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 Inleiding

Over deze handleiding

Vóór gebruik moet de gebruiker volledig vertrouwd zijn met de in deze handleiding beschreven pomp.

In alle illustraties in deze handleiding worden karakteristieke instellingen en waarden vertoond die kunnen worden gebruikt bij het instellen 

van de functies van deze pomp.

Deze instellingen en waarden zijn alleen bedoeld ter illustratie. In de sectie Specificaties wordt het volledige scala aan instellingen en waarden 

getoond. 

De IVAC® 598 volumetrische pomp (hierna ‘pomp’ te noemen) is een kleine lichtgewicht volumetrische infusiepomp die nauwkeurige en 

betrouwbare infusies geeft op een aantal verschillende snelheden.

De IVAC® 598 volumetrische pomp regelt automatisch de infusiesnelheid van intraveneuze oplossingen. De pomp met microprocessor maakt gebruik van 

een lineair peristaltisch, volume verplaatsingsmechanisme om de vloeistofstroom te regelen op de gewenste snelheid. Enkele van de vele kenmerken van 

de pomp zijn: 

 • Eenvoudige instelling en bediening:  

  Adviesberichten om te helpen bij het instellen en de bediening.

  Snelstartmodus.

  Diagnostische alarmberichten om de bediening en probleemoplossing te vereenvoudigen.

  Eenvoudig bekijken van de instellingen voor snelheid en het te infunderen volume (TIV).

• Groot bereik infusiesnelheden: 1 tot 999 ml/uur in stappen van 1 ml/uur.

• Invoer volumetrische snelheid.

• Vermogen te infunderen volume met automatische omschakeling naar “keep vein open”-snelheid (KVO-snelheid).

• Integrale ultrasone lucht-in-de-lijn-detectie.

• Detectie van stroomopwaartse/stroomafwaartse occlusies.

• Lage occlusiedruk (nominaal 6 tot 8 psi).

• Lichtgewicht en draagbaar met losse oplaadbare batterij.

• Automatische onderbreking van de vloeistofstroom met activering van akoestische en zichtbare alarmen.

• Akoestische en zichtbare waarschuwing als de batterij bijna leeg is, ongeveer één uur vóór het batterijalarm.

• Optionele drupsensor (model 192).

• Optionele mogelijkheid tot computerbewaking op afstand.

BEOOGD GEBRUIK:

De pomp is ontworpen om te voldoen aan de infusievereisten voor de gebruiksomgeving zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing (DFU), 

waaronder algemene ziekenhuisafdelingen, afdelingen voor kritieke en intensieve zorg, operatiekamers en afdelingen voor spoedeisende 

hulp.

Deze pomp is geschikt voor gebruik door artsen en verpleegkundigen die hiervoor zijn opgeleid. Deze pomp kan worden gebruikt voor 

intraveneuze modus, ondersteunende vloeistoftherapie, geneesmiddelentherapie, bloedtransfusies en parenterale voeding.
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 Kenmerken van de IVAC® 598 volumetrische pomp
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 Bedieningselementen en indicatoren

Symbool Omschrijving

A
AAN/UIT-toets - Druk eenmaal om de pomp AAN te zetten. Houd de toets ongeveer 3 

seconden ingedrukt om de pomp UIT te zetten.

D
LOOP/PAUZE-toets - Hiermee kunnen de pompinfusies worden gestart en gestopt. Hiermee 

kunnen alarmen worden uitgeschakeld/geannuleerd.

E
TE INFUNDEREN VOLUME-toets - Hiermee kan de waarde van het te infunderen volume 

(VTBI) worden ingesteld.

B ml-toets - Hiermee kan het geïnfundeerde volume worden teruggezet op nul.

C ml?-toets - Hiermee wordt de waarde van het geïnfundeerde volume weergegeven.

G H
CHEVRON-toetsen - Dubbele chevrons/enkele chevrons voor snellere/tragere toe- of afname 

van infusiesnelheid en volumewaarden.

Symbool Omschrijving

WISSELSTROOM-indicator - Wanneer deze brandt, is de pomp aangesloten op een 

wisselstroomvoorziening en wordt de batterij opgeladen.

TIV De weergegeven waarde is het te infunderen volume.

KVO
De pomp infundeert op de Keep Vein Open-snelheid (KVO-snelheid) van 5ml/uur (of huidige 

snelheid, al naar gelang welke van beide lager is).

VOL De weergegeven waarde is het geïnfundeerde volume.

SNELHEID De weergegeven waarde is de huidige infusiesnelheid.

ml (milliliter) De weergegeven waarde is het TIV of de waarde van het geïnfundeerde volume.

ml/uur (milliliter / uur) De weergegeven waarde is de infusiesnelheid.

 

Infusie-indicator. Drie horizontale balken in de linkerdisplaypositie knipperen opeenvolgend als de 

pomp infundeert.

 

Infusie-indicator met drupsensor in gebruik. De bovenste twee horizontale balken veranderen in een 

vierkant als in de druppelkamer een druppel wordt waargenomen door de drupsensor.

Knipperend display Als de pomp op batterijstroom werkt, knippert de display aan/uit.

Bedieningselementen:

Indicatoren:



1000DF00164 Uitgave 1 5/24

 Omschrijving van de symbolen

Symbool Omschrijving

w Attentie (raadpleeg het bijgeleverde document)

x Aansluiting potentiaalvereffening (PE)

 Type CF-onderdeel. (Mate van bescherming tegen elektrische schokken)

IPX1 Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels

s Apparaat voldoet aan de vereisten van EG-richtlijn 93/42/EEC. Geregistreerd met CE-keurmerk.

T Productiedatum

t Fabrikant

A Belangrijke informatie

U Niet voor gemeentelijke afvalverwerking

W Vermogen zekering

Labelsymbolen:
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Infusiesets

� Gebruik om een juiste en nauwkeurige werking te garanderen uitsluitend infusiesets voor eenmalig 

gebruik van Cardinal Health, zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing.

� Aangeraden wordt infusiesets te verwisselen volgens de instructies in het hoofdstuk ‘De infusieset 

verwisselen’. Lees vóór gebruik de met de infusieset meegeleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. 

� Het gebruik van niet-gespecificeerde infusiesets kan de werking van de pomp en de nauwkeurigheid van 

de infusie nadelig beïnvloeden.

� Wanneer verschillende apparaten en/of instrumenten met infusiesets en andere slangen worden 

gecombineerd, bijvoorbeeld door middel van een 3-weg kraantje of meervoudige infusie, kan de werking 

van de pomp worden beïnvloed en moet deze nauwlettend in de gaten worden gehouden.

� Als de infusieset niet goed van de patiënt geïsoleerd is doordat het kraantje in de set niet is gesloten of de 

klem/rollerklem in de lijn niet is geactiveerd, kan dit een ongecontroleerde stroom veroorzaken.

� De infusieset kan met een in-line klem worden afgeklemd, om de lijn af te sluiten als het nodig is om de 

vloeistofstroom te stoppen.

� De IVAC® 598 volumetrische pomp is een positieve drukpomp die moet worden gebruikt in combinatie met 

infusiesets met luer lock-fitting of gelijksoortige vergrendelingsaansluitingen.

� Sluit om vanuit een buret te infunderen de rollerklem boven de buret en open de klem op de ontluchting 

aan de bovenkant van de buret. 

� Gooi de infusieset weg als de container beschadigd is of als de beschermkap is losgeraakt. Zorg dat sets niet 

geknikt zijn. Dit kan de lijnen afsluiten.

