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10 Przód
 1.  Wskaźnik zasilania sieciowego (ładowania baterii)
 2.  Kontrolka statusu
 3.  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 4.  Przyciski programowane
 5.  Uchwyt strzykawki
 6.  Prowadnica strzykawki
 7.  Ramię napędowe
 8.  Zacisk tłoka
 9.  Dźwignia prowadnicy
10.  Dźwignia zaciskowa

Na odwrocie
1.  Podłączenie zasilania
2.  Zacisk kombinowany z zasilaniem DC
3.  Funkcja wezwania pielęgniarki
4.  Opcjonalne interfejsy:  RS-232 izolowany galwanicznie; Ethernet
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1. Wstęp

Poprzez zakup pompy strzykawkowej A606 S od CODAN AR-
GUS, otrzymujesz sprzęt, oparty na technologii, która cały czas 
się rozwija.

1.1 Właściwości pompy strzykawkowej ARGUS 606 S
•  Model wszechstronnej pompy, dla ogólnej i intensywnej opieki 

medycznej oraz zastosowań anestezjologicznych
•  Produkt szwajcarskiej jakości
•  Prosta w obsłudze
•  Kompatybilna ze strzykawkami 10-60 ml, wszystkich wiodą-

cych producentów
•  Baza danych leków ARGUSmedDB, zapewniająca maksymalne 

bezpieczeństwo i łatwość obsługi przy obliczaniu dawki i TIVA.
•  Oprogramowanie ARGUS dla zapewnienia szybkiej konfigura-

cji i aktualizacji pompy.

1.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pompa strzykawkowa ARGUS 606 jest idealna do ciągłej, do-
kładnej infuzji leków, które wymagają niskiej szybkości przepły-
wu.
Można ją stosować we wszystkich obszarach, włącznie z oddzia-
łami intensywnej opieki i znieczulenia.

Uwaga:
Pompa może pracować wyłącznie z akcesoriami i materiałami 
uznanymi za bezpieczne do użytku przez CODAN ARGUS AG. 
Stosowanie nietestowanych lub nieatestowanych części zamien-
nych i akcesoriów, może stanowić zagrożenie dla pacjenta.

Pompę należy użytkować, jedynie pod nadzorem wykwalifiko-
wanego i odpowiednio przeszkolonego personelu.

1.3 Serwis i konserwacja
ARGUS 606 nie wymaga specjalnego serwisu. Nie posiada też 
specyficznych części, które ulegają zużyciu.
Kontrole bezpieczeństwa są niezbędne i wyznaczone w odstę-
pach 24 miesięcy lub 10.000 godzin pracy.

Uwaga:
Kontrole bezpieczeństwa i naprawy mają być prowadzone wy-
łącznie przez wykwalifikowany personel techniczny, przeszkolo-
ny i autoryzowany przez CODAN ARGUS AG.

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę udać się do oficjal-
nej siedziby CODAN ARGUS w swoim kraju, lub skontaktować 
się z działem obsługi klienta:

CODAN ARGUS AG
CH-6340 Baar 
info@codanargus.com

1.4 Pakiet dostawy
Pompa strzykawkowa ARGUS 606 S posiada w zestawie wie-
lofunkcyjny zacisk do stojaka IV / wlewów, kabel sieciowy oraz 
instrukcję obsługi.

Opcje zamówienia:
• Przedłużony zacisk wielofunkcyjny dla dodatkowego mocowa-
nia na szynie
• 50 ml strzykawka do testowania

1.5 Akcesoria i części zamienne
Akcesoria i części zamienne dla pompy strzykawkowej ARGUS 
606 S uwzględnione zostały w odrębnym katalogu.
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2. Elementy bezpieczeństwa 

2.1 Elektroniczny auto-test
Przy każdym włączaniu pompy, system automatycznie urucha-
mia elektroniczny auto-test. Jest to sygnalizowane przez migają-
cą na czerwono kontrolkę oraz sygnał rozpoczęcia. Jeśli wyświe-
tlacz pokazuje linie statyczne w trakcie i po auto-teście, oznacza 
to usterkę wyświetlacza, a pompę należy przekazać działowi 
serwisu technicznego.

2.2 Elektroniczne monitorowanie ciśnienia
Elektroniczna jednostka kontrolująca, monitoruje system niepo-
żądanych oddziaływań ciśnieniowych. Jednostka kontrolująca 
jest bardzo czuła i reaguje włączeniem alarmu w bardzo krótkim 
czasie. Kiedy pojawia się alarm okluzji, system automatycznie 
redukuje do minimum ciśnienie oraz niezamierzone podanie 
dawki bolus.

Zgodnie z ustawieniami, jednostka ciśnienia wyświetlana jest w 
mbar. Opcjonalnie dostępne są również jednostki: mm Hg, psi, 
kPa lub cm H2O.

Wartość domyślna
Limit ciśnienia okluzji jest wstępnie skonfigurowane dla tego 
urządzenia. Jeśli ten limit zostanie przekroczony, urządzenie 
załączy alarm okluzji. W celu najlepszego dopasowania, należy 
dokonać wyboru wartości pomiędzy 200 i 1200 mbar, w od-
stępach, co 100 mbar. Urządzenie jest ustawione fabrycznie na 
maksymalną wartość ciśnienia okluzji 900 mbar. Wartość ta, po-
winna być uznawana za wzorcową, a jej dokładność może się 
różnić, w zależności od użytej strzykawki.

Podczas podawania dawki bolus (rozdział 9: “Menu Bolus”), li-
mit ciśnienia okluzji jest automatycznie podniesiony do wartości 
maksymalnej.

Czasowo programowalny limit ciśnienia okluzji
Podczas pracy pompy, limit ciśnienia okluzji może być czasowo 
dostosowany do potrzeb (odniesienie do rozdziału 14: “Usta-
wienie Limitu Ciśnienia Okluzji”). Za każdym razem, gdy pompa 
jest ponownie włączana, limit ciśnienia okluzji zostaje automa-
tycznie zresetowany do wartości podstawowej.

2.3 Identyfikacja strzykawki
Większość standardowych, przemysłowo testowanych ciśnienio-
wo strzykawek, dostarczanych przez czołowych producentów 
jest wstępnie skonfigurowana na tym urządzeniu. System został 
zaprojektowany tak, aby umożliwić Serwisowi Technicznemu 
wprowadzenie wszystkich niezbędnych do pracy strzykawek. 
Dostępne strzykawki są rozpoznawane przez pompę i pojawiają 
się na wyświetlaczu.

Lista zalecanych strzykawek i sposób ich wyświetlania, znajduje 
się w rozdziale 6.2: “Wyświetl typ strzykawki”.

Dzięki zaciskom tłoka, uchwytowi cylindra oraz czujnikom, strzy-
kawka, która została wprowadzona, zostanie zidentyfikowana i 
wyświetlona na ekranie pompy.  We wszystkich przypadkach, 
konieczne jest sprawdzenie, czy typ strzykawki pojawiający się 
na wyświetlaczu jest zgodny ze strzykawką użytą.

2.4 Alarmy
Każda alarmowa sytuacja, powoduje automatyczne zatrzyma-
nie trwającej infuzji. Awaria sygnalizowana jest brzęczykiem i 
migającą na czerwono kontrolką. Typ awarii pokazany jest na 
wyświetlaczu poprzez ikonkę oraz wyjaśnienie tekstowe. W każ-
dym przypadku, awaria musi zostać usunięta przed ponownym 
rozpoczęciem infuzji.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 
15.2: “Alarmy”.

2.5 Alarmy wstępne
W odróżnieniu od alarmów, alarmy wstępne nie powodują za-
trzymania infuzji. Ostrzeżenie sygnalizowane jest za pomocą 
ikonki i tekstowym wyjaśnieniem oraz sygnału dźwiękowego 
wraz z migającą kontrolką (zielono-bursztynowo). Gdy użytkow-
nik potwierdzi alarm wstępny, kontrolka świeci się nieprzerwa-
nie na bursztynowo, aż do usunięcia przyczyny alarmu wstępne-
go, lub włączenia zwykłego alarmu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 
15.1: “Alarmy wstępne”.

2.6 Tryb KVO (Utrzymywanie Drożności Żył)
Ustawienia fabryczne
Tryb KVO jest automatycznie aktywowany za każdym razem, 
kiedy następuje zatrzymanie infuzji.
Dostępne są następujące szybkości KVO:

0,1 ml/h przy szybkości infuzji do 3 ml/h 
1,0 ml/h przy szybkości infuzji powyżej 3 ml/h 

Specyficzne konfiguracje
Twój Serwis Techniczny ma możliwość konfiguracji trybu KVO:

•  Tryb KVO może zostać całkowicie wyłączony
•  Tryb KVO jest aktywowany tylko wtedy, gdy infuzja jest  

zakończona (przy zaprogramowanych całkowitych objętościach)
•  Szybkość KVO może być ustawiona pomiędzy  

0.1 – 5.0 ml/h

Uwaga:
Tryb KVO jest automatycznie dezaktywowany, kiedy parametry 
infuzji z poprzedniej terapii są zresetowane (patrz rozdział 8.4.4).

