/uitzetten, 42
Primen, 10, 34

waarschuwing, v
Programmeren, 18
Programmeringsschermen, 20

R
Reinigen van pomp, accessoires, 51

opgelet, v
Reservoir, 7, 20, 48, 55

bevistigen, 32–33
verwijderen, 31
waarschuwing, iii–iv

Reservoirvolume, 25, 57, 58
alarm, 8, 48
instellen, 10, 42
programmeren, 22, 28
programmeringsscherm, 20, 24
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Resterende dosis, 26, 58
programmeren, 29
programmeringsscherm, 24

S
Service nodig, 50
Slotniveau, 9, 10, 37
Slotniveaucode, 9, 43
Softwareversie, 16
Specificaties

algemeen, 55–57
“Biomed Functions”, 59
Continue toedienmodus, 57
Intermitterende toedienmodus, 58

Starten van pomp, 41
Stoppen van pomp, 41
Straling, blootstelling aan, 53

opgelet, v
Subarachnoïdale ruimte, toediening

in, 1
waarschuwing, iii

Symbolen, 3

T
Testprocedures, 67–71
Toedieningsset, 7

anti-sifonklep, iv, 6
bevistigen, 32–33
opgelet, v
verwijderen, 31
waarschuwing, iii–iv, v

Toedienmodus, 10, 46
Toedienmogelijkheden, 19
Toegediend, 21, 27, 57, 58

programmeren, 22, 29
programmeringsscherm, 24
programmeringsschermen, 20

Toegediende hoeveelheid, 10
Toetsenbord, toetsen, 4, 5

U
Ultrasound, 53

opgelet, v

V
Veiligheidscodes

code “Biomed Functions”, 9, 43
Slotniveaucode, 9, 43

Veiligheidskenmerken
apparatuur, 61–62
software, 63–65

W
Waarschuwingen en opgelet, iii–v
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Beperkte garantie
SIMS Deltec, Inc. (de “Fabrikant”) garandeert aan de Oorspronkelijke koper dat de
infusiepomp (de “Pomp”), de accessoires niet inbegrepen, bij normaal gebruik gedurende één
jaar vanaf de feitelijke datum van verkoop aan de Oorspronkelijke koper vrij van materiaal-
en constructiefouten zal zijn, mits gebruikt overeenkomstig deze Gebruikershandleiding. ER
ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES.

Normale slijtage en onderhoudsartikelen vallen niet onder deze garantie; en batterijen,
toedieningssets, extensiesets en andere bij de Pomp gebruikte accessoires of apparatuur zijn er
met name van uitgesloten.

Onderhevig aan de voorwaarden van en mits voldaan is aan deze Beperkte garantie zal de
Fabrikant iedere Pomp (accessoires niet inbegrepen) die defect is naar eigen goeddunken
kosteloos (uitgezonderd minimale frankeerkosten) repareren of vervangen indien er tijdens
deze periode van één jaar beroep op de garantie wordt gedaan.

De volgende voorwaarden, procedures en beperkingen zijn van toepassing met betrekking tot
de garantieverplichting van de Fabrikant:

A. De volgende partijen vallen onder deze Garantie: Deze garantie is uitsluitend van
toepassing op de Oorspronkelijke koper van de Pomp. Deze garantie is niet van toepassing op
volgende kopers. De Oorspronkelijke koper kan een patiënt zijn, of medisch personeel, een
ziekenhuis, of een instelling die de Pomp koopt voor de behandeling van patiënten. De
Oorspronkelijke koper dient de factuur of het reçu te bewaren als bewijs van de feitelijke
koopdatum.

B. Garantieprocedure: Mededeling van het beweerde defect dient als volgt schriftelijk of
telefonisch aan de Fabrikant te worden gedaan: SIMS Deltec 1265 Grey Fox Road, St. Paul
MN 55112 U.S.A., 1-800-426-2448 of SIMS Graseby Ltd. WD2 4LG UK, +44 (0)1923
246434. De mededeling aan de Fabrikant moet de aankoopdatum, het model- en serie-
nummer en een beschrijving van het beweerde defect omvatten, met voldoende details om de
Fabrikant in staat te stellen de noodzaak van eventuele reparaties te bepalen en deze uit te
voeren. VOORDAT DE POMP GERETOURNEERD WORDT, MOET HIERVOOR
GOEDKEURING ZIJN VERKREGEN. Wanneer goedkeuring is verkregen, moet de Pomp
zorgvuldig op de juiste wijze worden verpakt en franco naar de Fabrikant geretourneerd.
Verlies of schade tijdens het vervoer is het risico van de afzender.