Het gebruik van  opvouwbare zakken, glazen flessen en  halfharde containers

� Aanbevolen wordt de ontluchtingsklep op de IVAC® 598 volumetrische pompset te openen als u 

gebruikmaakt van glazen flessen of halfharde containers. Dit vermindert het gedeeltelijke vacuüm 

dat ontstaat als de vloeistof vanuit de containers wordt geïnfundeerd. Deze handeling zorgt dat de 

pomp de volumetrische nauwkeurigheid kan handhaven terwijl de containers wordt geleegd. De 

ontluchtingsklep moet bij halfharde containers worden geopend nadat de containers is aangeprikt en 

de druppelkamer is gevuld.

Gebruiksomgeving

� Als een infusiepomp wordt gebruikt in combinatie met andere pompen of apparaten waarvoor vasculaire 

toegang noodzakelijk is, wordt extra zorgvuldigheid aanbevolen. De grote drukvariaties die dergelijke 

pompen in het vloeistofkanaal veroorzaken, kunnen tot onjuiste toediening van geneesmiddelen of 

vloeistoffen leiden. Typische voorbeelden van dergelijke pompen zijn pompen die worden gebruikt bij 

dialyse, bypass of cardiale ondersteuningstoepassingen.

� De pomp is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, uitgezonderd de thuisomgeving en omgevingen die 

direct zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen die voor woondoeleinden 

worden gebruikt van stroom voorziet.

� Deze pomp is niet bedoeld voor gebruik in de nabijheid van brandbare anesthesiemengsels met lucht, 

zuurstof of lachgas.

Bedrijfsdruk

�  Het pompdrukalarmsysteem is niet bedoeld als bescherming tegen of waarneming van extravasatie of 

weefselcomplicaties die zich kunnen voordoen. 

 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Stappen voor halfharde containers

4.

5.

3.2.
Prik de 

c o n t a i n e r 

door

Vul de 

druppelkamer 

tot de vullijn

Vul de set door 

de rollerklem te 

openen/sluiten

1.
Sluit de 

rollerklem

Open de 

ontluchtingsklep, 

zodat de druk gelijk 

kan worden - gereed 

voor infusie

Stappen voor de opvouwbare zakken

Volg stappen 1 tot en met 3 zoals 

aangegeven voor de halfharde 

containers. Open de ontluchtingsklep 

echter niet zoals aangegeven bij stap 

4, maar vul de set zoals aangegeven bij 

stap 5. Zorg dat de uitlaatopening van 

de zak helemaal is doorboord vóór u de 

druppelkamer vult.



1000DF00164 Uitgave 1 7/24

Alarmcondities

� Verschillende alarmcondities die deze pomp waarneemt, zullen de infusie stopzetten en zichtbare en 

akoestische alarmen activeren. De gebruikers moeten regelmatig controleren of de infusie correct 

verloopt en er geen alarmen actief zijn.

 Elektromagnetische compatibiliteit en interferentie

M � Deze pomp is beschermd tegen de gevolgen van externe interferentie, waaronder hoogfrequente 

radio-uitzendingen, magnetische velden en elektrostatische ontlading (bijvoorbeeld veroorzaakt door 

elektrochirurgische en cauterisatie-apparatuur, grote motoren, draagbare radio’s, mobiele telefoons, 

etc.) en is zodanig ontworpen dat deze veilig gebruikt kan blijven worden in geval van buitensporige 

interferentieniveaus.

� Onder bepaalde omstandigheden kan de pomp worden beïnvloed door een elektrostatische ontlading via 

de lucht van rond of boven de 15kv of door radiofrequente straling rond of boven de 10v/m. Als de pomp 

door deze externe interferentie wordt beïnvloed, blijft de pomp in een veilige modus. De pomp stopt de 

infusie onmiddellijk en informeert de gebruiker door een combinatie van een zichtbare en akoestische 

alarmen te activeren. Als een ontstane alarmconditie zelfs na interventie door de gebruiker blijft bestaan, 

wordt aangeraden de desbetreffende pomp te vervangen en de pomp apart te houden voor controle 

door bevoegd technisch personeel.

� Deze pomp is een apparaat uit de CISPR 11 Groep 1 Klasse A en gebruikt alleen RF-energie voor de interne 

functie in het normale productaanbod. Derhalve zijn de radiofrequente emissies zeer laag en is het 

onwaarschijnlijk dat deze interferentie veroorzaakt met de elektronische apparatuur in de nabijheid. Deze 

pomp zendt echter een bepaald niveau elektromagnetische straling uit dat binnen de door IEC/EN60601-

2-24 en IEC/EN60601-1-2 gespecificeerde normen ligt. Bij interactie tussen de pomp en andere apparatuur 

moeten maatregelen worden genomen om de gevolgen tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld 

door de pomp te verplaatsen.

 Aardgeleider



� De IVAC® 598 volumetrische pomp is een klasse I-apparaat en moet daarom worden geaard als deze wordt 

aangesloten op een wisselstroomvoorziening.

� Deze pomp beschikt ook over een interne stroombron.

� Wanneer het systeem op een externe stroombron is aangesloten, moet een drie-aderige voeding (stroom, 

neutraal, aarde) worden gebruikt. Als de externe beschermende geleider op het netsnoer is beschadigd, 

moet de pomp van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en worden gebruikt op de interne batterij.

 Gevaren

B
� Er bestaat explosiegevaar als de pomp wordt gebruikt in de nabijheid van brandbare anesthetica.

 Verwijder de pomp voorzichtig uit de omgeving van dergelijke gevaarlijke stoffen. 


�  Gevaarlijke spanning: Er bestaat gevaar voor elektrische schokken als de behuizing van de pomp 

wordt geopend of verwijderd. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel.

 

�  Als deze pomp is gevallen, wordt blootgesteld aan overmatig vocht, gemorste vloeistof, vochtigheid of 

hoge temperatuur of als u vermoedt dat deze anderszins beschadigd is, moet u deze niet meer gebruiken 

en laten nakijken door een bevoegd onderhoudsmonteur. Gebruik als u de pomp vervoert of opslaat 

waar mogelijk de oorspronkelijke container en houd u aan de temperatuur, vochtigheid en druk die in het 

hoofdstuk Specificaties en op de buitencontainer worden vermeld.

�  Gebruik de pomp als deze afwijkend reageert niet meer en neem contact op met een gekwalificeerde 

onderhoudsmonteur. 

 Aanwezigheid latex

�  De IVAC® 598 volumetrische pomp bevat geen latex. 

 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik (vervolg)
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 Beginnen

Eerste set-up

1. Controleer of de pomp compleet en onbeschadigd is en of het voltage dat op het label staat vermeld, overeenkomt met de 

netspanning. 

2. De meegeleverde onderdelen zijn:

� IVAC® 598 volumetrische pomp 

� Gebruiksaanwijzing (cd)

� Netvoedingskabel (zoals aangevraagd)

� Beschermende container

3. Sluit de pomp gedurende minimaal 6 uur aan op de netvoeding, zodat de interne batterij opgeladen is (controleer of de 

wisselstroomindicator brandt). 

A
 Als de pomp wordt opgestart zonder dat deze is aangesloten op de elektriciteitsvoorziening, werkt de pomp automatisch op 

de interne batterij.

Als de pomp niet goed functioneert, moet u deze zo mogelijk weer opbergen in de originele, beschermende container en laten 

nakijken door een gekwalificeerd onderhoudsmonteur.

A
 Lees deze gebruikshandleiding (DFU) zorgvuldig door vóór u de pomp gaat gebruiken.

Een paalklem wordt aan de achterzijde van de pomp bevestigd en zorgt voor een stevige aansluiting op verticale infuusstandaards met een 

diameter tussen 12 en 26 mm. 

Installatie paalklem

1. Draai de klem los zodat voldoende ruimte overblijft voor de maat van de paal.

2. Plaats de pomp rond de paal en draai de schroef vast tot de klem aan de paal 

vastzit.