2.7 Komunikaty o błędach technicznych
Komunikat o błędzie wyświetlany jest za pomocą kodu liczbowe-
go (np. 2106). Użytkownik zostaje powiadomiony o błędzie za 
pomocą ciągłego sygnału dźwiękowego i czerwonej kontrolki.

Ważne:
1.  Jeśli ekran jest wadliwy, komunikat błędu technicznego jest 

identyfikowany za pomocą ciągłego sygnału brzęczyka i / lub 
stałego czerwonego światła kontrolki, wraz z zablokowaniem 
klawiatury, zapobiegając dalszym działaniom.

2.  Komunikat błędu jest zapisywany w dzienniku danych, aby 
ułatwić jego zlokalizowanie.

3.  Za każdym razem, kiedy istnieje podejrzenie awarii technicz-
nej, pompa musi zostać natychmiast wyłączona, odłączona 
od pacjenta i przekazana do Serwisu Technicznego.
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3. Instalowanie i przygotowanie do użytkowania

3.1 Przed zainstalowaniem
Przed pierwszym użyciem pompy strzykawkowej ARGUS 606 S, 
należy zapoznać się i przestrzegać następujących instrukcji bez-
pieczeństwa:

Opisane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku, jako 
pompa strzykawkowa i musi być obsługiwane wyłącznie zgod-
nie z niniejszą instrukcją obsługi.

ARGUS 606 S należy użytkować, jedynie pod nadzorem wykwa-
lifikowanego i odpowiednio przeszkolonego personelu. Praca 
urządzenia musi być na bieżąco monitorowana.

Może być używana tylko i wyłącznie z akcesoriami i częściami 
zatwierdzonymi i uznanymi za bezpieczne przez CODAN ARGUS 
AG. Stosowanie nietestowanych lub nieatestowanych części za-
miennych i akcesoriów, może stanowić zagrożenie dla pacjenta.

Strzykawki i zestawy infuzyjne mogą być stosowane tylko 
zgodnie z instrukcją producenta.

3.2  Instalowanie
ARGUS 606 S może być stosowany, jako urządzenie stacjonar-
ne, na stojaku (o średnicy 38 mm) lub na szynach ściennych. 
Użycie stacji dokującej ARGUS zapewnia oszczędność miejsca i 
umożliwia jednoczesną pracę kilku jednostek.

Uwaga:
Pompa nie może znajdować się wyżej lub niżej 1,3 m niż poziom 
serca pacjenta. System kontroli ciśnienia pompy jest najbardziej 
dokładny, kiedy urządzenie znajduje się na tym samym pozio-
mie, co serce pacjenta.

3.3 Przygotowanie urządzenia
a)   Podłącz zestaw infuzyjny do strzykawki
b)   Przesuń jednocześnie dźwignię prowadnicy (9) i dźwignię za-

ciskową (10), a następnie popchnij głowicę napędu w prawo, 
do samego końca

c)   Otwórz uchwyt strzykawki (5), wyciągając i przesuwając w 
lewo

d)   Wprowadź strzykawkę do prowadnicy i zamknij ponownie 
uchwyt cylindra

e)   Sprawdź czy skrzydełka strzykawki przylegają dokładnie z 
obu stron do prowadnicy strzykawki (6)

f)   Przesuń jednocześnie dźwignię prowadnicy i dźwignię za-
ciskową, a następnie popchnij głowicę napędu w kierunku 
tłoka strzykawki aż zacisk tłoka (8) owinie się równo wokół 
głowicy tłoka strzykawki

g)   Sprawdź czy umocowanie strzykawki jest właściwe i zabez-
pieczone

h)   Włącz urządzenie. Poczekaj aż pojawi się czerwona kontrolka 
(2) i sygnał rozpoczęcia, a w tym czasie przeprowadzony zo-
stanie auto-test 

i)   Zawsze sprawdzaj, czy wyświetlany typ strzykawki odpowia-
da zastosowanemu modelowi.

j)   Oczyść i wypełnij zestaw infuzyjny (patrz rozdział 7: "Czysz-
czenie Zestawu Infuzyjnego")

k)   Podłącz zestaw infuzyjny do pacjenta
l)   Zaprogramuj infuzję (odnieś się do rozdziału 8: Proces stan-

dardowy, rozdział 10: Wybierz lek, rozdział 11: “Obliczanie 
dawki”, rozdział 12: “TIVA (Ogólne Znieczulenie Dożylne)”

Uwaga:
Przed użyciem, należy zestawy infuzjne dokładnie oczyścić i w 
razie potrzeby zastosować odpowiednie filtry powietrza/drobin 
stałych! Czyszczenie i napełnianie zestawu infuzyjnego należy 
przeprowadzać zgodnie z przepisami, aby zapewnić całkowitą 
eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Obecność pęche-
rzyków powietrza w strzykawce, zestawie infuzyjnym i podłą-
czeniu do pacjenta, powinna być sprawdzana regularnie.

Połączenie więcej niż jednego typu infuzji (pompy grawitacyj-
ne, strzykawkowe, perystaltyczne itp.) w terapii dla jednego 
pacjenta stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. System 
ten może być stosowany tylko wtedy, gdy wszystkie inne urzą-
dzenia współpracujące zostały zatwierdzone do tego typu pracy, 
zgodnie z instrukcjami obsługi i / lub są licencjonowane przez 
uprawniony organ w tym trybie pracy.
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4. Przegląd menu

Rozdział ten opisuje wszystkie dostępne opcje menu i kolejność ich dostęp-
ności. Nie wszystkie, wymienione menu są aktywowane dla tej pompy. Jest 
to zależne od ustawień konfiguracyjnych. Skontaktuj się ze swoim Serwisem 
Technicznym.

Niektóre menu, są dostępne tylko zaraz po uruchomieniu pompy, albo w mo-
mencie wymiany strzykawki. Ze względów bezpieczeństwa, te menu są zdez-
aktywowane po rozpoczęciu infuzji.

Naciśnij WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Urządzenie uruchamia się. 

Naciśnij przycisk Menu
Przycisk ten poprowadzi przez wszystkie dostępne menu.

 

Wybierz strzykawkę

Strzykawki dostępne w konfiguracji, są wyszczególnione w tym menu oraz 
identyfikowane i wyświetlane przez to urządzenie.

Wybierz Lek

Leki, które zostały wprowadzone do bazy leków pompy, mogą zostać wybrane 
i wyświetlone.

Menu Bolus

Ustawienia dla manualnych i automatycznych funkcji bolus.
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4. Przegląd menu

Czyszczenie

Automatyczne wypełnienie aparatury infuzyjnej oczyszcza zestaw z powietrza.

Informacja o baterii

Informacja o pozostałej pojemności baterii w procentach i w 
godzinach/minutach

Ustawienia ciśnienia

Czasowa zmiana limitu ciśnienia okluzji

Blokada przycisków

Istnieje możliwość wprowadzenia kodu cyfrowego dla zablokowania klawia-
tury dla wszystkich 
funkcji menu i wejść.

Ustawienia

Głośność brzęczyka (poziomy 5–10) i ilość czasu w stanie czuwania
(1–60 minut) mogą być edytowane w tym menu.

Note: Nieużywane menu mogą być dezaktywowane przez twój 
Serwisem Technicznym.
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5. Elementy obsługi

5.1 Symbole używane na urządzeniu

Symbole te, zamieszczone są z tyłu obudowy urządzenia i do-
starczają istotnych informacji, odnośnie ogólnego użytkowania 
pompy.

Uwaga, należy odnieść się do załączonej
dokumentacji

IPX 2
Zabezpieczenie przed wyciekiem w pozycji pozio-
mej
do ± 15° nachylenia

Spełnia wymagania MDD 93/42/EWG

Poziom ochrony typu CF
(stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym)

Wezwanie pielęgniarki

Utylizacja zgodnie z WEEE 2002/96 / WE

 
Opcjonalnie: interfejs komunikacyjny

5.2 Ikonki pracy pompy 

Ikonki te pojawiają się na wyświetlaczu, opisując istotne wyda-
rzenia podczas pracy urządzenia.

 
Podczas infuzji.
Kontrolka świeci się jednostajnie na zielono

 
Spadek ciśnienia po okluzji.

 
Urządzenie obecnie zatrzymane (po restarcie)
Kontrolka nie świeci się.

 
Tryb KVO (Utrzymanie Drożności Żył).
Kontrolka świeci się na bursztynowo.