C. Garantievoorwaarden: De garantie is nietig wanneer de Pomp 1) gerepareerd is door een
ander dan de Fabrikant of haar officiële vertegenwoordiger; 2) zodanig gewijzigd is dat dit
afbreuk doet aan de stabiliteit of betrouwbaarheid; 3) misbruikt is of 4) door nalatigheid of
een ongeluk beschadigd is. Misbruik omvat, maar is niet beperkt tot, gebruik dat niet
overeenstemt met de Gebruikershandleiding of gebruik met niet-goedgekeurde accessoires. De
Pomp is een afgedicht toestel en het feit dat de afdichting verbroken is, wordt beschouwd als
onomstotelijk bewijs dat de Pomp gewijzigd of misbruikt is. Verwijdering of beschadiging van
het serienummer van de Pomp maakt deze garantie ongeldig.

D. Beperkingen en uitsluitingen: Reparatie of vervanging van de Pomp of een onderdeel
daarvan is het UITSLUITENDE verhaal dat door de Fabrikant wordt geboden. De volgende
uitsluitingen en beperkingen zijn van kracht:

1. Geen tussenpersoon, vertegenwoordiger of werknemer van de Fabrikant is gemach-
tigd om de Fabrikant te verplichten tot welke uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring of
garantie dan ook.

2. ER IS GEEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VAN DE POMP VOOR ENIG BEPAALD DOEL.
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3. De Pomp mag alleen gebruikt worden onder toezicht van medisch personeel met de
deskundigheid en het inzicht om de geschiktheid van de Pomp voor een bepaalde
medische behandeling te bepalen.

4. Alle door de Fabrikant of diens vertegenwoordigers verstrekte aanbevelingen,
informatie en beschrijvende documentatie worden geacht nauwkeurig en betrouwbaar te
zijn, maar vormen geen garanties.

E. Licentie voor computerprogramma:

1. Het is de bedoeling dat de Pomp wordt gebruikt in combinatie met een bepaald door
de Fabrikant in licentie verstrekt computerprogramma en het gebruik van een ander
programma of wijziging zonder toestemming van een computerprogramma onder licentie
doet de hierboven uiteengezette garantie van de Fabrikant teniet.

2. Aan de Oorspronkelijke koper en alle door de Oorspronkelijke koper gemachtigde
gebruikers wordt hierbij een niet-uitsluitende, niet-overdraagbare licentie verleend voor
het gebruik van het in licentie verstrekte computerprogramma, uitsluitend gecombineerd
met de enkele door de Fabrikant verstrekte Pomp. Het in licentie verstrekte computerpro-
gramma wordt uitsluitend geleverd in de vorm van een machinaal leesbare objectcode en
is gebaseerd op de eigen, vertrouwelijke informatie van de Fabrikant. Er worden onder
deze licentie of anderszins geen rechten verleend voor het decompileren, het vervaardigen
van menselijk leesbare kopieën, het ontsleutelen, het wijzigen of het produceren van
afgeleide werken gebaseerd op het in licentie verstrekte computerprogramma.

3. Alle andere voorwaarden van deze beperkte garantie zijn van toepassing op het in
licentie verstrekte computerprogramma.

De Fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de Pomp voor
enige bepaalde medische behandeling of voor welke medische complicaties dan ook die
voortvloeien uit het gebruik van de Pomp. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor welke
bijkomstige of materiële gevolgschade dan ook, voor winstderving of gemis van gebruik
veroorzaakt door enig defect of enige storing van de Pomp.

Deze garantie geeft de Oorspronkelijke koper bepaalde wettelijke rechten, en de Oorspronke-
lijke koper kan andere wettelijke rechten hebben die van land tot land verschillen.
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