A
  Monteer de pomp nooit zodanig dat de infuusstandaard topzwaar of 

instabiel wordt.

Paalklem
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Beginnen (vervolg) -  Een infusieset plaatsen

A
 Zorg dat de juiste infusieset voor de te infunderen vloeistof of het te infunderen geneesmiddel is geselecteerd.

Volg de instructies die met de afzonderlijke infusieset zijn meegeleverd. 

 Gebruik uitsluitend infusiesets voor de IVAC® 598 volumetrische pomp (zie het hoofdstuk ‘Infusiesets’ van de 

gebruiksaanwijzing)

 Plaats de vloeistofcontainer zodanig dat morsen op de pomp wordt voorkomen.

 Controleer of de set volledig in de adaptor bovenin de set door de slanggeleider is geplaatst zodat slaphangen wordt 

voorkomen.

1. Vul de intraveneuze infusieset langzaam en sluit de rollerklem.

2. Open de klep.

3. Plaats de gevulde intraveneuze infusieset:

� Open het veerslot

� Plaats het bovenste slanggedeelte in de adaptor bovenin de set

� Steek het onderste slanggedeelte in de lucht-in-de-lijn-sensor 

� Sluit het veerslot en controleer of de set is geplaatst

4. Sluit de deur.

5. Open de rollerklem. Zorg dat er geen vloeistof wegstroomt.

Lucht-in-de-lijn-

sensor

Grendel 

(open)

Adaptor bovenin 

de set

Gevulde 

intraveneuze 

infusieset

Onderste slanggedeelte
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 Beginnen (vervolg) -  De infusie starten

A
  

  
VUL EN PLAATS DE SET (Zie ‘Een infusieset plaatsen’)

1.  Controleer of de pomp is aangesloten op een netvoeding (werkt tevens op een batterij).

2.  Sluit indien nodig de drupsensor aan. (Zie ‘Gebruik in combinatie met drupsensor’)

3. Druk op de AAN/UIT-toets om de pomp aan te zetten. De pomp wordt ingeschakeld en de snelheids- en ml/uur-indicator gaan 

branden. Op de display wordt de snelheid getoond, afgewisseld met de snelheidswaarde.

4. Gebruik de chevrontoetsen (I, J, L en K) om de infusiesnelheid in te stellen of te veranderen.

5. Houd om het totale geïnfundeerde volume af te lezen de ml?-toets ingedrukt. Houd om het totale geïnfundeerde volume te wissen de 

ml-toets ingedrukt tot op de display 0000 (vier nullen) wordt vermeld.   

6. Druk indien nodig op TE INF VOL.-toets. De TIV- en ml-indicator gaan branden. De display wisselt tussen TIV en de huidige TIV-waarde. Als u 

de pomp zonder drupsensor gebruikt moet een TIV worden ingetoetst. Deze waarde is afhankelijk van eventueel reeds geïnfundeerd volume. Als de TIV 

op 0000 staat en de LOOP/PAUZE-toets wordt ingedrukt, wordt het bericht TIV weergegeven.

 Druk als u de pomp met drupsensor gebruikt en geen TIV gewenst is op de L-toets tot UIT wordt weergegeven.

7. Gebruik de chevrontoetsen (I, J, L en K) om TIV in te stellen.

8. Sluit de infusieset aan op de toegang van de patiënt.

9. Druk op LOOP/PAUZE-toets om de infusie te starten. De druppelindicator verschijnt als het pompmechanisme begint te werken.

De infusiesnelheid veranderen

1. Druk op de LOOP/PAUZE-toets om de pomp op pauze te zetten.

2. Pas de snelheid aan met behulp van de chevrontoetsen.

3. Start de pomp weer door op de LOOP/PAUZE-toets te drukken.

Het totale geïnfundeerde volume wissen

1. Druk op de LOOP/PAUZE-toets om de pomp op pauze te zetten.

2. Houd ml-toets 2 seconden ingedrukt tot op de display 0000 wordt vermeld. 

3. Start de pomp weer door op de LOOP/PAUZE-toets te drukken.

Het te infunderen volume veranderen

1. Druk op de LOOP/PAUZE-toets om de pomp op pauze te zetten.

2. Druk op de TE INF VOL-toets.

3. Stel het nieuwe volume in door op de chevrontoetsen te drukken. UIT kan ook worden geselecteerd als een drupsensor wordt gebruikt. 

Zie onderstaande opmerkingen.

4. Start de pomp weer op door op de LOOP/PAUZE-toets te drukken.

Opmerkingen:

1)  Als geen drupsensor wordt gebruikt, moet een TIV-waarde worden ingetoetst. Anders geeft de pomp TIV weer als de pomp opnieuw 

wordt gestart.

2)  Als een drupsensor wordt gebruikt, is een TIV-waarde niet nodig en kan indien nodig UIT worden geselecteerd.



1000DF00164 Uitgave 1 11/24

Basisfuncties

Als u een drupsensor gebruikt en de container met de vloeistof leegloopt, geeft de pomp een alarm en wordt het bericht FLO weergegeven.

 Als u geen drupsensor gebruikt en de pomp naar nul heeft afgeteld vanaf de van tevoren ingestelde waarde voor het te infunderen volume, wordt 

automatisch overgeschakeld naar een KVO-snelheid van 5 ml/uur (of de huidige snelheid als deze lager is). De KVO-indicator gaat branden en de pomp laat 

elke 5 seconden twee piepjes horen.

1. Druk om de KVO-modus te verlaten op de LOOP/PAUZE-toets om de pomp op pauze te zetten.

2. Druk op de TIV-toets. Stel de TIV in op een waarde hoger dan nul.

3. Druk op LOOP/PAUZE-toets om de werking van de pomp te hervatten.

 KVO-snelheid (Keep Vein Open)

 De vloeistofcontainer verwisselen 

1.  Druk op de LOOP/PAUZE-toets om de pomp op pauze te zetten.

2.  Verwijder de spike van de infusieset uit de lege/gebruikte container. Gooi de lege/gebruikte container weg in overeenstemming met 

het ziekenhuisprotocol.

3.  Steek de spike in de nieuwe container.

4.  Knijp in de druppelkamer om deze ongeveer voor de helft of tot de vullijn (als de druppelkamer gemarkeerd is) met vloeistof te vullen.

5.  Start de infusie weer, zie “ Beginnen”.

 De infusieset verwisselen

1.  Druk op de LOOP/PAUZE-toets om de pomp op pauze te zetten.

2.  Sluit de lijnklem en zorg dat de toegang tot de patiënt is afgesloten.

3.  Maak de infusieset los van de patiënt.

4.  Open de deur, verwijder de infusieset uit de pomp en gooi de set en vloeistofcontainer weg in overeenstemming met het 

ziekenhuisprotocol.

5.   Maak de nieuwe infusieset gereed, plaats de infusieset in de pomp en sluit de deur, zie “De infusieset plaatsen”.

6.  Start de infusie weer, zie “ Beginnen”.

A
  Gebruik als u de infusieset of de vloeistofcontainer verwisselt een aseptische techniek in overeenstemming met het 

ziekenhuisprotocol.
Aanbevolen wordt de infusiesets te wisselen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. 
Lees vóór gebruik de met de infusieset meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Het   setverwisselingsinterval is 24 uur.

A
  Gebruik als u de infusieset of de vloeistofcontainer verwisselt een aseptische techniek in overeenstemming met het 

ziekenhuisprotocol.
Aanbevolen wordt de infusiesets te wisselen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. 

Lees vóór gebruik de met de infusieset meegeleverde gebruiksaanwijzing.