 
Czyszczenie zestawu infuzyjnego

Praca w trybie TIVA

 
Ostatnia wartość objętości infuzji lub ostatni czas 
infuzji. Wskazanie czasu wyświetlane jest tylko w 
pełnych minutach, bez zaokrągleń w górę lub w 
dół.

 
Całkowita objętość lub całkowity czas infuzji. 
Wskazanie czasu wyświetlane jest tylko w pełnych 
minutach, bez zaokrągleń w górę lub w dół.

 
Pozostała objętość infuzji lub pozostały czas 
infuzji. Czas wyświetlany jest tylko w pełnych 
minutach, 
bez zaokrąglania w górę lub w dół.

 
Urządzenie na zasilaniu sieciowym (AC)

 
Urządzenie podłączone do zewnętrznego źródła 
zasilania (DC) – dostępne opcjonalnie

 
Urządzenie na zasilaniu bateryjnym

Urządzenie podłączone do stacji dokującej

Zdalne sterowanie za pomocą komputera osobiste-
go

Blokada przycisków

W normalnych warunkach ciśnienia, wyświetlacz 
pozostaje neutralny. Wraz ze wzrostem ciśnie-
nia w zestawie, pasek graficzny jest stopniowo 
podświetlany na czarno, Jeden stopień odpowiada 
około 20% wybranego limitu ciśnienia.

Ta ikona powiązana jest z:
a) alarmem (kontrolka miga na czerwono) 
b)  alarmem wstępnym (kontrolka miga na zmianę 

na zielono i bursztynowo, aż do potwierdzenia 
– 
i wtedy zmienia się na stały bursztynowy)

c) uwaga

Powiadomienie, aby podczas oczyszczania, pompa 
nie była podłączona do pacjenta.
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5.4 Funkcje przycisków programowanych

Funkcje przycisków programowanych są kontrolowane przez 
program i mogą różnić się w zależności od aktualnych proce-
sów.

PRZYCISK INFORMACJI
Parametry infuzji w skrócie

PRZYCISK WYBORU
1.  Stosowany do zmian wyświetlacza pomiędzy 

szybkością, całkowitą objętością lub zaprogra-
mowanym czasem infuzji

2. Przejdź do podmenu
3. Cofnij o jeden krok w podmenu

PRZYCISK WYWOŁANIA
Przywołuje usunięte lub poprzednie parametry.

5.3 Funkcje przycisków

PRZYCISK WYCZYŚĆ
Ustawia obecne parametry infuzji na zero

PRZYCISK EXIT
Wyjście z menu lub podmenu

Brak przypisanych funkcji

  

Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Włączenie lub wyłączenie urządzenia

START/STOP i ENTER
• Rozpoczęcie lub zatrzymanie infuzji
• Aktywuj główne menu lub podmenu
• Potwierdź wprowadzone dane lub wybór

PRZYCISKI NUMERYCZNE
Przycisków tych używa się do wprowadzania wartości, objęto-
ści, lub czasu. The Zwiększanie odpowiednich wartości odbywa 
się po jednej cyfrze od prawej do lewej (aby zwiększyć ilość 
miejsc po przecinku).

FUNKCJA WYCZYŚĆ
Aby ustawić wartość na zero, naciśnij oba przyciski równocze-
śnie.

PRZYCISK MENU
Przeszukaj menu główne
Wycisz alarm

PRZYCISK BOLUS
Przejdź bezpośrednio do menu Bolus
Podaj dawkę Bolus
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6. Menu strzykawkowe 

6.1 Wybierz i sprawdź strzykawkę

Postępuj, zgodnie z opisem w rozdziale 3.4 “Przygotowanie urządzenia”.

Zawsze sprawdzaj czy włożona strzykawka odpowiada wyświetlonej na ekra-
nie.

Pompa rozpoznaje wprowadzoną strzykawkę automatycznie, pod warunkiem, 
że dana strzykawka została wprowadzona do systemu podczas konfiguracji.

Jeśli zidentyfikowana przez pompę strzykawka nie może być jednoznacznie 
powiązana z odpowiednią strzykawką, pojawi się menu strzykawki, aby użyt-
kownik mógł wybrać prawidłową.

Wprowadzona strzykawka nie została zidentyfikowana przez pompę
i należy ją najpierw wybrać.

1. Naciskaj przycisk Menu aż pojawi się menu “Wybierz Strzykawkę”.

2. Naciskaj przycisk Wyboru, żeby wyszukać żądany typ strzykawki.

3. Potwierdź wybór strzykawki za pomocą przycisku Enter.

4. Naciśnij przycisk Exit, w celu wyjścia z menu.

Jeśli żądana strzykawka nie figuruje na liście wyboru, skontaktuj się z 
Serwisem Technicznym.

 

5.  Przed rozpoczęciem, zawsze porównuj wyświetlony strzykawki z rozmia-
rem i strzykawką, która została wprowadzona! 

Aktualna lista dostępnych strzykawek
znajduje się na stronie www.codanargus.com
(Login / Instrukcje Obsługi / A606S)
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7. Czyszczenie Aparatury Infuzyjnej

Ta funkcja umożliwia automatyczne napełnienie zestawu infuzyjnego, w celu 
eliminacji pęcherzyków powietrza. Jest dostępna tylko po włączeniu i w przy-
padku, gdy jest aktywowana przez Serwis Techniczny.
Uwaga! Pompa nie może być podłączona do pacjenta!

1. Naciśnij WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 Pompa jest wyłączona.

2. Naciśnij jednokrotnie przycisk Bolus
 System przechodzi do menu “Czyszczenia”.

Wyświetlony wskaźnik napełnienia odpowiada skonfigurowanej wartości.

3. Naciśnij przycisk Enter
 Wskaźnik napełnienia jest aktywowany.

4. Aktywuj funkcję czyszczenia
 Wskaźnik napełnienia jest zresetowany do zera.

lub
Postępuj, zgodnie z opisem w pkt. 8, przy zastosowaniu wskaźnika maksymal-
nego napełnienia.

5. Wprowadź nową wartość wskaźnika napełnienia za pomocą przycisków 
numerycznych.

6. W celu potwierdzenia wskaźnika napełnienia, naciśnij Enter.

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bolus
 aż do momentu pojawienia się pierwszych kropli na końcu igły.

Po napełnieniu 2 ml objętości, proces czyszczenia zostaje automatycznie zatrzyma-
ny. Jeśli zestaw infuzyjny nie jest całkowicie oczyszczony, proces można powtórzyć.
Podczas napełniania, limit ciśnienia okluzji jest automatycznie zwiększany do następ-
nej najwyższej wartości 1200 mbar, a wszystkie funkcje alarmu są dezaktywowane.

Po zakończeniu czyszczenia, pompa automatycznie powraca do głównego
menu.
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8. Praca standardowa

8.1 Infuzja, określanie szybkości przepływu

Przeczytaj uważnie informacje w rozdziale 3:
“Instalacja i przygotowanie do użycia”, przed rozpoczęciem infuzji

1. Naciśnij WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 Urządzenie włącza się.

Użyta strzykawka, musi być określonego typu i rozmiaru, który pojawia się 
na wyświetlaczu!

 

2. Wprowadź szybkość za pomocą przycisków numerycznych.
3. Szybkość należy sprawdzać przed każdym rozpoczęciem infuzji!

Maksymalna szybkość infuzji, którą można ustawić, zależy od
rozmiaru strzykawki.

4. Naciśnij przycisk Start

Prowadzi to do rozpoczęcia infuzji. Przed rozpoczęciem, włącza się sygnał 
dźwiękowy i 
Wyświetlony zostaje komunikat “Start Infuzji”.

8.2 Infuzja, specyfikacja objętości i czasu

Przeczytaj uważnie informacje w rozdziale 3: “Instalacja i przygotowanie do 
użycia”, przed rozpoczęciem infuzji Po wpisaniu objętości i czasu infuzji, szyb-
kość infuzji jest obliczana automatycznie.

1. Naciśnij WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 Urządzenie włącza się.

Użyta strzykawka, musi być określonego typu i rozmiaru, który pojawia się 
na wyświetlaczu!

2.  Naciśnij przycisk Wyboru
 Wyświetlacz zmienia się na wartość “Całkowitej Objętości”.

3. Wprowadź objętość całkowitą za pomocą przycisków numerycznych.

4. Naciśnij przycisk Wyboru
 Wyświetli się "Wprowadź czas”.
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5. Wprowadź czas infuzji za pomocą przycisków numerycznych.

6. Naciśnij przycisk Wyboru
 Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie obliczona szybkość infuzji.
 
7. Sprawdź wprowadzone wartości przed rozpoczęciem infuzji!

  

8. Naciśnij przycisk Start
 Infuzja rozpoczyna się.

 
Podczas pracy, należy regularnie sprawdzać parametry infuzji! Postępuj zgod-
nie z
opisem w rozdziale 8.3: “Sprawdzanie parametrów infuzji”.

