
Syringe Pump ARGUS 606 S – Data File

For the use with ARGUSmedDB, the data base for safe medication pre-settings

...essential for additonal user confidence, patient safety 

and efficiency in drug management

CODAN ARGUS AG, Oberneuhofstrasse 10, CH-6340 Baar
Phone +41 41 785 09 44, Fax +41 41 785 09 40, info@codanargus.com
www.codanargus.com

CODAN ARGUS System kodów kreskowych
Specyfikacja

EN

Firmware 5.07

15.606_A_FS_BarcodeSystem_PL_5.07



Syringe Pump ARGUS 606 S – Data File

For the use with ARGUSmedDB, the data base for safe medication pre-settings

...essential for additonal user confidence, patient safety 

and efficiency in drug management

CODAN ARGUS AG, Oberneuhofstrasse 10, CH-6340 Baar
Phone +41 41 785 09 44, Fax +41 41 785 09 40, info@codanargus.com
www.codanargus.com

2 / 4 15.606_A_FS_BarcodeSystem_PL_5.07

CODAN ARGUS System kodów kreskowych

2. Wszystkie informacje poprzez jeden skan

Poprzez zeskanowanie kodu z opakowania leku pompa otrzymuje informacje potrzebne do rozpoczęcia infuzji oraz jeśli skonfiguro-
wano: informację o pacjęcie i personelu.

1. Połączenie pompy ze skanerem kodów – proste!

Przez jednokrotne zeskanowanie kodu kreskowego z wyświetlacza pompy, skaner oraz pompa zostają połączone w parę.

                     Prod-Dat.:   Mo.  08-04-2014 (01:39 PM)    Ch.-B.:   156001-1  

Patient:        Doe John (01-01-1970)

Stat/Prax: University Hospital

Date:             Tue 08-05-2014        Dos-abs.              Conc.

Ranitidine          1500 mg             5,48 mg/ml

Appl.-TimeApplic. in:  NaCI 0,9% 250 ml

i.v.-INFUSION                 30 min

NaCI Freeflex+ 250 ml              547 ml/h

15–25°C      08-14-2014 (10:45 PM)

Storage Date of Expiry

Universal Pharmacy

Etikette Codan Argus

System kodów kreskowych to bezpieczny oraz efektywny sposób 
programowania terapii.Warunkami koniecznymi do aktywowania 
tej funkcji są moduł bluetooth zintegrowany z pompą, bezprze-
wodowy skaner kodów kreskowych oraz aktywowanie funkcji 
podczas konfiguracji pompy. 
Leki przygotowywane przez aptekę szpitalną zostają oznaczone 
kodem kreskowym zgodnie z zaleceniami lekarza oraz przeka-
zane na oddział szpitalny.

Ostrzeżenie
CODAN ARGUS  Barcode System wymaga zrealizowania kroków 
1,2 oraz 4. Krok 3 jest opcjonalny i koniecznosc jego wykonania 
zależy od preferencji placówki medycznej.
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4. Sprawdzanie wiarygodności – automatyczne!

3. Dodatkowe zabezpieczenia – konfigurowane!

Jeśli wymagają tego szpitalne standardy bezpieczeństwa pompa może zostać skonfigurowana tak by wymagać zeskanowania ID 
pacjenta (1) lub personelu (2). Wystarczy podążąć za informacjami wyświetlanymi przez pompę i skanować odpowiednie kody kre-
skowe. 

1

2

Zalety systemu kodów kreskowych CODAN ARGUS
Sprawdzenie poprawności wprowadzonej infuzji
• właściwy pacjent
• właściwy lek
• właściwa infuzja
• właściwy personel
• automatyczne sprawdzenie wiarygodności

Zapobieganie incydentom związanym z podawaniem 
leków 
• zapobiega błędom zbyt małej lub zbyt dużej dawki 
• zapobiega błędnemu czasowi infuzji
• Zabezpiecza przed podanie złego leku
• nieautoryzowany personel nie może obsługiwać pompy

Redukcja nibezpieczeństw leczenia
• Zmniejszenie ryzyka urazu lub śmiertelności pacjenta
• Zredukowanie efektów ubocznych leczenia
• Zmniejszony stres personelu medycznego
• Ścisłe zdefiniowanie leku oraz personelu do pacjenta

Zwiększenie wydajności leczenia
• łatwe i intuicyjne wprowadzanie ustawień infuzji
• zwiększona skuteczność personelu (redukcja osób potrzeb-

nych przy leczeniu)
• zwiększona opłacalność leczenia
• zmniejszenie wymaganej ilości czynności by zacząć infucję
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Release date: 2014-10

Dane techniczne Software 5.0X Remarks
Dane pompy   

Dane pracy   
Zastosowanie Pompa wolumetryczna CODAN ARGUS 

A71XV FW 5.06 and up
Oznaczenie kodem kreskowym ID leku, ID pacjenta, ID personelu

Typ kodu kreskowego 1 D & 2 D kod kreskowy

Historia i komunikacja

Zapis historii i zdarzeń poprzez logi pompy 1‘000 zdarzeń z zapisem czasu

Komunikacja bluetooth

Użytkowanie

Kod kreskowy leku wymagany

Kod kreskowy pacjenta lub personelu konfigurowany
Opcje kodu kreskowego typ infuzji (prędkość, prędkość & objętość, 

prędkość & czas, objętość & czas)
Bezpieczeństwo
Notatka pompa nie posiada modułu bluetooth, skano-

wany pacjent nie odpowiada terapii, zły lub 
niewłaściwy kod kreskowy, personel nie 
posiada autoryzacji do danej terapii, itp.

na wyświetlaczu: wyjaśnienia tek-
stowe oraz symbole

Dane skanera kodów kreskowych
Obsługiwane kody kreskowe
1D UPC/EAN, ISBN,ISSN, Coupon Code, Code 39, 

Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Ples-
sey, I 2of 5, GS1 Databar, Base 32 

2D: TLC-39, Aztec, MaxiCode, DataMatrix/
ECC 200, QR Code

Zasilanie

Bateria NiMH bez obsługowe

Czas pracy na baterii 15‘000 skanów @ 1 skan/ sekunde
Zasilanie CR0078-S: poprzez USB (5V) or zewnętrzny 

zasilacz
Czas ładowania (zasilacz zewnętrzny) < 3 godziny od w pełni rozładowanej baterii

Czas ładowania (USB) ok 5.5 godzin od w pełni rozładowanej baterii
Napięcie & Prąd 5 ± 10% VDC/ 700mA (zasilacz zewnętrzny)

5 ± 10% VDC/ 475mA (USB)
12 ± 10% VDC/ 300mA (zasilacz zewnętrzny)
12 ± 10% VDC/ 220mA (USB)

Specyfikacja produktu

Wymiary skanera 18.5cm x 9.7cm x 6.9cm (H x L x W)

Wymiary podstawy 5.0cm x 21.1cm x 8.6cm (H x L x W)

Temperatura pracy 0 to 50°C
Temperatura przechowywania i trans-
portu

-40 to + 70°C

Wilgotność względna 5 to 95% bez kondensacji

Waga (skaner/ podstawa) 240g/ 180g

Zgodność

Klasa ochronności IP IP43 odporne na wodę i kurz

Bezpieczeństwo elektryczne EN 60950-1,

Zgodność elektromagnetyczna EN 60601-1-2

Certyfikacja skanera IEC Class 2 dyrektywa 2002/95/EEC