 Instructies SmartSite® naaldvrij systeem

AANWIJZINGEN - Gebruik een aseptische methode

1.  Veeg vóór elke toegang de poort van de naaldvrije klep af met 70% isopropylalcohol 

(1-2 seconden) en laat deze drogen (ongeveer 30 seconden).

 OPMERKING: De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en ventilatie van de 

ruimte.

2.  Vul de kleppoort. Bevestig, als dat van toepassing is, de spuit aan de naaldvrije kleppoort en 

aspireer minuscule luchtbelletjes.

3.  Vervang autonome kleppen elke 72 uur. Als de klep bij de set hoort, is het verwisselingsinterval 

elke keer als de complete set wordt vervangen of na 100 keer gebruik, al naar gelang welke van 

beide eerst komt. Bij infusies van bloed, bloedproducten of vetemulsies moet de infusieset om 

de 24 uur worden vervangen.

OPMERKING:   Terwijl de naaldvrije kleppoort wordt gebruikt, kan vloeistof 
worden waargenomen tussen de behuizing en de blauwe zuiger. 
Deze vloeistof komt niet in de vloeistofbaan en vereist geen actie.
Voor vragen over het product of voorlichtingsmateriaal over de naaldvrije klep kunt 
u contact opnemen met uw vertegenwoordiger voor Alaris®-producten van Cardinal 
Health. Het Center for Disease Control, de Intravenous Nurses Society (USA) en andere 
organisaties publiceren richtlijnen die nuttig zijn voor de ontwikkeling van 
inrichtingsrichtlijnen. Raadpleeg de inrichtingsprotocollen. 

A
  Voorzorgsmaatregelen:

Gooi het product weg als de container beschadigd is of als de beschermkappen zijn losgeraakt.
Als de SmartSite® naaldvrije klep in een noodgeval met een naald wordt aangeprikt, zal de klep beschadigd raken en gaan 
lekken. Vervang de naaldvrije klep onmiddellijk.
De naaldvrije klep is gecontraïndiceerd voor een stomp canulesysteem.

Laat slip-luerspuiten NIET onbewaakt achter.

De SmartSite® naaldvrije klep is ontworpen voor een veilige vloeistofstroom door middel van zwaartekracht en geautomatiseerde 

vloeistofstroom, injectie en aspiratie van vloeistoffen zonder naalden door middel van luer-lock- en luer-slipaansluitingen.
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Alarm- en displayberichten

Lees als de pomp een alarm laat horen het alarmbericht en druk op de LOOP/PAUZE-toets om de pomp op pauze te zetten en het alarm uit te schakelen. 

Gebruik onderstaande handleiding in de oorzaak van het alarm te verhelpen. 

Druk nadat u de oorzaak hebt gecorrigeerd nogmaals op de LOOP/PAUZE-toets om de infusie weer te beginnen.

Display Oorzaak Actie

P2  Stroomopwaartse occlusie Controleer de slangen, klem en container op vermoedelijke oorzaken en corrigeer 

deze. (Herhaaldelijke alarmen kunnen erop wijzen dat het pompmechanisme gereinigd 

moet worden. Raadpleeg het hoofdstuk REINIGING van deze gebruiksaanwijzing.)

P2.1  Te weinig of geen druppels De drupsensor heeft geen of onvoldoende vloeistofstroom gemeten. Controleer 

de slangen, klem, container en drupsensor op vermoedelijke oorzaken en corrigeer 

deze.

P2.2 Probleem met de druppelkamer. 

Drupsensor losgeraakt terwijl de pomp werd gebruikt.

Afwijkende druppels waargenomen. Druppelkamer beslagen of overvol. Schud de 

druppelkamer om de zijkanten helder te maken. Verlaag het vloeistofniveau in de 

druppelkamer. Steek de drupsensor in de aansluiting aan de achterzijde van het 

instrument.

Mogelijk falende drupsensor.

P2.3 Te veel druppels. Grotere vloeistofstroom waargenomen dan de ingestelde snelheid. Vloeistofstroom 

waargenomen terwijl de pomp op pauze staat of wordt opgestart. 

Controleer of de lijn van de set volledig in het mechanisme geïnstalleerd is, of het 

mechanisme de lijn dichtknijpt en of de druppelkame niet overmatig beweegt of 

overvuld is.

P7 Stroomafwaartse occlusie. Controleer of de lijn niet geknikt is en of het filter niet verstopt is. (Herhaaldelijke 

alarmen kunnen erop wijzen dat het pompmechanisme gereinigd moet worden. 

Raadpleeg het hoofdstuk REINIGING van deze gebruiksaanwijzing)

P6 Adapter foutief in luchtdetector geplaatst. Plaats de adapter opnieuw in de luchtdetector. Druk stevig tot de vloeistofstroom op 

gang komt.

P5 Luchtdetector neemt lucht waar in de lijn

- of -

Adapter foutief in luchtdetector geplaatst. 

Zorg dat de luchtdetector schoon is. Plaats de adapter opnieuw in de luchtdetector. 

Druk stevig tot de vloeistofstroom op gang komt.

P5 Luchtdetector neemt lucht waar in de lijn of de adapter 

is van de luchtdetector losgeraakt.

Verwijder lucht volgens het ziekenhuisprotocol. Zorg dat de luchtdetector schoon is.

P1 Deur geopend tijdens infusie of bij het starten van de 

infusiemodus.

Controleer op de set juist geïnstalleerd is. Sluit de deur en start de pomp opnieuw.

P4 Batterij is onvoldoende opgeladen om de pomp te 

laten werken

Steek de stekker in een stopcontact. De pomp kan meteen worden gebruikt.

P3 Twee minuten zijn verstreken sinds de pomp op pauze 

of in de opstartmodus is gezet of er blijft een toets 

hangen. Als de pomp zich in de opstartmodus bevindt 

en op batterijstroom werkt, schakelt deze automatisch 

uit als dit alarm 3 minuten aanhoudt.

Druk eenmaal op de LOOP/PAUZE-toets om het alarm uit te schakelen en nogmaals 

om de pomp weer te starten. Neem als een toets blijft hangen contact op met 

gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

  

KVO005 

of minder 

(twee piepjes)

De pomp bevindt zich in de KVO-modus. Stel de TIV-waarde in op een waarde anders dan nul.

E Mogelijke pompstoring. Schakel de pomp uit en vervolgens weer aan. Als het probleem aanhoudt de pomp 

niet gebruiken. Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

En Het pompmechanisme moet gereinigd worden. Raadpleeg het hoofdstuk REINIGING van deze gebruiksaanwijzing.

Kortstondige 

weergave die 

kort na het 

opstarten 

verdwijnt. 

De pomp is automatisch uitgeschakeld vanwege te 

weinig batterijstroom.

Steek de stekker in het stopcontact. De pomp is na enkele seconden gebruiksklaar.

Geeft knipperend bericht weer in combinatie met akoestisch alarm
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Alarm- en displayberichten

Display Oorzaak Actie

H2 Batterij bijna leeg; batterij heeft nog voor ongeveer 

1 uur of minder stroom beschikbaar.

Steek de stekker in het stopcontact.

H1 De pomp is op pauze gezet. Dit is geen 

alarmconditie.

Druk eenmaal op de LOOP/PAUZE-toets om de infusie weer te beginnen.

A3 Pomp bevindt zich in de snelheidsinstellingmodus. 

Dit is geen alarmconditie.

Druk op de LOOP/PAUZE of TE INF VOL-toets om verder te gaan naar de TIV-

instellingmodus.

A2 De pomp bevindt zich in de TIV-instellingmodus. Dit 

is geen alarmconditie.

Druk eenmaal op de LOOP/PAUZE-toets om de infusie te beginnen.