 

8.3 Sprawdzanie parametrów infuzji

Podczas pracy, należy regularnie sprawdzać parametry infuzji. Czas jest
wyświetlany tylko w pełnych minutach, bez zaokrąglania w górę, czy w dół.

“Infuzja, określanie szybkości przepływu”
1. Naciśnij przycisk Informacji. Na wyświetlaczu pojawi się:

 Rząd 1:
 Brak informacji
 Rząd 2: 
 Objętość i czas przeprowadzenia i infuzji
 Rząd 3:
 Pozostała objętość w strzykawce oraz szacunkowy czas do “opróżnienia 
strzykawki”

lub

“Infuzja, specyfikacja objętości i czasu”
1. Naciśnij przycisk Informacji. Na wyświetlaczu pojawi się:

 Rząd 1:
 Całkowita objętość i szacunkowy czas infuzji
 Rząd 2:
 Objętość i czas trwania infuzji (z wyłączeniem trybu KVO)
 Rząd 3: 
 Pozostała objętość i szacunkowy czas do końca infuzji

2.  Naciśnij przycisk Exit, w celu wyjścia z menu.

 
 
Uwaga: wartości techniczne w ml wprowadzane są z dokładnością do 1 miej-
sca po przecinku. Wszelkie stosowane jednostki dawkowania są zaokrąglone 
przy konwersji. Czas jest automatycznie do tego dostosowany.
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8.4 Zmiana, resetowanie i przywoływanie parametrów infuzji

8.4.1 Zmiany przed rozpoczęciem infuzji
Szybkość pompy, całkowita objętość i czas infuzji mogą zostać zmienione.

Ostatnie dwie opcje, powodują automatyczne przeliczenie trzeciego parametru. 
Po rozpoczęciu infuzji, jej czas nie może już być zmieniony.

8.4.2 Zmiana szybkości przepływu po rozpoczęciu infuzji

Zmiana, gdy infuzja jest zatrzymana:
Szybkość może zostać zmieniona w menu wyświetlacza, przy użyciu przyci-
sków numerycznych.
Nowa szybkość jest aktywowana bezpośrednio po rozpoczęciu infuzji.

Zmiana w trakcie infuzji:
Szybkość może zostać zmieniona w menu wyświetlacza, przy użyciu przyci-
sków numerycznych.  Nowo wprowadzona szybkość miga przez 15 sekund. W 
tym czasie, użytkownik powinien potwierdzić zmianę, naciskając Enter.
Jeśli zmiana nie zostanie potwierdzona, szybkość zresetuje się do pierwotnej 
wartości, co zostanie zasygnalizowane przerywanym sygnałem dźwiękowym.

8.4.3 Zmiana całkowitej objętości po rozpoczęciu infuzji

Całkowita objętość może zostać zmieniona tylko po zatrzymaniu infuzji.
Zmiany można dokonać za pomocą przycisków numerycznych. 

1. Naciśnij Stop
 Infuzja zatrzymuje się.  

 

2. Naciśnij przycisk Wyboru
 Wyświetlacz zmienia się na wartość “Całkowitej Objętości”.

3. Zmień objętość za pomocą przycisków numerycznych.

Po wprowadzeniu objętości, nie można jej już zresetować do zera
(brak objętości końcowej). 

 

4. Naciśnij przycisk Start
 Infuzja rozpocznie się według nowej wprowadzonej wartości.

 
Zmieniona wartość całkowitej objętości prowadzi do ponownej obliczania cał-
kowitego czasu infuzji.

Opcja konfigurowalna: zmiana całkowitej objętości w trakcie infuzji.
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8.4.4 Resetowanie aktualnych parametrów infuzji

Parametry infuzji mogą zostać usunięte tylko po zatrzymaniu infuzji.

1. Naciśnij przycisk Start/Stop
 Następuje zatrzymanie infuzji.  

2. Naciśnij przycisk Informacji
 Wyświetli się menu informacyjne

3. Naciśnij przycisk Czyszczenia
 
Na wyświetlaczu pojawi się prośba o potwierdzenie:
“Nowa Terapia? Tak lub Nie”

4. Naciśnij przycisk Enter, żeby potwierdzić “Nową Terapię” przyciskiem “Tak”. 

Wszystkie poprzednie parametru infuzji ustawione są na zero.
Tryb KVO zostaje dezaktywowany, a praca pompy zatrzymana.

Aby przywrócić parametry infuzji, należy odnieść się do rozdziału 8.4.5
“Przywołaj ostatnie parametry infuzji”.

lub

 Naciśnij przycisk Wyboru 
 i wybierz “Nie”. 

 Naciśnij przycisk Enter
 potwierdź “Nie”, dla opcji “Nowa Terapia?” 

Wszystkie ostatnio używane parametry infuzyjne są zachowywane.
Ostatnio wprowadzona terapia może być kontynuowana.

 
Uwaga! Przeczytaj uważnie informację w Rozdziale 10: “Wybierz Lek”, jeśli 
pompa posiada opcję wyboru leków!

8.4.5 Przywołaj ostatnie parametry infuzji

Po restarcie urządzenia, lub jeśli parametry infuzji zostały wcześniej
zresetowane, można przywołać ostatnio użyte parametry infuzji. 

Dane mogą zostać przywołane tylko podczas zatrzymania urządzenia.

Funkcja przywołania, stosowana jest do przywracania terapii dla tego samego 
pacjenta.
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1. Naciśnij  Włącz/Wyłącz
 Urządzenie włącza się.

lub

Dane zostały zresetowane do zera, jak opisano w rozdziale 8.4.4:
“Resetuj aktualne parametry infuzji”.

Użyta strzykawka, musi być określonego typu i rozmiaru, który pojawia się
na wyświetlaczu!

2. Menu Przywołania i wszystkie parametry
 odnoszące się do ostatniej infuzji zostaną wyświetlone.

Przykład aplikacji obliczonej dawki
(odnośnie tej opcji, patrz Rozdział 11, “Obliczanie Dawki”).

Przywracanie może zostać przerwane przez naciśnięcie przycisku Exit.

Uwaga! Przywracane są zawsze wszystkie parametry infuzji, włącznie z leka-
mi, dawkami, wagą pacjenta i objętości infuzji.

3. Naciśnij przycisk Enter
 Przywołane zostaną parametry ostatniej infuzji.

Pompa pozostanie w stanie spoczynku, aż do naciśnięcia przycisku Start.

Sprawdź parametry infuzji, które zostały przywrócone, zanim infuzja się roz-
pocznie.

8.5 Wymiana strzykawki

1. Następuje zatrzymanie infuzji.

2.  Odciągnij maksymalnie tłok strzykawki i mechanizm napędowy.
 Otwórz uchwyty i wyciągnij strzykawkę.

Wyświetlony zostaje komunikat “Brak Strzykawki”.

3. Włóż nową strzykawkę

Nowa strzykawka musi być zgodna z typem i rozmiarem, który pojawi się na  
wyświetlaczu!  Jeśli wprowadzona strzykawka nie zostanie zidentyfikowana 
przez pompę, użytkownik musi wybrać odpowiedni typ w Menu “Wybierz 
Strzykawkę”. 
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4. Naciśnij przycisk Start
 w celu kontynuowania infuzji.

Jeśli aktywna jest opcja “Kontynuuj terapię”,
postępuj zgodnie z wytycznymi: 

Na wyświetlaczu pojawi się prośba o potwierdzenie:
“Kontynuować Terapię? Tak lub Nie.”

 

Naciśnij przycisk Enter
potwierdź “Kontynuuj terapię”, wybierając “Tak”.

Działanie pompy jest wstrzymane do momentu naciśnięcia przycisku Start.

Przed rozpoczęciem, sprawdź parametry infuzji!

 
lub

zamierzasz restartować lub powtórzyć terapię:

Naciśnij “Nie” za pomocą przycisku Wyboru.

Naciśnij przycisk Enter 
żeby potwierdzić “Nie”.

Pojawi się prośba o potwierdzenie:
“Nowa Terapia? Tak lub Nie”

Naciśnij przycisk Enter
żeby potwierdzić “Tak.”

Wszystkie ostatnio używane parametry infuzji ustawione są na zero. 

lub

Wybierz “Nie”, aby powtórzyć terapię. Ostatnio użyte parametry infuzji
pozostają aktywne.

 

8.6 Równoważenie (wyczyść i kontynuuj) 

Uwaga: Ta funkcja musi zostać aktywowana przez Serwis Techniczny.
Stosowanie tej funkcji wymaga dodatkowego przeszkolenia.