Wisselende berichten

Display Oorzaak Actie

A2 TIV-waarde staat op nul. Stel de TIV-waarde in op een waarde anders dan nul of gebruik de pomp in 

combinatie met een drupsensor en stel TIV in op UIT.

A3 
Snelheid ingesteld op nul. Stel een waarde in anders dan nul.

Berichten



1000DF00164 Uitgave 1 14/24

Gebruik in combinatie met drupsensor (optioneel)

IVAC® drupsensor model 192

1. Steek de drupsensor in de drupsensor interface die zich op het bovenste gedeelte aan de achterkant van de pomp bevindt.

2. Bevestig het IVAC® drupsensor model 192 aan de druppelkamer van de infusieset door de hendels naar achteren te trekken. Raadpleeg 

de illustratie hierboven.

3. Ga verder met de plaatsings-, vul- en de instelinstructies zoals omschreven in het hoofdstuk “Beginnen”.

OPMERKING: Zorg dat de druppelkamer halfvol is en rechtop staat.

Hendels

Druppel-

kamer

Flenzen

Trek de hendels naar achteren

A
  De drupsensor neemt automatisch waar dat druppels in de druppelkamer vallen. De drupsensor zorgt dat de pomp een 

alarm geeft als een significante afwijking van de infusiesnelheid wordt waargenomen. De drupsensor kan ook lege 

containers waarnemen. Daarom adviseren wij indien mogelijk een drupsensor te gebruiken.

A
  Bevestig de drupsensor altijd vóór u een infusie start.

Vermijd gebruik van de drupsensor in direct zonlicht.

Zorg altijd dat de lens schoon is.
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 Specificaties

Elektrische bescherming 

Klasse I, Type CF

Elektrische/mechanische veiligheid

Voldoet aan IEC/EN60601-1 en IEC/EN60601-2-24. 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Voldoet aan IEC/EN60601-1-2 en IEC/EN60601-2-24.

Elektrische veiligheid

IEC/EN60601-1; 

Aardlekstroom (normale conditie) Maximaal 100µA rms (niet 

geaard) bij 220V rms 

Classificatie - Continue bedrijfsmodus, draagbare apparatuur

Netvoeding - 

220 tot 240V AC; 50/60 Hz; 0,07A; 3-aderig aardesysteem.

Type zekering -

2 X T63 mA 250V

Afmetingen - 

133 mm (b) x 193 mm (h) x 184 mm (d). Gewicht: ongeveer 2,7 kg 

(exclusief elektriciteitskabel).

Bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen -

IPX1 - Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels. 

 BATTERIJSPECIFICATIES -
Oplaadbare dichte loodzuurbatterij. Wordt automatisch opgeladen 

als de pomp is aangesloten op de netvoeding.

Levensduur batterij - 6 uur bij 125 ml/uur 

Volledig opladen batterij - 24 uur.

Alarmcondities -

Alarmconditie zorgen dat de pomp specifieke alarmberichten weergeeft, een 

akoestisch alarm geeft en, uitgezonderd bij alarmen voor batterij bijna leeg en 

KVO-modus, wordt stilgezet. Alarm- en displayberichten worden door middel 

van code weergegeven: doorstroming, deur, pauze, batterij bijna leeg, lege 

batterij, occlusie, opnieuw laden set, lucht en error.   
(Zie het hoofdstuk ALARMEN EN DISPLAYBERICHTEN van deze 
gebruiksaanwijzing voor omschrijvingen van berichten.)  
Handhavingscapaciteit geheugen -

Bij 25°C, blijft het elektronische geheugen van de pomp minimaal 6 

maanden bewaard als de pomp niet wordt opgestart

Luchtsensor - Integrale ultrasone sensor.

Omgevingsspecificaties

Conditie In bedrijf Transport en opslag

Temperatuur +10°C tot +40°C -40°C tot +70°C

Vochtigheid 30% tot 75% 

niet-condenserend

0% tot 100% 

Lucht

 druk

700 hPa - 1060 hPa 500hPa - 1060hPa

Maximale tijd voor activering van het occlusie-alarm:
Tijd tot alarm is nominaal 35 minuten bij 1 ml/uur

Tijd tot alarm is nominaal 0,31 minuten bij 100 ml/uur

Nauwkeurigheid lucht in de lijn - 
100 µl ±50 µl

Maximale occlusie-alarmdruk: 

11 psi (569 mmHg); Nominaal: 6 tot 8 psi

Bolus na occlusie:
Gegenereerd bolusvolume bij 1 ml/uur als de occlusie-alarmdrempel 

is bereikt 0,5 ml

Gegenereerd bolusvolume bij 100 ml/uur als de occlusie-

alarmdrempel is bereikt <0,5 ml

De infusie starten /set-up

Infusieparameter Bereik

Infusiesnelheid 1 - 999ml/uur in stappen van 1ml/uur

TIV (0 - UIT), 1 - 9999 ml in stappen van 

1 ml

ML? (Totaal) 0 - 9999 ml 

KVO-snelheid 5 ml/uur of de huidige ingestelde 

snelheid als deze lager is dan 5 ml/uur 

bij primaire werking

Systeemnauwkeurigheid :
±5% met een standaard afwijking van 1,96 onder gespecificeerde 

omstandigheden.

Opmerking: Nauwkeurigheid gespecificeerd onder de volgende 

omstandigheden: 

Hoofdhoogte: 30”/76,2 cm, 

Testoplossing: gedistilleerd water, 

Omgeving: omgevingstemperatuur, 

Tegendruk: 20 gauge naald, 

Infusieset: model 59073 (59073 is vervangen door G59073 die 

identiek is aan de vorige infusieset)

Kritisch volume
25 ml bij 999 ml/uur is het maximale incrementele volume dat kan 

voorkomen in geval van een enkele fout
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Onderhoud

 Procedures routinematig onderhoud

Om te zorgen dat de pomp goed blijft werken, is het belangrijk deze schoon te houden en de procedures voor routinematig onderhoud uit te voeren 

zoals hieronder omschreven. Reparaties mogen uitsluitend worden verricht door een gekwalificeerd onderhoudsmonteur op basis van de technische 

onderhoudshandleiding (TSM).

Schakelschema’s en onderdelenlijsten en alle overige onderhoudsinformatie die de gekwalificeerd onderhoudsmonteur kunnen helpen bij het 

uitvoeren van reparaties aan de te repareren onderdelen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Cardinal Health. 

 De netzekeringen vervangen

Als het batterijsymbool van de pomp continu brandt en de wisselstroomindicator niet brandt als de pomp op de netvoeding is aangesloten en AAN 

staat, zijn de interne zekeringen of de eventueel aangebrachte voedingszekering in de stekker mogelijk doorgebrand.

Controleer eerst de voedingszekering in de stekker, indien aanwezig. Als het voedingsindicatorlampje niet brandt, moet de pomp buiten gebruik 

gesteld worden voor onderhoud. Aanbevolen wordt de wisselstroomzekeringen alleen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur te laten 

vervangen. 

De zekeringen in de pomp mogen uitsluitend door een gekwalifi ceerde onderhoudsmonteur worden vervangen. Voor meer informatie over het 

vervangen van de zekeringen verwijzen wij naar de technische onderhoudshandleiding.

INTERVAL PROCEDURE ROUTINEMATIG ONDERHOUD

Volgens het ziekenhuisbeleid. Reinig de externe oppervlakken van de pomp grondig vóór en na een lange periode van opslag.

Minimaal eens per jaar

(Raadpleeg de technische 

onderhoudshandleiding voor 

identificatie van onderdelen)

1.  Controleer de stekker en kabel van het netsnoer op beschadigingen.

2.  Voer de functietests uit zoals omschreven in de technische onderhoudshandleiding. 

3.   Laat de pomp op batterij werken tot het alarm aangeeft dat de batterij bijna leeg is en laad 

vervolgens de batterij op om te controleren of de batterij werkt en oplaadt.

4.  Controleer het mechanisme op beschadigingen of overmatige slijtage. Reinig en smeer het 

mechanisme zoals omschreven in de technische onderhoudshandleiding. 

A
  Als de pomp valt, beschadigd raakt, blootgesteld wordt aan overmatige vochtigheid of hoge temperaturen, moet deze 

onmiddellijk buiten gebruik worden genomen voor onderzoek door een gekwalificeerd onderhoudsmonteur.

  Alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en dergelijke activiteiten moeten worden uitgevoerd op een 

daarvoor geschikte locatie en overeenkomstig de verstrekte informatie. Cardinal Health, Alaris®-producten is op geen enkele 

wijze verantwoordelijk als deze handelingen worden uitgevoerd in strijd met de door Cardinal Health verstrekte instructies of 

informatie.

A
  Als de zekeringen blijven doorbranden, kan een elektronische storing zijn opgetreden en moeten de pomp en de 

stroomvoorziening worden gecontroleerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

A
  Raadpleeg de technische onderhoudshandleiding voor kalibratieprocedures. De meeteenheden die voor de 

kalibratieprocedure worden gebruikt, zijn standaard SI-eenheden (het internationale eenhedensysteem).

De interne oplaadbare batterij zorgt dat de pomp kan blijven werken als geen netspanning beschikbaar is, bijvoorbeeld als de patiënt wordt 

vervoerd of als de stroom uitvalt. Een volledig opgeladen batterij levert minimaal 6 uur stroom bij een infusiesnelheid van 125 ml/uur. Als de 

batterij 24 uur op de netvoeding is aangesloten (ongeacht of de pomp in gebruik is of niet) is deze volledig opgeladen. 

De batterij is een onderhoudsvrij, dichte loodzuurbatterij die geen routinematig onderhoud vereist. Voor een optimale werking moet de 

batterij echter vóór en tijdens opslag met een regulier interval van 3 maanden en na volledige ontlading volledig worden opgeladen.

Na verloop van tijd neemt het vermogen van de batterij om lading vast te houden af. Aangezien het vasthouden van lading van essentieel 

belang is, moet de interne batterij elke 3 jaar worden vervangen.

Wij raden u aan de batterij alleen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur te laten vervangen. Voor meer informatie over het 

vervangen van de batterij verwijzen wij naar de technische onderhoudshandleiding.

  Werking op de batterij

  Testroutines

De testroutines zijn zodanig ontwikkeld dat een groot aantal van de pompfuncties, standaardinstellingen en kalibraties zonder interne 

inspectie kan worden gecontroleerd. Deze vormen geen volledige kalibratiecontrole.

A
In de technische onderhoudshandleiding staat een lijst met alle testprocedures, toegangscodes en 

kalibratieprocedures.

Raadpleeeg de technische onderhoudshandleiding voor de toegangscode voor technisch onderhoud.
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 Reiniging en opslag 

De pomp opslaan: -

Als de pomp gedurende een langere periode wordt opgeslagen, moet deze eerst worden gereinigd en moet de interne batterij volledig worden 

opgeladen. Sla de pomp op in een schone, droge atmosfeer bij kamertemperatuur en gebruik als bescherming de originele container, als u die nog 

hebt.

Tijdens de opslag moeten elke 3 maanden functietests worden uitgevoerd volgens de omschrijving in de technische onderhoudshandleiding en moet 

gezorgd worden dat de interne batterij volledig opgeladen blijft.

De infusieset reinigen en opslaan: -

De infusieset is een disposable voor eenmalig gebruik en moet na gebruik in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol worden weggegooid.

De pomp reinigen: -

Vóór u de pomp bij een nieuwe patiënt gebruikt en periodiek tijdens het gebruik moet de pomp gereinigd worden door deze af te nemen met een 

pluisvrije doek, licht bevochtigd met warm water en een standaard desinfecterend middel / reinigingsmiddeloplossing.

Aanbevolen reinigingsmiddelen zijn:

Merk  Concentratie

Hibiscrub  20% (v/v)

Virkon  1% (w/v)

Maak geen gebruik van de volgende soorten desinfecterende 

middelen:

 - NaDcc (zoals PRESEPT)

 - Hypochlorieten (zoals CHLORASOL)

 - Aldehyden (zoals CIDEX)

 -  Kationische capillair-actieve stoffen (zoals 

benzalkoniumchloride)

 - Jodium (zoals betadine)

 -  Geconcentreerde reinigingsmiddelen op basis van 

isopropylalcohol kunnen plastic onderdelen afbreken.

De drupsensor reinigen: -

Vóór de drupsensor op een nieuwe infusieset wordt geplaatst en periodiek tijdens gebruik moet de drupsensor worden gereinigd door deze af te 

nemen met eem pluisvrije doek, licht bevochtigd met warm water en een standaard desinfecterend middel / reinigingsmiddeloplossing. Zorg dat de 

aansluiting niet nat wordt. Droog de drupsensor vóór gebruik.

Om het reinigen te vergemakkelijken van drupsensoren die erg vervuild of verontreinigd zijn, of als de hendel niet meer kan bewegen, mag de 

drupsensor in schoon zeepwater worden geweekt (zie A). De binnenkant van het veermechanisme kan worden gereinigd door het te activeren 

terwijl het is ondergedompeld in water.

Na het reinigen moet de sensor volledig kunnen drogen vóór deze weer wordt gebruikt.

 Verwijdering

A 
 Schakel vóór reiniging de pomp altijd uit en trek de 

stekker uit het stopcontact. Zorg dat er nooit vloeistof in 

de behuizing komt en voorkom dat zich teveel vocht op de 

pomp ophoopt.

 
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. 

Deze kunnen het uitwendige oppervlak van de pomp 

beschadigen.

  Deze pomp niet autoclaveren, steriliseren met 

ethyleenoxide of onderdompelen in vloeistoffen.

A 
 De stekker van de drupsensor mag niet in water worden ondergedompeld, omdat hierdoor schade ontstaat.

Informatie voor gebruikers over de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur 

Dit U -symbool op het product en/of bijbehorende documenten houdt in dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het 

huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. 

Neem als u elektrische en elektronische apparatuur wilt wegwerpen contact op met de plaatselijke vestiging van Cardinal Health of de distributeur 

voor aanvullende informatie. 

Het op de juiste wijze wegwerpen van dit product helpt waardevolle hulpbronnen te besparen en mogelijk negatieve effecten op de menselijke 

gezondheid en het milieu die het gevolg kunnen zijn van onjuiste afvalverwerking te voorkomen. 

Informatie over afvoer in landen buiten de Europese Unie 

Dit symbool is uitsluitend geldig in de Europese Unie. Dit product dient te worden weggeworpen met inachtneming van milieufactoren. Ter 

voorkoming van risico’s en gevaren moeten de interne, oplaadbare batterij en de nikkelmetaalhydride-batterij uit het controlepaneel worden 

gehaald en worden verwijderd volgens de nationale regelgeving. Alle overige onderdelen kunnen op veilige wijze worden weggeworpen volgens 

de plaatselijke regelgeving. 
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 Infusiesets

De IVAC® 598 volumetrische pomp maakt gebruik van standaard disposable infusiesets voor eenmalig gebruik. De gebruiker is verantwoordelijk 

voor verificatie van de geschiktheid van een gebruikt product als dit niet door Cardinal Health wordt aanbevolen.