Celem tej funkcji jest zrównoważenie ilości do infuzji. Użytkownik może zrese-
tować dotychczasową objętość infuzji (patrz Funkcja Czyszczenia w rozdziale 
5.3).  Resetowanie wartości do 0 musi zostać potwierdzone za pomocą przyci-
sku Enter. Pompa zatrzyma się, kiedy osiągnie ustaloną objętość.
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Menu Bolus
Funkcje Bolus są dostępne tylko w przypadku, gdy zostały aktywowane pod-
czas konfiguracji pompy.
Menu Bolus stosowane jest dla ustalenia funkcji bolus. Wybór pomiędzy ma-
nualnym i automatycznym trybem bolus.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której wybrany lek z bazy leków posiada inne usta-
wienia.
Podczas gdy podawany jest bolus, limit ciśnienia okluzji automatycznie się 
zwiększa do maksymalnej wartości 1200 mbar.
Po zakończeniu podawania dawki bolus, jego objętość i skumulowana obję-
tość infuzji, zostaje wyświetlona przez 3 sekundy.

 

9.1 Ustawienia dla manualnego bolus

Ustawienia w Menu bolus mogą być edytowane zarówno podczas trwania 
infuzji, jak i po jej zatrzymaniu.

Infuzja trwa, lub jest zatrzymana.

1. Naciśnij jednokrotnie przycisk Bolus

Prowadzi to bezpośrednio do menu Bolus.

2. Naciśnij przycisk Enter
 Aktywowane jest podmenu "Szybkość Bolus". 

Maksymalna szybkość bolus, zależy od typu strzykawki, jej rozmiaru i ustawio-
nej maksymalnej wartości

3. Ustawianie Szybkości Bolus

4. Naciśnij przycisk Enter
 aby potwierdzić szybkość bolus.

5. Naciśnij przycisk Wyboru

Objętość bolus jest wyświetlana i w razie potrzeby, może być dostosowana.

6. Naciśnij przycisk Enter
 Aktywowane jest podmenu “Objętość Bolus”. 
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7. Określ maksymalną objętość bolus i potwierdź przyciskiem Enter.

Maksymalna objętość bolus, zależy od rozmiaru strzykawki i 
skonfigurowanej maksymalnej wartości.

8. Sprawdź wszystkie wyświetlone parametry bolus!

Tryb bolus musi być ustawiony na “manualny”.

9.  Naciśnij przycisk Exit, w celu wyjścia z menu.

 

9.2 Aktywacja manualnej dawki bolus

Bolus może być aktywowany zarówno w trakcie infuzji jak i po jej zatrzymaniu.

1. Naciśnij jednokrotnie przycisk Bolus
 Wyświetla się menu Bolus.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bolus
 aż do pojawienia się żądanej objętości bolus.

Jeśli ustalona wcześniej objętość bolus została osiągnięta, podawanie dawki 
bolus jest
automatycznie wstrzymane.

Objętość bolus i szybkość, są ukazane na dole wyświetlacza
. 



14.590_A606S_PL_4.7X20

9. Menu Bolus

9.3 Ustawienia dla automatycznej dawki bolus
 
Ustawienia w Menu bolus mogą być zmieniane zarówno podczas trwania in-
fuzji, jak i jej zatrzymania.

1. Naciśnij jednokrotnie przycisk Bolus
 Prowadzi to bezpośrednio do menu Bolus.

2.   Naciśnij przycisk Wyboru 
aby przejść do trybu bolus. 

3. Naciśnij przycisk Enter
 Aktywowane jest podmenu “Tryb”. 

4. Użyj przycisku Wyboru, aby przejść do AUTO.

5. Naciśnij przycisk Enter
 tryb AUTO jest potwierdzony.

6. Użyj przycisku wyboru, celem przejścia do opcji “Szybkość bolus”.

7. Wprowadź szybkość bolus za pomocą przycisków numerycznych.

8. Potwierdź naciskając przycisk Enter. 
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9. Użyj przycisku Wyboru, w celu przejścia do “Całkowita dawka Bolus”.

10. Wprowadź całkowitą dawkę bolus za pomocą przycisków numerycznych.

Maksymalna możliwa wartość, zależy od rozmiaru strzykawki i
skonfigurowanej maksymalnej wartości.

11. Potwierdź naciskając przycisk Enter.

12.  Sprawdź wszystkie wyświetlone parametry bolus! 
Tryb bolus musi być ustawiony na “Auto”.

 
13. Naciśnij przycisk Exit, w celu wyjścia z menu.

 

9.4 Aktywacja automatycznej dawki bolus

Bolus może być aktywowany zarówno w trakcie infuzji jak i podczas jej zatrzy-
mania. Funkcja ta jest dostępna tylko, jeśli jest włączona w menu konfigura-
cyjnym.

1. Naciśnij jednokrotnie przycisk Bolus
 Wyświetlane są wybrane wartości.

Sprawdź wszystkie wyświetlone parametry bolus!
Tryb bolus musi być ustawiony na “Auto”.

2. Naciśnij jednokrotnie przycisk Bolus 
 Wybrana objętość bolus jest podana automatycznie.

Ponowne naciśnięcie przycisku Bolus zatrzymuje podawanie dawki bolus.

Całkowita dawka i szybkość bolus, pojawiają się w dolnej części wyświetlacza.
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9.5 Informacja Bolus

Istnieje możliwość przywołania informacji o trzech ostatnich podanych daw-
kach bolus.

1. Naciśnij przycisk Informacji na ekranie głównym.

Wyświetlone zostaną parametry infuzji.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 8.3. 

2.  Naciśnij przycisk Menu

Wyświetli się Informacyjne Menu Bolus. Zobaczysz prze-
gląd trzech ostatnich podanych dawek bolus. Dane w pierw-
szej linii odnoszą się do ostatniej podanej dawki bolus 
.

Kolumna 1: Wartość ustawiona jest na ostatnią podaną dawkę bolus

Kolumna 2: Objętość ostatnio użytego bolus

Kolumna 3: Czas od podania ostatniej dawki bolus

Naciśnij przycisk Exit, aby powrócić do głównego ekranu.
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10.1 Uwagi dotyczące wyboru leku
 
Leki dostępne w ustawieniach pompy, pochodzą z bazy danych leków ARGU-
Smedb która została stworzona przez wykwalifikowany personel medyczny i 
wgrana przez Serwis Techniczny.
Jeśli stałe dawki zostały wcześniej ustawione, dla konkretnych leków z bazy, 
nie można tych wartości przekraczać. Niektóre ustawienia mogą być nadpisa-
ne, po uznaniu odpowiedniego powiadomienia.

Każdy lek może być sprecyzowany na podstawie różnych wstępnych ustawień 
i wymagań.

1. Podana jest tylko nazwa leku

2.Podana jest nazwa leku i standardowe ustawienia
➜		Po wybraniu leku, aktywowane są zapisane dla niego parametry.

3. Nazwa leku, ustawienia standardowe oraz dawki zmienne i/lub stałe
 są podane

➜		Po wybraniu leku, aktywowane są zapisane dla niego parametry.

4.  Funkcje “bolus” i “KVO” mogą zostać dezaktywowane dla określonych le-
ków za pomocą bazy leków i wówczas nie będą dostępne.

 
Uwaga! Zawsze, przed rozpoczęciem infuzji, sprawdzaj ustawione wartości. 
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10.2 Wybierz i wyświetl lek

Lek może zostać wybrany, tylko, jeśli został wprowadzony do bazy leków, a 
następnie wgrany po kolei do oprogramowania pompy. Wybór leku jest moż-
liwy tylko po:

• restarcie pompy
• wymianie strzykawki
• zresetowaniu parametrów infuzji.

1. Naciśnij przycisk Menu wielokrotnie
 aż do pojawienia się menu “Wybierz Lek”.

Na wyświetlaczu pojawią się trzy ostatnio wybrane typy leków. Wszystkie inne 
wgrane typy leków, umieszczone są w porządku alfabetycznym od A–Z. Jeśli wy-
stępuje więcej niż 6 typów leków, oprogramowanie wygeneruje alfabetycznie re-
jestry cząstkowe. Skontaktuj się z Serwisem Technicznym, w celu dodatkowych  
opcji konfiguracji.

 

2.  Naciśnij przycisk Wyboru wielokrotnie 
 aż do pojawienia się żądanego leku w pierwszym wierszu.

3. Potwierdź wybór leku, przyciskiem Enter.

Postępuj zgodnie z rozdziałem 11. oraz 12.

Uwaga! Wybór leku, spowoduje tym samym, aktywację danych infuzji, znaj-
dujących się bazie danych pompy.  Przed rozpoczęciem, zawsze sprawdzaj po-
prawność parametrów infuzji (patrz Rozdział 10.1 “Uwagi, odnośnie wyboru 
leku”.
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.
10.3 Weryfikacja wgranej biblioteki leków

Wgrana biblioteka leków może być przeglądana na urządzeniu.