Let op: deze tekeningen zijn niet op schaal 

Standaard infusiesets

G59033E

• 2 SmartSite® naaldvrije kleppoorten

• 15 micronfilter en 0,2 micron in-line filter

• Lengte: 265 cm

G59123E

• 2 SmartSite® naaldvrije kleppoorten

• 15 micronfilter en 1,2 micron in-line filter

• Lengte: 260 cm

G59027E

• 3 SmartSite® naaldvrije kleppoorten

• Geen filter

• Lengte: 260 cm

  

 

G59073

• Geen filter

• Lengte: 260 cm

G59093

• 15 micron filter

• Lengte: 260 cm

G59173E

• 1 SmartSite® naaldvrije kleppoort

• Geen filter

• Lengte: 260 cm

G59273E

• 2 SmartSite® naaldvrije poorten

• Geen filter

• Lengte: 260 cm

  
 

 

G59293E

• 2 SmartSite® naaldvrije poorten

• Geen filter

• Lengte: 260 cm

G59593

• 15 micron filter

• Lengte: 270 cm

G59693E

• 1 SmartSite® naaldvrije kleppoort

• 15 micron filter

• Lengte: 255 cm

G59793E

• 2 SmartSite® naaldvrije poorten

• 15 micron filter

• Lengte: 255 cm

 

 

 

 

G59903

• 15 micron filter

• Lengte: 250 cm

G59394

• 15 micron filter

• Lengte: 270 cm

G59016

• 15 micron filter

• Lengte: 275 cm

 

 

 

G59953

• 15 micron filter

• Laag absorberende infusieset

• Lengte: 260 cm

G59643

• 15 micron filter

• Doorzichtig witte PVC infusieset

• Lengte: 250cm

G59103E

• 2 SmartSite® naaldvrije poorten

• 1 Buret (150 ml)

• Lengte: 270 cm

 

 

 

 Bloedtransfusiesets

G59024

• 200 micron filter

• Lengte: 295 cm

G59393E

• 2 SmartSite® naaldvrije poorten

• 200 micron filter

• Lengte: 270 cm

G59893E

• 1 SmartSite® naaldvrije kleppoort

• 200 micron filter

• Lengte: 255 cm

G59894

• 200 micron filter

• Lengte: 255 cm

 

   

G59980

• 200 micron filter

• Lengte: 250 cm

G59895

• 200 micron filter

• Lengte: 255 cm

 

 

A
  Aangeraden wordt infusiesets te verwisselen volgens de instructies in het hoofdstuk ‘De infusieset verwisselen’. Lees vóór 

gebruik de met de infusieset meegeleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
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 Trompet- en stroomsnelheidscurves

Evenals bij alle andere infusiesystemen veroorzaken de werking van het pompmechanisme en variaties kortetermijnfluctuaties van de nauwkeurigheid 
van infusiesnelheid.

De volgende curves geven op twee manieren de kenmerkende werking van het systeem weer: 1) de nauwkeurigheid van de vloeistofafgifte, gemeten 
over verschillende tijdsperioden (trompetcurves) en 2) het vertraagd op gang komen van de vloeistofstroom wanneer de infusie wordt opgestart 
(opstartcurves).

De trompetcurves danken hun naam aan hun karakteristieke vorm. Zij geven afzonderlijke gegevens weer die zijn gemiddeld over bepaalde tijdsperioden 
of ‘observatievensters’; in de curves worden geen continue gegevens afgezet tegen de bedrijfstijd. Gedurende lange observatievensters hebben 
kortetermijnfluctuaties weinig effect op de nauwkeurigheid zoals die wordt weergegeven door het vlakke deel van de curve. Als het observatievenster 
verkleind wordt, hebben kortetermijnfluctuaties een groter effect. Dit blijkt uit het ‘mondstuk’ van de trompet.

Kennis van de systeemnauwkeurigheid over verschillende observatievensters kan van belang zijn wanneer bepaalde geneesmiddelen worden 
toegediend. Kortetermijnfluctuaties in de nauwkeurigheid van de snelheid kunnen, afhankelijk van de halfwaardetijd van het geneesmiddel dat wordt 
toegediend en de mate van intervasculaire integratie, een klinische impact hebben. Het klinische effect kan niet worden afgeleid uit de trompetcurves 
alleen.

In de opstartcurves wordt de continue flow gedurende twee uur afgezet tegen de bedrijfstijd vanaf de start van de infusie. Uit deze curves blijkt dat de 
vloeistof als gevolg van mechanische compliantie niet onmiddellijk wordt afgegeven en de curves vormen een visuele representatie van uniformiteit. 
De trompetcurves zijn afgeleid van het tweede uur van deze gegevens. Tests uitgevoerd conform IEC/EN60601-2-24-norm.
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Opstartgrafiek bij 100 ml/uur (beginperiode) Opstartgrafiek bij 100 ml/uur (24 uur)
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 Trompet- en stroomsnelheidscurves
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Opstartgrafiek bij 999ml/uur (beginperiode) Opstartgrafiek bij 999ml/uur (24 uur)
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Opmerking: De typische vloeistofstroomsnelheid- en trompetcurves worden bereikt bij gebruik van een aanbevolen infusieset
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Producten en reserveonderdelen

Reserveonderdelen

Een uitgebreide lijst met reserveonderdelen voor deze pomp vindt u in de technische onderhoudshandleiding. 

De technische onderhoudshandleiding (1000SM00016) is in elektronische vorm verkrijgbaar via internet:

www.cardinal.com/uk/alaris. 

Voor toegang tot onze handleidingen hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Neem voor inloggegevens contact op met een 

plaatselijke klantenservicevertegenwoordiger. 

Alaris® infusiesysteem
Het scala aan producten binnen het productassortiment Alaris® infusiesystemen omvat:

Onderdeelnummer Omschrijving

303910 ZEKERING, 1,5A, 250V, NORM-BLO

129471 BATTERIJ, 80/90 SER

1001FAOPT91
Elektriciteitskabel - Verenigd 

Koninkrijk

1001FAOPT92 Elektriciteitskabel - Europa

* Neem voor het docking station en werkstation contact op met de plaatselijke klantenservicevertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van configuraties en 

onderdeelnummers.

Onderdeelnummer Omschrijving

80013UN01 Alaris® GS spuitpomp

80023UN01 Alaris® GH spuitpomp

80033UND1 Alaris® CC spuitpomp

80043UN01 Alaris® TIVA spuitpomp

80053UN01 Alaris® PK spuitpomp

80063UN01 Alaris® GP volumetrische pomp

80033UND1-G Alaris® CC spuitpomp met Guardrails® veiligheidssoftware

80023UN01-G Alaris® GH spuitpomp met Guardrails® veiligheidssoftware

80083UN00-xx* Alaris® DS docking station

80203UNS0x-xx* Alaris® Gateway werkstation
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 Contactadressen voor onderhoud

Voor onderhoud kunt u contact opnemen met uw plaatselijke filiaal of de distributeur:

AE

Cardinal Health,

PO Box 5527,

Dubai, United Arab Emirates.

Tel:  (971) 4 28 22 842

Fax:  (971) 4 28 22 914

www.cardinalhealth.com/

international/distributors/alaris

DE

Cardinal Health,

Pascalstr. 2, 

52499 Baesweiler,

Deutschland.

Tel:  (49) 2401 604 0

Fax: (49) 2401 604 121

www.cardinalhealth.com/de

HU

Cardinal Health, 

Döbrentei tér 1,

H-1013 Budapest,

Magyarország.

Tel:   (36) 14 88 0232            

Tel:   (36) 14 88 0233

Fax:  (36) 12 01 5987

 AlarisCE@cardinalhealth.com

SE

Cardinal Health, 

Hammarbacken 4B, 

191 46 Sollentuna,

Sverige. 