1. Naciśnij przycisk Informacji

2. Naciśnij dwukrotnie przycisk Menu
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1. Omówienie rozdziału 3: 
 Instalowanie i przygotowanie do użycia – Przygotowanie urządzenia”.

Upewnij się, że wprowadzona strzykawka została poprawnie zidentyfikowana 
i pokazana
na wyświetlaczu pompy.

Ostrzeżenie! Zaleca się korzystanie z biblioteki leków, w celu 
zagwarantowania pacjentowi bezpieczeństwa.

2. Naciśnij przycisk Menu
 aż do pojawienia się menu leków.

Wybierz żądany lek (patrz Rozdział 10.2).

3. Wyświetlone zostaną wartości standardowe wybranego leku.

4. Naciśnij przycisk Wyboru
 i przewijaj parametry, w celu ich sprawdzenia.
 Poszczególne parametry można modyfikować.

5. Naciśnij przycisk Enter
 w celu potwierdzenia parametrów.
 Nastąpi powrót do głównego ekranu wyświetlacza.

Pompa znajduje się w trybie Stop.
Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć infuzję.

Uwaga: Wszystkie parametry można sprawdzić w menu Obliczania Dawki  
aktywowanym do obliczenia dawki leku.



2714.590_A606S_PL_4.7X

12. Menu TIVA

Dożylne znieczulenie ogólne

Uwaga!
Aby korzystać z funkcji TIVA, konieczne jest użycie bazy leków. Jeśli baza da-
nych leków nie jest dostępna, należy skontaktować się z Serwisem Technicz-
nym lub lokalnym przedstawicielem.

Nowa terapia dla nowego pacjenta
• Pompa musi być WYŁĄCZONA i ponownie WŁĄCZONA.

lub

• Obecne parametry infuzji muszą zostać zresetowane, zgodnie z 
 Rozdziałem 8.4.4.

1. Wybierz żądany lek, zgodnie z opisem w Rozdziale 10.2 lub 11

Pobrane zostaną standardowe wartości dla wybranego leku
oraz wyświetlone.

2. Wprowadź prawidłową wagę

3. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Enter.
 Zostaniesz automatycznie przeniesiony do następnego parametru.

Jak już parametry zostaną wywołane za pomocą przycisku Wyboru, sprawdź 
dawkę podtrzymującą, dawkę indukcji i zmień, w razie potrzeby. 

Uwaga!
Zmiana dawki indukcji ma wpływ na ponowne przeliczenie czasu indukcji, na 
podstawie maksymalnej szybkości.

Czas indukcji obliczany jest na podstawie maksymalnej szybkości. Czas może 
zostać przekroczony. Po zmianie, indukcja zostanie ponownie automatycznie 
przeliczona.
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4. Naciśnij przycisk Enter
 w celu potwierdzenia parametrów.

Wyświetlacz przejdzie do głównego ekranu i wskaże szybkość indukcji. 
Urządzenie znajduje się w trybie Stop.

Uwaga: Na tym etapie, nie ma już możliwości zmiany indukcji, na głównym 
ekranie. W celu dostosowania jakichkolwiek wartości, należy powrócić do 
menu TIVA.

5. Naciśnij przycisk Start
 aby rozpocząć indukcję.

Indukcję można zawiesić w każdym momencie, naciskając przycisk Stop.

Ponowne naciśnięcie przycisku Start, po zatrzymaniu indukcji, na wyświetlaczu 
pojawi się zapytanie 
Kontynuować indukcję?”.

• Aby wznowić indukcję naciśnij “Tak”.
• Aby bezpośrednio aktywować dawkę podtrzymującą, wybierz “Nie”.

Po zakończeniu indukcji, zaprogramowaną dawkę podtrzymującą, uruchomi 
się automatycznie.

Dawka podtrzymująca może być dostosowana w każdym momencie.

Podczas fazy indukcji, limit ciśnienia okluzji zostaje czasowo zwiększony do 
1200 mbar, w taki sam sposób jak podczas podawania dawki bolus.

Jeśli podczas trybu TIVA, pompa zostanie wyłączona, wszystkie parametry 
infuzji, mogą być ponownie przywołane. Indukcji nie można powtórzyć ani 
kontynuować. 
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13. Opcje programowalne

13.1 Blokada przycisków

Funkcja ta jest dostępna tylko, jeśli została włączona przez Serwis Techniczny.

Aby odblokować przyciski, należy wprowadzić jedno do 4-cyfrowy PIN, usta-
wiony przez Serwis Techniczny. Jeśli PIN nie jest znany, lub został zapomniany, 
należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.

13.1.1 Aktywacja blokady przycisków

1. Naciśnij WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 Pompa rozpoczyna pracę.

2.Wprowadź żądaną szybkość za pomocą przycisków numerycznych.

3. Naciskaj przycisk Menu
 aż do pojawienia się menu “Blokada Przycisków”

4. Naciśnij przycisk Enter
 Menu jest aktywowane.

5. Wprowadź PIN za pomocą przycisków numerycznych.

6.  Potwierdź PIN naciskając przycisk Enter.
 Na wyświetlaczu pojawi się ikonka oznaczająca blokadę przycisków.

7. Naciśnij przycisk Exit
 Wyświetlacz powraca do głównego ekranu.
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8. Naciśnij przycisk Start
 Rozpoczyna się infuzja.

Na wyświetlaczu pojawi się ikonka oznaczająca blokadę przycisków.
Na tym etapie infuzja może jedynie zostać zatrzymana. Żadne inne parametry 
nie mogą być już zmienione. Wszystkie przyciski, poza przyciskami Informacji i 
Menu, zostają zablokowane – włącznie z przyciskiem Bolus.

 
W przypadku próby zmiany szybkości przepływu, wyświetli się komunikat “Za-
blokowane!
Wejście niedozwolone”.

13.1.2 Dezaktywacja blokady przycisków

1. Naciśnij Stop
 Następuje zatrzymanie infuzji.

2. Naciskaj przycisk Menu
 aż do pojawienia się menu “Blokada Przycisków”

3. Naciśnij przycisk Enter
 Menu jest aktywowane.

4. Wprowadź PIN za pomocą przycisków numerycznych.

5. Naciśnij przycisk Enter
 Blokada przycisków jest dezaktywowana.

Wszystkie przyciski i funkcje są znowu dostępne.
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13.2 Zmiana ustawień

W menu “Ustawienia”, można czasowo zmienić różne parametry, do momen-
tu wyłączenia pompy. Aby na stałe zmienić jeden z tych parametrów, należy 
skontaktować się z Serwisem Technicznym.

 
13.2.1 Zmiana głośności brzęczyka

Głośność brzęczyka może być czasowo zmniejszona lub zwiększona (poziomy 
5 –10).

Uwaga: redukcja głośności, odnosi się również do głośności alarmu!

1. Naciśnij WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 Pompa rozpoczyna pracę.

2. Naciskaj przycisk Menu
 aż do pojawienia się menu “Ustawienia”.

3. Naciśnij przycisk Enter
 Aktywowane jest podmenu “Głośność”. 

4.  Naciśnij przycisk Wyboru. 
aż do podświetlenia żądanej głośności

5. Naciśnij przycisk Enter
 Żądana głośność zostaje potwierdzona.

6. Naciśnij przycisk Exit
 Wyświetlacz powraca do głównego ekranu.
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13.2.2 Zmiana czasu czuwania

Kiedy urządzenie jest zatrzymane, wyzwalany jest alarm gotowości, jeśli pom-
pa nie była używany przez pewien okres czasu (ustawienie fabryczne: 2 minu-
ty). Czas, po którym włącza się alarm, w przypadku “Bezczynności Pompy”, 
może być czasowo zmieniony, aż do włączenia pompy (1-60 minut).

W tym celu, postępuj zgodnie z opisem w rozdziale 13.2.1:
“Zmiana głośności brzęczyka”.

13.2.3 Opcje dodatkowe

Skontaktuj się z Serwisem Technicznym, jeśli następujące parametry muszą zo-
stać zmienione:

Kontrast wyświetlacza
Jasność wyświetlacza
Tryb czuwania aktywny tylko po pierwszym rozruchu
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Limit ciśnienia okluzji może zostać czasowo zmieniony, w trakcie lub po za-
trzymaniu infuzji.

1. Naciskaj przycisk Menu
 aż do pojawienia się menu “Ustawienia ciśnienia”.

2. Naciśnij przycisk Enter
 Menu jest aktywowane.

3. Naciśnij przycisk Wyboru
 aż do pojawienia się żądanej wartości w pierwszym wierszu.

Podczas gdy zmiana jest dokonywana, graficzny pasek wskazuje zmianę
poziomu ciśnienia, w odniesieniu do ustawionej maksymalnej wartości ciśnie-
nia.