Tel:   (46) 8 544 43 200

Fax:  (46) 8 544 43 225

www.cardinalhealth.com/se

 technical.supportSE@cardinal.com

AU

Cardinal Health, 

3/167 Prospect Highway,

PO Box 355

Seven Hills, NSW 2147, 

Australia.

Tel:  (61) 2 9838 0255

Fax: (61) 2 9674 4444

www.cardinalhealth.com/au

 techservice-au@cardinal.com

DK

Cardinal Health, 

Postboks 29,

2820 Gentofte,

Danmark.

Tlf. (45)70 20 30 74

Fax. (45)70 20 30 98 

IT

Cardinal Health,

Via Ticino 4, 

50019 Sesto Fiorentino,

Firenze, Italia. 

Tél:  (39) 055 30 33 93 00

Fax: (39) 055 34 00 24

www.cardinalhealth.com/it

 assistenza.tecnica@cardinal.com

US

Cardinal Health,

10020 Pacific Mesa Blvd.,

San Diego, CA  92121,

USA.

Tel:   (1) 858 617 2000

Fax:  (1) 858 617 2900

www.cardinalhealth.com/alaris

BE

Cardinal Health, 

Otto De Mentockplein 19,

1853 Strombeek - Bever,

Belgium.

Tel:  (32) 2 267 38 99

Fax: (32) 2 267 99 21

www.cardinalhealth.com/be

 tech.benelux@cardinal.com

ES

Cardinal Health,

Edificio Veganova,

Avenida de La Vega, nº1,

Bloque 1 - Planta 1,

28108 Alcobendas, Madrid,

España.

Tel:  (34) 91 657 20 31

Fax: (34) 91 657 20 42

www.cardinalhealth.com/es

 servicio.tecnico@cardinal.com

NL

Cardinal Health,

Kantorenpand “Hoefse Wing”,

Printerweg, 11,

3821 AP Amersfoort,

Nederland.

Tel:  (31) 33 455 51 00

Fax: (31) 33 455 51 01

www.cardinalhealth.com/nl

 tech.benelux@cardinal.com

ZA

Cardinal Health,

Unit 2 Oude Molen Business Park,

Oude Molen Road, Ndabeni, 

Cape Town 7405, South Africa.

Tel:  (27) (0) 860 597 572       

Tel:  (27) 21 510 7562

Fax: (27) 21 5107567

www.cardinalhealth.com/za

 SA-Technical-Support@cardinal.com

CA

Cardinal Health,

235 Shields Court,

Markham, 

Ontario L3R 8V2,

Canada.

Tel:   (1) 905-752-3333

Fax:  (1) 905-752-3343

www.cardinalhealth.com/ca

FR

Cardinal Health,

Immeuble Antares - Technoparc, 

2, rue Charles-Edouard Jeanneret.
78300 POISSY, 

France.

Tél:  (33) 1 30 06 74 60

Fax: (33) 1 39 11 48 34

www.cardinalhealth.com/fr

 FR-Assistance-Technique@

cardinal.com

NO

Cardinal Health

Solbråveien 10 A,

1383 ASKER,

Norge.

Tel:  (47) 66 98 76 00

Fax: (47) 66 98 76 01

www.cardinalhealth.com/no

 technical.supportNO@cardinal.

com

CN

Cardinal Health, 

Shanghai Representative Office, 

Suite 9B, 

Century Ba-Shi Building,         

398 Huai Hai Rd(M.),

Shanghai 200020,

China.

Tel:   (56) 8621-63844603  

Tel:   (56) 8621-63844493

Fax:  (56) 8621-6384-4025

GB 

Cardinal Health,

The Crescent, Jays Close,

Basingstoke, 

Hampshire, RG22 4BS,

United Kingdom.

Tel:  (44) 0800 917 8776

Fax:  (44) 1256 330860

www.cardinalhealth.com/alaris

 UK-Technical-Support@cardinal.

com

NZ

Cardinal Health,

14B George Bourke Drive,

Mt Wellington 1060,  

PO Box 14-518,

Panmure 1741, Auckland, 

New Zealand

Tel:  09 270 2420

Freephone: 0508 422734

Fax:  09 270 6285

www.cardinalhealth.com/nz

 techservice-nz@cardinal.com
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 Garantie

Cardinal Health, Alaris® Products (“Cardinal Health”) garandeert dat:

(A) Elk nieuw infusie-instrument (pomp, controller of randapparaat) gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de levering door 

Cardinal Health aan de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik en onderhoud.

(B) Elk nieuw accessoire gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de levering door Cardinal Health aan de oorspronkelijke 

koper vrij is van materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik en onderhoud.

(C) Elke nieuwe stroomkabel, batterij, drupsensor (ECD) en sonde voor meermalig gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen 

vanaf de levering door Cardinal Health aan de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik en 

onderhoud.

(D) Elke nieuwe thermometer bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de levering door Cardinal 

Health aan de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en productiefouten.

Als enig product tijdens de garantieperiode reparatie behoeft, moet de koper rechtstreeks contact opnemen met het plaatselijke 

servicecentrum van Cardinal Health om het juiste onderhoudscentrum te bepalen. Tenzija anders aangegeven in deze garantiebepalingen 

worden reparaties of vervangingen uitgevoerd op kosten van Cardinal Health. Het product dat service behoeft dient onverwijld, goed 

verpakt en voldoende gefrankeerd te worden verzonden. Verlies of beschadiging van de retourzending naar Cardinal Health is voor risico 

van de koper.

Cardinal Health is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit de aankoop 

of het gebruik van producten van Cardinal Health. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke koper. Deze garantie is 

niet van toepassing op een volgende eigenaar of houder van het product.

Tevens is deze garantie niet van toepassing op en is Cardinal Health niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van de aankoop of 

het gebruik van een product van Cardinal Health dat:

(A) is gerepareerd door een ander dan een geautoriseerde onderhoudsmonteur van Cardinal Health;

(B) gewijzigd is op een manier die naar mening van Cardinal Health de stabiliteit of betrouwbaarheid van het product nadelig beïnvloedt of 

waarvan het serie- of lotnummer is gewijzigd, gewist of verwijderd;

(C) blootgesteld is geweest aan onjuist gebruik, nalatigheid of ongeval of

(D) op onjuiste wijze is onderhouden of gebruikt op een andere manier dan aangegeven in de schriftelijke instructies van Cardinal Health.

Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet en impliciet, en alle andere verplichtingen of aansprakelijkheden van Cardinal 

Health. Cardinal Health heeft geen vertegenwoordiger of andere persoon toestemming gegeven andere aansprakelijkheid te aanvaarden 

in verband met de verkoop van producten van Cardinal Health.

CARDINAL HEALTH WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF 

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE AF.

 Documentgeschiedenis

 Herziening CO-nummer Datum 

 1 7331 augustus 2007
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Alaris®, SmartSite® en IVAC® zijn geregistreerde 

handelsmerken van Cardinal Health, Inc. of één van haar 

dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun 

respectievelijke eigenaars.

t
Cardinal Health

1180 Rolle

Switzerland

www.cardinahealthl.com/alaris

© 2007 Cardinal Health, Inc. of één van haar 

dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
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Dit document bevat eigendomsinformatie van Cardinal 

Health, Inc. of één van haar dochterondernemingen en de 

ontvangst of het in het bezit hebben ervan geeft niet het 

recht de inhoud ervan te reproduceren of een product, 

zoals hierin omschreven, te produceren of te verkopen. 

Reproductie, openbaarmaking of gebruik anders dan het 

beoogde gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Cardinal Health, Inc. of één van haar 

dochterondernemingen is ten strengste verboden.