4. Naciśnij przycisk Enter
 Nowa maksymalna wartość ciśnienia jest zaakceptowana.

lub 

 Naciśnij Exit, żeby anulować tą zmianę.

 
Kiedy maksymalna wartość ciśnienia została już zmieniona, jest zapisana do 
momentu wyłączenia urządzenia. Za każdym razem, kiedy następuje włączenie 
pompy, aktywowany zostaje limit ciśnienia okluzji, zaprogramowany w menu 
konfiguracyjnym. 

Aby na stałe zmienić standardową wartość lub wyświetlane jednostki ciśnienia, 
skontaktuj się z Serwisem Technicznym.
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15.1 Alarmy wstępne

Alarmy wstępne są komunikatami, które nie przerywają infuzji, ale wskazują 
na konieczność podjęcia w najbliższym czasie pewnych działań. Komunikat jest 
wyświetlany, jak przedstawiono poniżej wraz z sygnałem dźwiękowym. Kon-
trolka zaczyna również migać na zmianę kolorem zielonym i bursztynowym.

Postępuj zgodnie z wytycznymi:

• Naciśnij przycisk Menu
• Brzęczyk jest wyłączony. Wyświetlacz przechodzi do głównego ekranu.
• Kontrolka statusu zmienia kolor na stały bursztynowy.
• Alarm wstępny nadal pojawia się na wyświetlaczu, jako informacja w lewym 
górnym rogu.

Alarm strzykawkowy – strzykawka prawie pusta

Strzykawka będzie pusta za 3 minuty.

Konfiguracja czasu alarmu wstępnego: 1-15 minut

Wyświetlacz po potwierdzeniu alarmu wstępnego.

Infuzja wkrótce się zakończy

Opcja konfigurowalna:
Alarm wstępny może być dezaktywowany.

Wyświetlacz po potwierdzeniu alarmu wstępnego.

Słaba bateria

Bateria będzie pusta za około 15 minut (w zależności od napięcia  
baterii) i załączy się alarm “Koniec baterii”.

•  Pompa jest przez dłuższy czas odłączona
 od zasilania
• Bateria nie została naładowana do pełna
• Zasilanie przestało działać

Wyświetlacz po potwierdzeniu alarmu wstępnego.

 
Uwaga! Jak najszybciej podłącz pompę do zasilania!
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15.2 Alarmy

Każdy alarm przerywa infuzję i zatrzymuje działanie pompy. Ważne komunika-
ty, pojawiające się na wyświetlaczu występują wraz z sygnałem dźwiękowym i 
migającą na czerwoną kontrolką.

Postępuj zgodnie z wytycznymi:

• Naciśnij przycisk Menu
• Brzęczyk jest wyłączony.
• Znajdź i usuń przyczynę alarmu, przed ponownym uruchomieniem pompy. 

Okluzja
Ciśnienie przepływu przekroczyło limit ciśnienia okluzji. Znajdź i wyeliminuj 
przyczynę nadciśnienia:

• Ciśnienie napędu
• Załamanie w linii infuzji
• Zablokowana igła
• Zamknięty zawór trójdrogowy

Sprawdź napęd, przewód infuzyjny i jeśli to konieczne, zawór trójdrogowy. 
Upewnij się, że igła nie jest zablokowana.

Alarm strzykawki – Pozycja strzykawki

• Skrzydełka strzykawki nie są bezpiecznie osadzone w prowadnicy strzykaw-
ki

Umieść prawidłowo strzykawkę i sprawdź pozycję skrzydełek strzykawki.

Alarm strzykawki – Zacisk tłoka

• Dźwignia prowadnicy aktywowana
• Zacisk tłoka nie obejmuje równo głowicy tłoka

Sprawdź pozycję zacisku tłoka i dźwigni sprzęgu.

Alarm strzykawki – uchwyt cylindra

• Uchwyt cylindra jest aktywowany
• Uchwyt cylindra jest otwarty

Otwórz ponownie i zamknij dźwignię zaciskową

Alarm strzykawki – Dźwignia prowadnicy

• Dźwignia prowadnicy aktywowana

Sprawdź dźwignię prowadnicy.

Alarm strzykawki– Pusta strzykawka

Patrz także rozdział 8.5: “Wymiana strzykawki”
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Zakończenie infuzji 

Całkowita zaprogramowana objętość strzykawki została do końca przepom-
powana.

Zakończ infuzję lub przeprogramuj pompę.

Bateria zużyta

Infuzja zostaje zatrzymana, a alarm działa nieprzerwanie przez 6 minut (w za-
leżności od napięcia baterii). Pompa wtedy wyłącza się automatycznie.

Uwaga: Natychmiast podłącz pompę do zasilania!

Pompa nieużywana

Nie podejmowano żadnych działań przy urządzeniu przez ponad 2 minuty.

Przedział konfigurowalny: 1- 60 minut
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15.3 Uwagi 

Uwagi, to komunikaty, pojawiające się z powodu nieprawidłowych wartości i 
wyświetlają się tylko w przypadku zatrzymania urządzenia.

Postępuj zgodnie z wytycznymi:

• Naciśnij przycisk Exit
• Popraw wartości, zgodnie z informacją na wyświetlaczu.

Sprawdź rozmiar, typ i pozycję!

• Wprowadzona strzykawka nie została rozpoznana przez pompę
• Pompa nie uruchamia się

Sprawdź pozycję strzykawki i typy, dostępne dla tego urządzenia.

Dawki odbiegające od normy!

Określony przedział: 2,00–20,00 mg/kg/h (przykład)
•  Wprowadzona wartość jest większa niż wartości zmienne, określone w 

Twojej bazie leków.

Zmień wartość tak, aby znajdowała się w ustawionym przedziale lub potwierdź 
wprowadzone wartości. W tym przypadku, wartości zmienne mogą zostać 
nadpisane.

Błędne stężenie leku!

Określony przedział: 5,00–20,00 mg/ml (przykład) 
•  Wprowadzona wartość jest większa niż wartości zmienne, określone w 

Twojej bazie leków.

Zmień wartość tak, aby znajdowała się w ustawionym przedziale lub potwierdź 
wprowadzone wartości. W tym przypadku, wartości zmienne mogą zostać 
nadpisane.

Otrzymana szybkość poza limitem technicznym!

Prawidłowy zakres: 2,00–999,9 mg/kg/h (przykład)

Zmień szybkość, aby mieściła się w prawidłowym zakresie.

Najpierw wybierz lek!

Nie wybrano leku.

Taki komunikat pojawia się tylko wtedy, gdy system został skonfigurowany tak, 
aby wymagał wyboru leku dla każdej terapii.  Skontaktuj się ze swym Serwisem 
Technicznym

Pozostała ilość leku jest mniejsza niż dawka indukcyjna!

Możliwe tylko przy użyciu trybu TIVA.
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16. Instrukcje bezpieczeństwa

Opisane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku, jako 
pompa strzykawkowa i musi być obsługiwane wyłącznie zgod-
nie z niniejszą instrukcją obsługi.

Pompa może być obsługiwana jedynie przez odpowiednio wy-
kwalifikowany personel. Praca urządzenia musi być na bieżąco 
monitorowana.

Funkcje urządzenia, które nie zostały fabrycznie ustawione, 
można aktywować tylko na wyraźną prośbę klienta, ale będzie 
to wymagało również dodatkowego przeszkolenia personelu.

Odłącz urządzenie od zasilania przed otwarciem pokrywy. 
Wszystkie parce konserwatorskie mogą być prowadzone jedy-
nie przez wykwalifikowany personel techniczny, autoryzowany 
przez CODAN ARGUS.

Pompa może pracować wyłącznie z akcesoriami i materiałami 
uznanymi za bezpieczne przez CODAN ARGUS AG. Stosowanie 
nietestowanych lub nieatestowanych części zamiennych i akce-
soriów, może stanowić zagrożenie dla pacjenta.

To urządzenie nie może być obsługiwane z akumulatorami in-
nych producentów. Elektroniczny system bezpieczeństwa zain-
stalowany w akumulatorze, nie może zostać ponownie użyty lub 
zmodyfikowany.

Pompa ta została skalibrowana do pracy z jednorazowymi strzy-
kawkami. Dozwolone do użytku są jedynie 3-częściowe wersje 
przyłącza LUER lock. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, urządzenie należy 
poddawać kontrolom, co 24 miesiące, zgodnie z wytycznymi, 
zawartymi w Instrukcji Obsługi.

Jeśli strzykawka nie została prawidłowo wprowadzona, albo 
pompa została wyłączona bez odłączenia zestawu infuzyjnego 
od pacjenta, może nastąpić niekontrolowany wyciek lub prze-
pływ zwrotny. Zestaw infuzyjny może zostać odłączony od pa-
cjenta, poprzez zawór trójdrożny.

Interfejs stacji dokującej pompy nie może być połączony ze stan-
dardowym komputerem osobistym, podczas gdy pompa podłą-
czona jest do pacjenta.

Zestawy infuzyjne, przed każdym użyciem muszą zostać oczysz-
czone, zgodnie z przepisami i jeśli to konieczne, wyposażone w 
odpowiednie filtry powietrza/cząstek stałych!

Kombinacja więcej niż jednego typu infuzji (grawitacyjnych, 
strzykawkowych i pomp perystaltycznych, itd.) w jednej serii, 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta. System ten 
może być stosowany tylko wtedy, gdy wszystkie inne urządzenia 
współpracujące zostały zatwierdzone do tego typu pracy, zgod-
nie z instrukcjami obsługi i / lub są licencjonowane przez upraw-
niony organ w tym trybie pracy. 

Pompa nie może znajdować się wyżej lub niżej 1,3 m niż poziom 
serca pacjenta.

Przy aplikacjach z szybkością niższą niż 1,0 ml/h, należy wykony-
wać wszystko z techniczną dokładnością.

Wystąpienie błędu technicznego, może - w zależności od wiel-
kości strzykawki - doprowadzić do niedostatecznej lub nadmier-
nej infuzji od 0,5 ml - 1,2 ml.

Urządzenie posiada system wczesnego ostrzegania, który włą-
cza alarm akustyczny (brzęczyk) i lampkę kontrolną. Po wyzwo-
leniu alarmu, praca pompy zostaje zatrzymana. Użytkownik 
powinien, zatem stale kontrolować proces infuzji, aby móc jak 
najszybciej zauważyć wystąpienie sytuacji alarmowej i wyelimi-
nować jej przyczynę.

Niedopuszczalne jest, aby ustawiać pompę pionowo, ze strzy-
kawką skierowaną do góry.

Pompa powinna zawsze być czysta i sucha. W przypadku rozla-
nia jakiegokolwiek płynu, pompa musi zostać natychmiast odłą-
czona od sieci (dotyczy to również w przypadku korzystania ze 
stacji dokujących ARGUS!). Urządzenie należy natychmiast osu-
szyć i ostrożnie wyczyścić. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, 
że płyn dostał się do wnętrza urządzenia, należy je natychmiast 
przekazać do Serwisu Technicznego.

Pompa nie może pracować w środowiskach zagrożonych wybu-
chem (np. łatwo palne materiały znieczulające).

Jeśli pompa spadnie z wysokości, lub poddana zostanie działaniu 
ekstremalnych czynników zewnętrznych, takich jak wysoka wil-
gotność czy temperatura itp., należy zaprzestać jej użytkowania 
i przekazać do Serwisu Technicznego.

Pompę można podłączyć jedynie do sieci zasilania w zakresie 
napięcia, które jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia. 
Pompę można całkowicie odłączyć od zasilania tylko poprzez 
odłączenie kabla zasilającego.

Jeśli pompa znajdzie się pod wpływem zewnętrznego promie-
niowania wysokiej częstotliwości lub pól elektromagnetycznych 
od sprzętu operacyjnego itp., nie ma możliwości, żeby jej pra-
ca gwarantowała bezpieczeństwo. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, należy skontaktować się z producentem pompy.

Do transportu i przechowywania, zaleca się stosowanie orygi-
nalnego opakowania, z uwzględnieniem wymagań, dotyczących 
wilgotności, temperatury i ciśnienia.
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17. Gwarancja

CODAN ARGUS gwarantuje, że:
w normalnych warunkach użytkowania i przy właściwej konser-
wacji, wszystkie nowe urządzenia infuzyjne będą wolne od wad 
materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch (2) lat od daty 
dostawy przez CODAN ARGUS AG.

Wyłączone z tej gwarancji są akcesoria, części zamienne i prze-
wody, na które w normalnych warunkach użytkowania i właści-
wej konserwacji, CODAN ARGUS AG udziela gwarancji dziewięć-
dziesięciu (90) dni od daty dostawy.

Bateria jest wyłączona z wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja obejmuje naprawy i wymiany wadliwych części, na 
wypadek wad produkcyjnych i materiałowych.

CODAN ARGUS AG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodze-
nia, pośrednie lub wtórne defekty, w związku z zakupem lub 
użytkowaniem produktów CODAN ARGUS.

Gwarancja traci ważność jeśli produkt:
a)  był rozebrany, naprawiany lub poddawany konserwacji przez 

osobę, która nie została do tego upoważniona przez CODAN 
ARGUS AG;

b)  w opinii CODAN ARGUS AG został zmodyfikowany, co wpły-
nęło na jego stabilność i niezawodność, a tym samym gwaran-
cja została naruszona;

c)  pracuje bez oryginalnego fabrycznie numeru seryjnego;
d)  jest niewłaściwie używany, regulowany, zaniedbany lub przez 

przypadek uszkodzony;
e)  został zniszczony podczas transportu, na skutek niewłaściwe-

go zabezpieczenia przy pakowaniu;
f)  jest niewłaściwie obsługiwany, lub został użyty w sposób, nie-

zgodny z instrukcją dostarczoną przez CODAN AGRUS AG.

CODAN ARGUS AG przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 
wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność produktu 
tylko wtedy, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a)  instalowanie, rozszerzenia, konfiguracja, modyfikacje lub 
pierwsze uruchomienie zostało przeprowadzone przez upraw-
niony personel;

b)  instalacja elektryczna w miejscu użytkowania spełnia normy 
IEC lub lokalne normy krajowe;

c)  urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi.

Uwaga:
Urządzenie może być używane wyłącznie z akcesoriami, częścia-
mi wymiennymi i materiałami eksploatacyjnymi (strzykawki), któ-
re zostały uznane za bezpieczne przez CODAN ARGUS AG.
 
Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi są   aktu-
alne w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzania zmian, w interesie postępu technicznego.
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18. Pielęgnacja pompy

18.1 Ważne uwagi

Uwaga:
Przed czyszczeniem, odłącz pompę od źródła zasilania! Usuń 
wszystkie urządzenia i przewody.

Uwaga:
Pompa zawsze powinna być czysta i sucha. Aby utrzymać pełną 
funkcjonalność pompy, zalecamy jej regularne czyszczenie. Pro-
simy nie stosować ściernych i agresywnych detergentów.

Uwaga:
Pompa nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie i nie wolno jej 
zanurzać w płynach.
Należy unikać wnikania wszelkich cieczy do urządzenia lub kon-
taktu z wtyczką urządzenia. W przypadku rozlania jakiegokol-
wiek płynu, pompa musi zostać natychmiast odłączona od sieci 
lub stacji dokującej i starannie wyczyszczona i osuszona. Jeśli ist-
nieje prawdopodobieństwo, że ciecz przeniknęła do wewnątrz 
urządzenia, przed kolejnym użyciem, musi ono zostać spraw-
dzone przez Serwis Techniczny.

18.2 Czyszczenie i dezynfekcja

Urządzenie należy czyścić jedynie przecierając wilgotną szmatką. 
Zastosowanie ciepłej wody jest zazwyczaj wystarczające.
Dla dezynfekcji można stosować tylko substancje zawierające 
rozcieńczony alkohol (izopropyl). Informacje na temat odpo-
wiednich środków dezynfekujących można uzyskać od właści-
wego działu w Twoim miejscu pracy.

18.3 Przechowywanie i transport

Odpowiednio oczyszczone rządzenia mogą być przechowywane 
w chłodnym i suchym miejscu. 
W celu utrzymania określonej wydajności, akumulator należy ła-
dować po każdym przechowywaniu, a najpóźniej po upływie 3 
miesięcy. 

Do celów transportowych, należy zadbać o odpowiednie opako-
wanie, zapewniające wystarczającą ochronę przed wstrząsami!  
Zaleca się używanie oryginalnego opakowania. 
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19. Specyfikacja produktu

Wykres startowy 1 ml

Wykres trąbkowy 1 ml

Wykres startowy 5 ml

Wykres trąbkowy 5 ml
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Ustaw szybkość 1 ml/h

Ustaw szybkość 5 ml/h

Okienko obserwacyjne(min)

Całkowity błąd procentowy -1,05 % 

Całkowity błąd procentowy -0,53 % 

Ep(max)

Ep(max)

Ep(min)

Ep(min)
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19. Specyfikacja produktu
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BOLUS Volume @1000ml/h after Occlusion of the A606 S 
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Typowe Opóźnienie Alarmu Ciśnienia podczas Okluzji

Objętość BOLUS @1000 ml/h po Okluzji A 606 S 
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19. Specyfikacja produktu
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